
Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 15/2018 

k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 009/2018/RS 

 

Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 009/2018/RS bol odoslaný 
elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota na hlasovanie formou 
„per rollam“ dňa 2. marca 2018. Hlasovanie bolo ukončené 9. marca 2018. 

 

Dňa 12. marca 2018 sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania a konštatujeme, že 
hlasovania sa zúčastnilo 14 členov Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota, z celkového počtu 
18 členov Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota. Rokovanie formou písomnej procedúry 
bolo uznášaniaschopné. 
 

V rámci hlasovania „per rollam“ neboli vznesené pripomienky. 
                                                         

Informácia o tom, ako jednotliví členovia Rady hlasovali:  

Meno a priezvisko člena Rady Stanovisko 

Ivan Ivančin schvaľujem 

Peter Krajňák schvaľujem 

Vojtech Ferencz schvaľujem 

Gabriel Csicsai  

Adrián Jenčo schvaľujem 

Branislav Ondruš schvaľujem 

Peter Ďurček schvaľujem 

Norbert Kurilla schvaľujem 

Štefan Domonkos  

  

Mgr. Csaba Csízi  schvaľujem 

Michal Bagačka                                                             schvaľujem 

Gabriel Mihályi                                                          schvaľujem 

Peter Mináč                                                         

Marián Štúrik                                        

Andrej Boros schvaľujem 

Radovan Ceglédy                                                        schvaľujem 

Miroslava Vargová                                                    schvaľujem 

František Tóth schvaľujem 

 

V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko: 
 

Stanovisko č. 15/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 009/2018/RS 

 

Rada pre rozvoj okresu Rimavská Sobota odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho 
príspevku č. 009/2018/RS  na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je 

vypracovanie projektovej dokumentácie na územné konanie a stavebné povolenie pre výstavbu 
verejného vodovodu, tlakovej splaškovej kanalizácie a koreňovej čistiarne odpadových vôd v 
obci Rakytník.  



 

Hlasovanie „per rollam“: 

Počet členov Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota 18 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“ 14 

Z toho: pre 14 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

            hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme 0 

            vylúčení z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania „per rollam“ 4 

 

V Bratislave dňa 12. marca 2018 

Zapísala: Narcisa Kolačkovská 

         

Dňa ................     SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM  
 

                         Csaba Csízi 
                 tajomník Rady pre rozvoj okresu  

   Rimavská Sobota 

 

 

Dňa ................                SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM 

 

           Ing. Ivan Ivančin 

                        predseda Rady pre rozvoj okresu  

   Rimavská Sobota 

 

Prílohy: 
1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 009/2018/RS 



       

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku 

A. Identifikácia žiadateľa 

Názov žiadateľa: Obec Rakytník 

Právna forma: Obec 

Registrácia: - 

Sídlo: Rakytník 15, 980 21 Bátka 

Okres: Rimavská Sobota 

Štatutárny orgán: Ján Rencsok, starosta 

Kontaktné údaje 
žiadateľa 

(e-mail a tel.): 

ourakytnik@rsnet.sk 

047 56 97 116, 0908 954 217 

Kontaktná osoba 

(e-mail a tel.): 

Ján Rencsok, starosta 

ourakytnik@rsnet.sk 

047 56 97 116, 0908 954 217 

IČO: 00649970 

DIČ: 2021275784 

Bankové spojenie: VÚB Banka 

Číslo účtu IBAN: SK1902000000000021123392 

B. Identifikácia opatrenia  

Prioritná oblasť: 
D: Zvýšenie investícií do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, 
zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb 

Opatrenie/podopatrenie: 
10. Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu (majetková, technická a 
infraštruktúrna) a investície spojené s tvorbou pracovných príležitostí 

Účel RP: 

Úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na 
územné konanie a stavebné povolenie pre výstavbu verejného vodovodu, 
tlakovej splaškovej kanalizácie a koreňovej čistiarne odpadových vôd v obci 

Rakytník, v súlade s Akčným plánom okresu Rimavská Sobota, opatrenie 10. 
Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu (majetková, technická a 
infraštruktúrna) a investície spojené s tvorbou pracovných príležitostí 

Miesto realizácie:  Obec Rakytník 

Doba realizácie:  2018 

C. Harmonogram  poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR) 

  2017 2018 2019 2020 Spolu 

Bežné 
výdavky 0  0  0  0 0 

Kapitálové 
výdavky 0 27 000  0 0 27 000 

Spolu 0  27 000  0 0 27 000 

D. Stručný popis projektu(max. 200 slov) 

 

Účelom žiadosti je vypracovanie prípravnej a  projektovej dokumentácie (PD) na územné konanie a 
stavebné povolenie pre výstavbu verejného vodovodu (vrátane napojenia na skupinový vodovod), tlakovej 

kanalizácie (vrátane prípojok) a koreňovej čistiarne odpadových vôd v obci Rakytník. PD bude súčasťou 
žiadosti o NFP na financovanie výstavby. 

