Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 16/2018
k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 012/2018/RS
Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 012/2018/RS bol odoslaný
elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota na hlasovanie formou
„per rollam“ dňa 6. marca 2018. Hlasovanie bolo ukončené 13. marca 2018.
Dňa 14. marca 2018 sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania a konštatujeme, že
hlasovania sa zúčastnilo 11 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
Ivan Ivančin
Peter Krajňák
Vojtech Ferencz
Gabriel Csicsai
Adrián Jenčo
Branislav Ondruš
Peter Ďurček
Norbert Kurilla
Štefan Domonkos
Mgr. Csaba Csízi
Michal Bagačka
Gabriel Mihályi
Peter Mináč
Marián Štúrik
Andrej Boros
Radovan Ceglédy
Miroslava Vargová
František Tóth

Stanovisko
schvaľujem
schvaľujem
neschvaľujem

schvaľujem
schvaľujem

schvaľujem
schvaľujem

schvaľujem
schvaľujem
schvaľujem
schvaľujem

V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko:
Stanovisko č. 16/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 012/2018/RS
Rada pre rozvoj okresu Rimavská Sobota odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho
príspevku č. 012/2018/RS na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je
vypracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na
rekonštrukciu budovy Mestského úradu v Tisovci.

Hlasovanie „per rollam“:
Počet členov Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota
Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“
Z toho: pre
proti
zdržali sa hlasovania
hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme
vylúčení z hlasovania
Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania „per rollam“

18
11
10
1
0
0
0
7

V Bratislave dňa 14. 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. 012/2018/RS

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku
A. Identifikácia žiadateľa
Názov žiadateľa:
Právna forma:
Registrácia:
Sídlo:
Okres:

Mesto Tisovec
mesto
-

Štatutárny orgán:
Kontaktné údaje
žiadateľa
(e-mail a tel.):
Kontaktná osoba
(e-mail a tel.):
IČO:
DIČ:

Ing. Peter Mináč, primátor mesta

Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
Rimavská Sobota

peter.minac@tisovec.com, 047/5603802
Ing. Tibor Tokár, prednosta mestského úradu, tibor.tokar@tisovec.com,
047/5603808
00319155
2021230497
Slovenská sporiteľňa, a. s. , pobočka Tisovec
SK05 0900 0000 0003 8140 7890

B. Identifikácia opatrenia
D: Zvýšenie investícií do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry,
Prioritná oblasť:
zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb
10. Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu (majetková, technická a
Opatrenie/podopatrenie:
infraštruktúrna) a investície spojené s tvorbou pracovných príležitostí
úhrada výdavkov spojených s vypracovaním aktualizácie projektovej
dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu budovy
Mestského úradu v Tisovci v súlade s Akčným plánom okresu Rimavská Sobota,
Účel RP:
opatrenie č. 10. Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu (majetková,
technická a infraštruktúrna) a investície spojené s tvorbou pracovných
príležitostí.
Miesto realizácie:
Mesto Tisovec
Doba realizácie:
2018
C. Harmonogram poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR)
2017
2018
2019
2020
Spolu
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky

0

0

0

0

0

0

6 000 €

0

0

6 000 €

Spolu

0

6 000 €

0

0

6 000 €

D. Stručný popis projektu (max. 200 slov)
Účelom tejto žiadosti je získať príspevok na aktualizáciu projektovej dokumentácie na stavebné povolenie
pre rekonštrukciu historickej budovy Radnice – národnej kultúrnej pamiatky, v ktorej sídli Mestský úrad
a Múzeum mesta. Projektová dokumentácia bude slúžiť ako povinná príloha k žiadosti o NFP z finančných
nástrojov Ministerstva kultúry na financovanie obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok a žiadosti o NFP

