Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 29/2018
k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 014/2018/RS
Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 014/2018/RS bol odoslaný
elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota na hlasovanie formou
„per rollam“ dňa 22. marca 2018. Hlasovanie bolo ukončené 28. marca 2018.
Dňa 29. marca 2018 bolo vykonané spočítanie výsledkov hlasovania a konštatujeme, že
hlasovania sa zúčastnilo 18 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.
Odporúčania
23. marca 2018 člen rady p. Branislav Ondruš schválil žiadosť a zároveň upozornil žiadateľa
ohľadom prevádzky sociálnych služieb:
„Schvaľujem žiadosť o RP č. 014/2018/RS.
Zároveň však chcem pani starostku upozorniť alebo požiadať, aby sa s nami poradila ohľadom
prevádzky sociálnych služieb v rekonštruovaných priestoroch. Veľmi oceňujem, ako detailne z
hľadiska popisu poskytovaných soc. služieb v okolí je žiadosť spracovaná, i detailne je opísaný
zámer prevádzky soc. služieb. Upozorňujem, však, že tak, ako je to napísané/naplánované, je
to v rozpore so zákonom č. 48/2008 Z. z. o sociálnych službách. Komunitné centrum a denný
stacionár sú dve rôzne sociálne služby, nie je možné poskytovať jednu ako súčasť druhej
(píšete, že „Komunitné centrum bude pozostávať z denného stacionára, klubovne a knižnice“)
– klubovňa a knižnica môže byť súčasťou kom. centra, ale denný stacionár nie. Zákon stanovuje
úplne iné nároky na služby v kom. centre a iné na služby v dennom stacionári (vr. pers.,
priestorového a tech. vybavenia). Už vôbec nie je možno, aby boli „priestory denného
stacionára (...) zároveň v poobedných hodinách využívané ako klub dôchodcov,“ nakoľko
denný stacionár musí byť v prevádzke min. 8 hodín denne – ide o ambulantnú (čiže celodennú)
sociálnu službu.
Tiež sa domnievam, že to môže byť v rozpore s účelom, na ktorý je možné využiť zdroje z
Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6. Technická vybavenosť v obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ale priznávam, že detailne uvedenú
výzvu nepoznám). Treba sa však uistiť, že v zrekonštruovaných priestoroch z tejto výzvy môžu
byť prevádzkované rôzne sociálne služby.
Navrhujem, aby v zrekonštruovaných priestoroch fungovalo komunitné centrum, prípadne
denné centrum – obe soc. služby definuje zákon č. 448/2008 Z. z. Domnievam sa, že obe spĺňajú
zámer, ktorý pani starostka opisuje v žiadosti o RP. V takom prípade stačí aj jeden sociálny
pracovník.
V každom prípade opakujem, že sme na ministerstve pripravení pani starostke poradiť, keď už
sa bude rozhodovať o poskytovaní konkrétnej sociálnej služby.“;
23. marca 2018, bolo odporúčanie člena rady zaslané prostredníctvom mailu žiadateľovi
o regionálny príspevok;

27. marca 2018, žiadateľ prostredníctvom mailu zaslal odpoveď
„Obec Zacharovce IČO: 00650072 zastúpená starostkou Ruženou Gembickou sa týmto chcem
poďakovať za schválenie žiadosti o RP č. 014/2018/RS a zároveň za upozornenie k zákonom o
poskytovaní sociálnych služieb.
Predstava obecného zastupiteľstva bola taká, že v objekte by sa podľa ich názoru zmestilo aj
poskytovanie dvoch sociálnych služieb. Ďakujem Vám za upozornenie ohľadne zákonov a
výziev a určite budem kontaktovať Vaše ministerstvo pred výberovým konaním k projektu.
Potrebujeme poskytnutie informácií a stanoviska Vášho ministerstva k daným zákonom, aby
sme nepochybili a rozhodli správne pri vyhlásení výberového konania v tom, na akú službu
sa vlastne bude riešiť projekt.
Ešte raz Vám srdečná vďaka a ostávam s pozdravom, Ružena Gembická - starostka Obec
Zacharovce.“.
Informácia o tom, ako jednotliví členovia Rady hlasovali:
Meno a priezvisko člena Rady
Stanovisko
členovia Rady podľa čl. 3 ods. 2 písm. a) a c) až j) štatútu
Ivan Ivančin
schvaľujem
Štefan Domonkos
schvaľujem
Branislav Ondruš
schvaľujem
Vojtech Ferencz
schvaľujem
Peter Krajňák
schvaľujem
Norbert Kurilla
schvaľujem
Gabriel Csicsai
schvaľujem
Peter Ďurček
schvaľujem
Adrián Jenčo
stanovisko v neplatnej forme
členovia Rady podľa čl. 3 ods. 2 písm. b) a k) štatútu
Mgr. Csaba Csízi
schvaľujem
Michal Bagačka
schvaľujem
Gabriel Mihályi
schvaľujem
Peter Mináč
stanovisko v neplatnej forme
Marián Štúrik
schvaľujem
Andrej Boros
schvaľujem
Radovan Ceglédy
schvaľujem
Miroslava Vargová
schvaľujem
František Tóth
schvaľujem
V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko:
Stanovisko č. 29/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 014/2018/RS
Rada pre rozvoj okresu Rimavská Sobota odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho
príspevku č. 014/2018/RS na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je
vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu
objektu bývalej materskej školy pre účely komunitného centra v Zacharovciach.