 



 

Cieľom je následná výstavba ekologickej vodárenskej infraštruktúry pre obec Rakytník so zapojením aj 

sociálnej firmy a nezamestnaných do prác primeraných ich vzdelaniu a zručnostiam (predpokladáme 19 
pozícií vrátane podporného personálu pre manuálnych pracovníkov a ich rodiny). 

 

Projekt výrazne zvýši kvalitu života miestnym obyvateľom, ktorí nemajú prístup k pitnej vode s 

garantovanou kvalitou a sú odkázaní na používanie kontaminovanej vody zo studní alebo na nákladné 
kupovanie balenej vody v obchodoch. Zároveň vyrieši problém trvalého znečisťovania tokov a prostredia 

odpadovými vodami z domácností, keďže v obci nie je verejná kanalizácia ani ČOV. 
 

Na realizáciu koreňovej ČOV bola expertmi určená parcela č.210 v katastrálnom území obce Rakytník, 
ktorá je vo vlastníctve obce (LV č. 447).  
 

Projekt predstavuje nový a replikovateľný model výstavby infraštruktúry: 
 

· Prinesie ekologicky vhodné a energeticky úsporné systémy čistenia odpadových vôd pre malé obce. 
· Zabezpečí, že väčšina investičných nákladov neodtečie z regiónu (oproti výstavbe „na kľúč“), ale 

ostane v ňom vďaka realizácii zemných a iných jednoduchších prác pomocou sociálnej firmy. 

· Zníži miestnu nezamestnanosť prostredníctvom obecného podniku.  
· Zabezpečí lacnú prevádzku novej infraštruktúry pod kontrolou samospráv. 
 

Odhadované náklady na spracovanie PD sú 27 000 EUR(z toho podklady k PD 3400 EUR, PD na verejný 
vodovod 9500 EUR, PD na verejnú kanalizáciu 9000 EUR, PD na koreňovú ČOV 5100 EUR)., konečnú 

cenu aj zhotoviteľa PD určí proces verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní. 
 

Podľa Príručky pre žiadateľov o podporu z Environmentálneho fondu „projekty, ktoré majú charakter 
všeobecnej infraštruktúry prístupnej širokej verejnosti bez obmedzení (napr. verejné vodovody systémy 
verejných kanalizácií, verejné systémy protipovodňovej ochrany), t.j. projekty, z ktorých nemajú prospech 
len určité podniky, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť, pravidlám štátnej pomoci nepodliehajú,“. 
 

 

E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch 

 

Okres Rimavská Sobota je typický svojou rozdrobenou sídelnou štruktúrou a veľkým počtom malých obcí 
(zo 107 obcí okresu má až 95 obcí menej než tisíc obyvateľov a 69 obcí má menej než 500 obyvateľov). 
Podobne ako mnohé z malých obcí v okrese, ani obec Rakytník  nemá vybudovaný verejný vodovod ani 
systém čistenia komunálnych odpadových vôd, čo je príčinou mnohých hygienických problémov a výrazne 
zníženej kvality života obyvateľov, je to zároveň aj faktor limitujúci rozvoj obce. 

 

Pre túto skupinu obcí je výstavba klasickej ČOV nereálna, finančne neudržateľná. Ako ekonomicky, 

energeticky aj ekologicky najvhodnejšie riešenie sa ponúka výstavba vodárenskej infraštruktúry ukončenej 
koreňovou čistiarňou odpadových vôd (ČOV). Keďže značnú časť investičných nákladov v takomto prípade 
tvoria zemné a terénne práce, je opodstatnené uvažovať aj o zapojení  obecných sociálnych podnikov so 

zapojením miestnych nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou a kvalitným odborným riadením. 
 

Príprave tejto žiadosti predchádzalo vypracovanie rozsiahlej odbornej analýzy podmienok správneho návrhu 
a aplikácie extenzívnych systémov čistenia odpadových vôd (analýzu nájdete tu: www.cerogema.sk/analyza-

kcov/). Táto analýza preukázala, že koreňové ČOV sú vhodným riešením pre malé obce. Obsahuje návrh 
pilotných zámerov v štyroch obciach okresu Rimavská Sobota (Rakytník, Radnovce, Cakov a Hostice). 