z Grantov EHP a Nórska. Výdavky, ktoré sú predmetom Žiadosti o regionálny príspevok, nebudú predmetom
uvedených žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu samotnej rekonštrukcie.
Budova historickej Radnice – národnej kultúrnej pamiatky č. 1075 si vplyvom času a poveternostných
podmienok vyžaduje rekonštrukciu. Pôvodná projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2011 a na jej
základe bolo vydané stavebné povolenie – v súčasnosti už neplatné. Pre nedostatok finančných prostriedkov
neboli rekonštrukčné práce zrealizované. Projektovú dokumentáciu je potrebné upraviť podľa súčasných
požiadaviek vzhľadom na aktuálny stav budovy a aktualizovať rozpočet, ktorý bude zodpovedať súčasným
cenám na trhu.
Budova sa nachádza v centre mesta na Nám. Dr. V. Clementisa 1 a je vo vlastníctve mesta, zapísaná na liste
vlastníctva č. 1354, parcela č. 591 s výmerou zastavanej plochy 1245 m2.
Plánované náklady na spracovanie projektovej dokumentácie sú vo výške 6 000 EUR. Konečná cena, ako aj
zhotoviteľ projektovej dokumentácie bude určená procesom verejného obstarávania v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch
Mesto Tisovec leží v údolí rieky Rimavy, je najsevernejším mestom okresu Rimavská Sobota a tvorí južný
vstup do Národného parku Muránska planina.
Tisovcom prechádza štátna cesta I/72, ktorá spája Tisovec s okresným mestom Rimavská Sobota (vzdialenosť
38 km), s mestom Brezno (vzdialenosť 30 km) a severnou stranou Nízkych Tatier. Krajské mesto Banská
Bystrica je vzdialené 75 km. Severo–južným smerom vedie štátna cesta II/531, ktorá spája mesto Tisovec
s obcou Muráň, Predná Hora a Červená Skala. V Muráni sa komunikácia križuje s cestou II/532, vedúcou
do 20 km vzdialeného mesta Revúca.
Tisovcom vedie železničná trať Jesenské – Brezno, ktorá prepája trate Banská Bystrica – Červená Skala a
Zvolen – Košice. Viac ako storočná časť železničnej trate medzi Pohronskou Polhorou a Tisovcom je
technickou pamiatkou európskeho významu.
V meste Tisovec bolo k 31.12.2016 evidovaných 3882 obyvateľov. Podľa posledného štatistického sčítania
obyvateľov (SODBTN) v r. 2011 žije v Tisovci najviac obyvateľstva slovenskej národnosti (79,98%). Druhou
najpočetnejšou je rómska národnosť, ktorá podľa oficiálnych údajov predstavuje 3,14% obyvateľstva. Väčšina
rómskeho etnika sa však hlási k slovenskej národnosti a reálne predstavuje táto menšina asi 10% obyvateľstva.
Z hľadiska vekovej štruktúry sú v meste Tisovec v súčasnosti najpočetnejšie vekové kategórie ľudí v
produktívnom veku (15 – 64 rokov) a to 70, 16 % (údaje z roku 2014). Deti do 14 rokov (predproduktívny
vek) predstavovali v r. 2014 celkom 14,37% a obyvatelia v poproduktívnom veku (65 rokov a viac) 15,46%.
Predmetom tejto žiadosti je získať príspevok na aktualizáciu projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu
historickej budovy Radnice – národnej kultúrnej pamiatky. Budova radnice sa nachádza v centre mesta
Tisovec na námestí Dr. V. Clementisa č. 1, na parcele č. 591, k. ú. Tisovec. Objekt je ohraničený zo severnej
strany pešou zónou a malým mestským parkom, z východnej strany pešou zónou a reštauráciou, zo západnej
strany ulicou Jozeffyho a z južnej strany samotným námestím a evanjelickým kostolom. Objekt je zapísaný
do zoznamu kultúrnych pamiatok pod číslom 1075/1. Jedná sa o dvojpodlažnú budovu s čiastočným
podpivničením, v tvare „U“ s uzavretým dvorom – átriom. Objekt je napojený na všetky verejné inžinierske
siete.
Aktualizovaná projektová dokumentácia je potrebná pre obnovenie stavebného povolenia, ktoré je
nevyhnutnou prílohou Žiadostí o NFP a pre aktualizáciu rozpočtu, ktorý bude zodpovedať súčasnej situácií na
stavebnom trhu. Z uvedeného vyplýva, že výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie nebudú súčasťou spomínaných žiadosti o NFP, t. j. nepríde k duplicitnému financovaniu rovnakých
výdavkov z verejných zdrojov.