Obce boli zvolené na základe 6 kritérií (podpora obce a obyvateľstva; lokálna potreba sanitačnej 
infraštruktúry a komplexnosť riešenia; technická realizovateľnosť; ekonomická udržateľnosť riešenia; 
možnosť otestovať rôzne veľkostné a technologické varianty prírodných systémov čistenia odpadovej vody; 
dostupnosť využiteľných miestnych zdrojov – t.j. dostatok disponibilných uchádzačov o prácu a blízkosť 



využiteľných ložísk prírodných filtračných materiálov v požadovanom sortimente a dostatočnej kapacite). 
Na základe rozhodnutia Rady okresu sa v roku 2018 navrhuje spracovanie PD pre obce Radnovce a 
Rakytník, ako pilotných obcí.  
 

Predpokladom získania finančnej podpory na výstavbu komplexnej vodárenskej infraštruktúry je stavebné 
povolenie pre všetky jej časti. Preto je potrebné zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na 
územné konanie a stavebné povolenie (PD): verejný vodovod vrátane prívodného potrubia zo skupinového 
vodovodu Rimavská Sobota-Chanava a prípojok (bez požiarneho vodovodu), tlakovej splaškovej kanalizácie 
(vrátane prípojok) a koreňovej ČOV pre obec Rakytník. Projektová dokumentácia bude spracovaná 
modulovo, aby sa jednotlivé aktivity dali v prípade potreby realizovať z rôznych zdrojov. 

 

Zatiaľ čo návrhy verejného vodovodu aj splaškovej verejnej kanalizácie budú z technického pohľadu 
štandardnými riešeniami, koreňová ČOV bude predstavovať netradičné riešenie, ktoré je podrobne opísané 
v uvedenej odbornej analýze. Preto sa pri príprave PD pre koreňovú ČOV musí vychádzať z tejto analýzy 
a musia byť dodržané tam uvedené podmienky navrhovania a dimenzovania koreňovej ČOV tak, aby bol 
dosiahnutý potrebný čistiaci účinok. 
 

Na realizáciu koreňovej ČOV v obci Rakytník bola vytipovaná parcela č.210 (LV č. 447) v katastrálnom 
území obce Rakytník, ktorá spĺňa všetky požadované technické parametre (veľkosť, sklon, dostupnosť, 
blízkosť recipientu atď.). Parcela bola v rámci príprav na tento projekt odkúpená a momentálne je už vo 

vlastníctve obce. 

 

Prevádzkovateľ skupinového vodovodu Rimavská Sobota-Chanava(Stredoslovenská vodárenská 
prevádzková spoločnosť) sa vyjadril, že skupinový vodovod má dostatočnú kapacitu na pripojenie ďalších 
obcí vrátane Rakytníka. 
 

Na objednávku obce vykonal SHMÚ v októbri 2017 analýzy prietoku a kvality vody v toku Blh, do ktorého 
sa plánujú vypúšťať vyčistené odpadové vody z koreňovej ČOV. Hydrologické údaje preukázali vhodnosť 
tohto toku na uvedený účel. 
 

Okrem toho sa v obci Rakytník uskutočnil terénny prieskum akceptovateľnosti plánovaného projektu 

u obyvateľstva. Bolo oslovených 92 % domácností, z ktorých až 80 % potvrdilo záujem o napojenie sa na 

plánovaný verejný vodovod a  81 % potvrdilo záujem o napojenie sa na plánovaný kanalizačný systém.  

 

Financovanie samotnej výstavby je plánované z viacerých zdrojov, v prípade potreby s rozfázovaním na 
niekoľko krokov. Medzi významnými zdrojmi financovania počítame NFP z Environmentálneho fondu, ale 
napríklad aj zdroje pre rozvoj rómskych komunít. Žiadosti o NFP si  vyžadujú stavebné povolenie pre všetky 
časti plánovanej infraštruktúry. Predpokladom k tomu je PD na územné konanie aj stavebné povolenie. Obec 
preto žiada regionálny príspevok na spracovanie takejto PD (vrátane polohopisného a výškopisného 
zamerania riešeného územia so zameraním podzemných a nadzemných inžinierskych sietí aj so zákresom 
aktuálnej katastrálnej mapy, geologického prieskumu po trase tlakovej kanalizácie a prieskumu v obci pre 

určenie polohy domových čerpacích staníc pre jednotlivé nehnuteľnosti). 
 

Cenu PD odhadujeme na 27000 EUR (z toho podklady k PD 3400 EUR, PD na verejný vodovod 9500 EUR, 

PD na verejnú kanalizáciu 9000 EUR, PD na koreňovú ČOV 5100 EUR). Spracovateľ projektovej 
dokumentácie bude vybraný na základe verejného obstarávania. 
 

Žiadosť a aktivity tu opísané sú v súlade s opatrením č. 10. Akčného plánu okresu Rimavská Sobota: 
Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu (majetková, technická a infraštruktúrna) a investície spojené 
s tvorbou pracovných príležitostí. 
 

 

Ciele navrhovaných aktivít: 
· získať podklady potrebné pre spracovanie žiadosti o NFP  na výstavbu komplexnej vodárenskej 

infraštruktúry pre obec Rakytník, aj využitím sociálnej firmy 



· zvýšiť kvalitu života miestnym obyvateľom (prístup k pitnej vode s garantovanou kvalitou, 

odvádzanie a čistenie odpadových vôd, zlepšenie kvality vôd a prostredia) 

· pripraviť príklad dobrej praxe na Slovensku - ekologicky vhodný a energeticky úsporný systém 
čistenia odpadových vôd pre malú obec 

· zníži nezamestnanosť prostredníctvom obecného podniku  

· zabezpečiť lacnú prevádzku novej infraštruktúry pod kontrolou samospráv 

 

 

Hlavné aktivity financované z regionálneho príspevku :  
· príprava podkladov pre PD 

· vypracovanie PD na územné konanie a stavebné povolenie na verejný vodovod 

· vypracovanie PD na územné konanie a stavebné povolenie na verejnú kanalizáciu 

· vypracovanie PD na územné konanie a stavebné povolenie na koreňovú ČOV 

 

 

 

Časový postup aktivít:  
 

2018 

Realizácia procesov verejného obstarávania na dodávateľa PD a poverenia víťazov realizáciou  
Odovzdanie hotovej prípravnej a projektovej dokumentácie  
 

 

Faktory preukazujúce lokálny charakter zariadenia: 

 

· Umiestnenie a spádová oblasť vodárenskej infraštruktúry: obec Rakytník (310 obyvateľov).  
· Percentuálny podiel užívateľov infraštruktúry pochádzajúcich z iných regiónov alebo zahraničia: 

nepredpokladáme žiadnych. 

· Iné obdobné zariadenia v okolí: nie sú, štúdia uskutočniteľnosti vytipovala v okrese Rim. Sobota 
štyri lokality, medzi nimi aj obec Rakytník. 

 

Na základe uvedeného je preukázateľné, že projekt zabezpečuje poskytovanie vodárenských služieb na 

lokálnej úrovni pre obyvateľov obce Rakytník a v žiadnom prípade neovplyvňuje vnútorný obchod medzi 

členskými štátmi. 
 

Podľa Príručky pre žiadateľov o podporu z Environmentálneho fondu „projekty, ktoré majú charakter 
všeobecnej infraštruktúry prístupnej širokej verejnosti bez obmedzení (napr. verejné vodovody systémy 
verejných kanalizácií, verejné systémy protipovodňovej ochrany), t.j. projekty, z ktorých nemajú prospech 

len určité podniky, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť, pravidlám štátnej pomoci nepodliehajú,“. 
 

F. Popis aktivít projektu v jednotkách a merateľných ukazovateľoch 

Aktivity za rok 2017 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

  

  

  

Aktivity za rok 2018 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

Spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie  
Spracovaná prípravná a projektová 

dokumentácia 

  

  

  



Aktivity za rok 2019 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

  

    

  

Aktivity za rok 2020 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

  

  

  

 

G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu 

V rámci Akčného plánu okresu Rimavská Sobota táto aktivita nadväzuje na: 
 

Podopatrenie 15.4: Environmentálna infraštruktúra, verejné služby a adaptačné opatrenia na zmeny 
klímy s preferovaným využitím lokálnej pracovnej sily (v rámci 15.4.1: Realizácia extenzívnych 
systémov čistenia odpadových vôd už bola vypracovaná odborná analýza podmienok správneho návrhu a 
aplikácie extenzívnych systémov čistenia odpadových vôd vo vybraných obciach okresu Rimavská Sobota). 
 