Budova Radnice je využívaná dodnes ako sídlo Mestského Úradu. Z dispozičného hľadiska sa v súčasnosti
na prízemí nachádzajú: kancelária prvého kontaktu a matrika mestského úradu, kancelária terénnych
sociálnych pracovníčok, mestská polícia, garáž, skladové priestory, hygienické zariadenie a prenajímané
priestory. Mesto prenajíma časť priestorov na prízemí Polícii SR a 2 súkromným podnikateľom (predajňa
ovocia a zeleniny vrátane skladových priestorov, kvetinárstvo), ktorí tam majú svoje prevádzky. Na poschodí
sa nachádzajú kancelárie mestského úradu, zasadačka, mestské múzeum, nevyužitá sála, miestnosť miestneho
rozhlasu, hygienické zariadenie. V podkroví sa nachádza jestvujúca plynová kotolňa, v suteréne
(pod východným krídlom objektu) sa nachádzajú sklady a nevyužité miestnosti.
Prenájom priestorov spadajúci do hospodárskej činnosti je len doplnkovou aktivitou a jeho miera nepresiahne
20 % ročnej aktivity Mestského úradu, čo je možné preukázať na základe využitia úžitkovej plochy budovy.
Plocha využívaná na prenájom priestorov predstavuje 244,58 m2 a tvorí 15,66 % celkovej úžitkovej plochy,
ktorá predstavuje 1562,13 m2. Priestory sa prenajímajú za trhových podmienok, za trhové ceny a v súlade
so Všeobecne záväzným nariadením mesta Tisovec, ktorým sa ustanovuje výška nájomného za prenájom
nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta.
Budova Radnice si vplyvom času a poveternostných podmienok vyžaduje rekonštrukciu. Stavebno-technický
stav a vybavenie objektu nezodpovedajú súčasným požiadavkám a nárokom, preto zámerom mesta je
rekonštrukcia radnice, ktorá bude spočívať najmä v oprave strechy bez využitia podkrovného priestoru,
vo výmene všetkých vnútorných aj vonkajších výplňových konštrukcií, rekonštrukcií fasády a sanácií
vlhkosti. Vplyvom poveternostných podmienok a nekvalitnej strešnej krytiny dochádza k oddeľovaniu častí
pálenej škridle, ktoré padajú na zem. Padajúce časti ohrozujú bezpečnosť obyvateľov mesta a jeho
návštevníkov. Zásadným problémom objektu radnice je podzemná vlhkosť, ktorej negatívny vplyv sa
prejavuje v poškodenej fasáde objektu. Poveternostné podmienky sa negatívne odrážajú na vnútorných
a vonkajších výplňových konštrukciách, ktoré predstavujú významné energetické straty.
V roku 2011 bolo vydané stavebné povolenie na základe pôvodne vypracovanej projektovej dokumentácie.
Toto stavebné povolenie je už v súčasnosti neplatné a projektová dokumentácia je neaktuálna. Projektovú
dokumentáciu je potrebné upraviť vzhľadom na súčasný stav budovy ako aj prispôsobiť na aktuálne
potreby, platné štandardy a trhové ceny.
Projektová dokumentácia je vypracovaná a bude aktualizovaná v súlade s rozhodnutím Krajského
pamiatkového úradu.
Plánovaná rekonštrukcia je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Tisovec,
Prioritná oblasť ekonomická PO I, cieľ: Zlepšenie kvality a modernizácia infraštruktúry v meste Tisovec a
mestskej časti Rimavská Píla, opatrenie 1.3. Obnova a rekonštrukcia vzhľadu mesta.
Predmetom aktualizovania upravenej projektovej dokumentácie bude 5 stavebných celkov:
SO – 01:
Rekonštrukcia strechy
SO – 02:
Rekonštrukcia vonkajších výplňových konštrukcií
SO – 03:
Rekonštrukcia fasády obvodových múrov
SO – 04:
Sanácia vlhkosti
SO – 05:
Rekonštrukcia vnútorných priestorov
Prioritne sa zo získaných finančných prostriedkov na rekonštrukciu plánuje zrealizovať výmena strechy a
okien, výmena vnútorných aj vonkajších výplňových konštrukcií, obnova fasády a sanácia vlhkosti. Ďalšie
stavebné úpravy sa budú realizovať v závislosti od výšky získaných finančných prostriedkov.
Ciele navrhovaných aktivít:
· získať podklady potrebné pre spracovanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu objektu
· skvalitnenie miestnej infraštruktúry a vzhľadu mesta Modernizácia informačnej a komunikačnej
infraštruktúry v meste
· záchrana národnej kultúrnej pamiatky