Opatrenie 8. Podpora subjektov sociálnej ekonomiky zameraných na verejno-prospešné práce a služby 
vo vybratých mestách a obciach na zmiernenie chudoby marginalizovaných skupín. 

 
 
 

 

 

 

Vyhlásenie žiadateľa 

Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré sú uvedené v Žiadosti o regionálny príspevok sú úplné, pravdivé 
a získané v súlade s platným právnym poriadkom SR a dobrými mravmi. Súhlasím so spracovaním 
a zverejnením poskytnutých údajov poskytovateľovi v rámci činností poskytovateľa.  
 

V Rakytníku, dňa 14.2.2018 

 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa 

 



NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

           0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Počet jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpočtu

Obec Rakytník

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2018

1. Osobné výdavky

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary 

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby

6. Iné oprávnené bežné výdavky
Celkom

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

Úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na územné konanie a stavebné povolenie pre výstavbu verejného vodovodu, tlakovej 
splaškovej kanalizácie a koreňovej čistiarne odpadových vôd v obci Rakytník, v súlade s Akčným plánom okresu Rimavská Sobota, opatrenie 10. Podpora prípravy 
územia pre bytovú výstavbu (majetková, technická a infraštruktúrna) a investície spojené s tvorbou pracovných príležitostí
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

Obec Rakytník

Úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na územné konanie a stavebné povolenie pre výstavbu verejného vodovodu, tlakovej 
splaškovej kanalizácie a koreňovej čistiarne odpadových vôd v obci Rakytník, v súlade s Akčným plánom okresu Rimavská Sobota, opatrenie 10. Podpora prípravy 
územia pre bytovú výstavbu (majetková, technická a infraštruktúrna) a investície spojené s tvorbou pracovných príležitostí

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

Prípravná dokumentácia dokumentácia 1 3 400,00 € 3 400,00 €

Prípravná dokumentácia k projektovej dokumentácii vrátane: 
polohopisného a výškopisného zamerania riešeného územia, geologického 
prieskumu v obci Raktník. Výdavky boli stanovené na základe údajov a 
informácií o zákazkách na porovnateľný predmet zákazky. 

Projektová dokumentácia - vodovod, kanalizácia, 
koreňová ČOV

dokumentácia 1 23 600,00 € 23 600,00 €

Projektová dokumentácia pre: 
- výstavbu verejného vodovodu v obci Rakytník
- výstavbu verejnej kanalizácie v obci Rakytník
- výstavbu koreňovej ČOV v obci Rakytník
Výdavky boli stanovené na základe údajov a informácií o zákazkách na 
porovnateľný predmet zákazky. 

27 000,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

27 000,00 €

27 000,00 €

Vysvetlivky:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Ján Rencsok

MIESTO A DÁTUM: Rakytník OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

Kapitálové výdavky

Počet jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpočtu

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.

Typ výdavku Merná jednotka

Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

           0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

Vysvetlivky:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Ján Rencsok

MIESTO A DÁTUM: Rakytník OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Počet jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpočtu

Obec Rakytník

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2019

1. Osobné výdavky

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary 

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby

6. Iné oprávnené bežné výdavky
Celkom

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

Kapitálové výdavky

Počet jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpočtu

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

Úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na územné konanie a stavebné povolenie pre výstavbu verejného vodovodu, tlakovej splaškovej 
kanalizácie a koreňovej čistiarne odpadových vôd v obci Rakytník, v súlade s Akčným plánom okresu Rimavská Sobota, opatrenie 10. Podpora prípravy územia pre 
bytovú výstavbu (majetková, technická a infraštruktúrna) a investície spojené s tvorbou pracovných príležitostí

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.

Typ výdavku Merná jednotka

Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

           0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

Vysvetlivky:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Ján Rencsok

MIESTO A DÁTUM: Rakytník OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Počet jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpočtu

Obec Rakytník

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2020

1. Osobné výdavky

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary 

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby

6. Iné oprávnené bežné výdavky
Celkom

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

Kapitálové výdavky

Počet jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpočtu

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

Úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na územné konanie a stavebné povolenie pre výstavbu verejného vodovodu, tlakovej splaškovej 
kanalizácie a koreňovej čistiarne odpadových vôd v obci Rakytník, v súlade s Akčným plánom okresu Rimavská Sobota, opatrenie 10. Podpora prípravy územia pre 
bytovú výstavbu (majetková, technická a infraštruktúrna) a investície spojené s tvorbou pracovných príležitostí

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.

Typ výdavku Merná jednotka

Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom
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