·

zvýšiť atraktivitu regiónu z hľadiska cestovného ruchu

Hlavné aktivity financované z regionálneho príspevku :
· príprava a realizácia procesu verejného obstarávania,
· vypracovanie projektovej dokumentácie k investičnému projektu
Časový postup aktivít:
2018
- mesto vypíše verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie a následne víťaza poverí
realizáciou
- odovzdanie hotovej dokumentácie predpokladáme v prvej polovici roka 2018
- následne bude pripravená Žiadosť o NFP z finančných nástrojov Ministerstva kultúry na financovanie
obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok a žiadosť o NFP z Grantov EHP a Nórska

F. Popis aktivít projektu v jednotkách a merateľných ukazovateľoch
Aktivity za rok 2018
Merateľný ukazovateľ a jednotka
Spracovanie PD pre stavebné povolenie
Projektová dokumentácia pre SP
Aktivity za rok 2019

Merateľný ukazovateľ a jednotka

Aktivity za rok 2020

Merateľný ukazovateľ a jednotka

G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu

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 Tisovci, dňa 22.02.2018

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Mesto Tisovec

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním aktualizácie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu budovy Mestského úradu v
Tisovci v súlade s Akčným plánom okresu Rimavská Sobota, opatrenie č. 10. Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu (majetková, technická a infraštruktúrna) a
investície spojené s tvorbou pracovných príležitostí

Príloha č. 1

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2018
Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky
Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

1. Osobné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady
0,00 €
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

0,00 €
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komentár k rozpočtu

NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Mesto Tisovec

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním aktualizácie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu budovy Mestského úradu v
Tisovci v súlade s Akčným plánom okresu Rimavská Sobota, opatrenie č. 10. Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu (majetková, technická a infraštruktúrna) a
investície spojené s tvorbou pracovných príležitostí

Príloha č. 1

Kapitálové výdavky
Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

komentár k rozpočtu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
0,00 €
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Projektová dokumentácia na stavebné povolenie

dokumentácia

1

6 000,00 €

Celkom

Náklady na aktualizáciu projektovej dokumentácie pre vydanie
stavebného povolenia na rekonštrukciu budovy Mestského úradu.
Projektovú dokumentáciu je potrebné upraviť vzhľadom na súčasný stav
6 000,00 €
budovy ako aj prispôsobiť na aktuálne potreby, platné štandardy a trhové
ceny. Náklady boli stanovené na základe údajov a informácií o zákazkách
na porovnateľný predmet zákazky.
6 000,00 €

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

6 000,00 €

6 000,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
Vysvetlivky:
V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

Ing. Peter Mináč

MIESTO A DÁTUM:

Tisovec

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Mesto Tisovec

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním aktualizácie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu budovy Mestského úradu v
Tisovci v súlade s Akčným plánom okresu Rimavská Sobota, opatrenie č. 10. Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu (majetková, technická a infraštruktúrna) a
investície spojené s tvorbou pracovných príležitostí

Príloha č. 2

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2019
Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky
Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

komentár k rozpočtu

1. Osobné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady
0,00 €
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

0,00 €
Kapitálové výdavky

Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
0,00 €
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

0,00 €

0,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
Vysvetlivky:
V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

Ing. Peter Mináč

MIESTO A DÁTUM:

Tisovec

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:
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komentár k rozpočtu

NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Mesto Tisovec

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním aktualizácie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu budovy Mestského úradu v
Tisovci v súlade s Akčným plánom okresu Rimavská Sobota, opatrenie č. 10. Podpora prípravy územia pre bytovú výstavbu (majetková, technická a infraštruktúrna) a
investície spojené s tvorbou pracovných príležitostí

Príloha č. 3

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2020
Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky
Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

komentár k rozpočtu

1. Osobné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady
0,00 €
Celkom

0,00 €

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

0,00 €
Kapitálové výdavky

Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
0,00 €
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

0,00 €

0,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
Vysvetlivky:
V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

Ing. Peter Mináč

MIESTO A DÁTUM:

Tisovec

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:
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komentár k rozpočtu