Hlasovanie „per rollam“:
Počet členov Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota
Počet členov vylúčených z hlasovania
Počet členov podľa čl. 3 ods. 2 písm. a) a c) až j) štatútu, ktorí sa zúčastnili
hlasovania „per rollam“
Počet členov podľa čl. 3 ods. 2 písm. b) a k) štatútu, ktorí sa zúčastnili
hlasovania „per rollam“
Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“
Z toho: pre
proti
zdržali sa hlasovania
hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme
Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania „per rollam“

18
0
9
9
18
16
0
0
2
0

V Bratislave dňa 29. marca 2018
Zapísala: Narcisa Kolačkovská
SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM
Csaba Csízi
tajomník Rady pre rozvoj okresu
Rimavská Sobota

SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM
Ing. Ivan Ivančin
predseda Rady pre rozvoj okresu
Rimavská Sobota
Prílohy:
1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 014/2018/RS

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

Obec Zacharovce
Obec
Zacharovce 35, 979 01 Rimavská Sobota
Rimavská Sobota

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

Ružena Gembická - starostka

Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

VÚB, a.s.
SK24 0200 0000 0000 3082 0392

obec.zacharovce@jpnet.sk, 0905296531
Ružena Gembická – starostka, obec.zacharovce@jpnet.sk, 0905296531
00650072
2021293252

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 projektovej dokumentácie pre
vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu objektu bývalej materskej školy
pre účely komunitného centra v Zacharovciach, v súlade s Akčným plánom
Účel RP:
okresu Rimavská Sobota, opatrenie č. 10. Podpora prípravy územia pre bytovú
výstavbu (majetková, technická a infraštruktúrna) a investície spojené s tvorbou
pracovných príležitostí
Miesto realizácie:
Obec Zacharovce
Doba realizácie:
2018
C. Harmonogram poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR)
2017
2018
2019
2020
Spolu
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Spolu

0

0

0

0

0

0

16 800

0

0

16 800

0

16 800

0

16 800
0
D. Stručný popis projektu (max. 200 slov)

Účelom tejto žiadosti je získať príspevok na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného
povolenia na rekonštrukciu objektu bývalej materskej školy pre účely komunitného centra, ktoré bude slúžiť
ako povinná príloha k žiadosti o NFP v rámci Výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2 z Operačného programu
Ľudské zdroje, Prioritná os 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít. Obec plánuje zároveň žiadať o finančné zdroje v rámci plánovanej výzvy Miestnej
akčnej skupiny Malohont (MAS Malohont) na pilotné projekty integrácie.

Komunitné centrum bude slúžiť primárne obyvateľom obce Zacharovce a okrem komunitnej sociálnej práce
a včasnej intervencie bude poskytovať služby pre tri skupiny obyvateľstva - seniorov, matky na materskej
dovolenke a teenagerov. V zrekonštruovanej budove vznikne stacionár, klubovňa a knižnica, zároveň tu
bude zriadená dočasná modlitebňa. Snahou obce je sústrediť poskytované sociálne služby do jedného
miesta, ktoré bude bezpečným prostredím pre všetky cieľové skupiny obyvateľstva. Prevádzkovateľom
komunitného centra a všetkých jeho súčastí bude obec.
Predmetný pozemok je vo vlastníctve obce, zapísaný na liste vlastníctva č. 350, parcela č. C 200 so
súpisným číslom 57. Nachádza sa na bezpečnom a tichom mieste v centre obce v blízkosti kostola
a Obecného úradu s ihriskom.
V komunitnom centre sa predpokladá vznik 2 nových pracovných miest – sociálnych pracovníkov.
Plánované náklady na spracovanie projektovej dokumentácie sú vo výške 16 800 EUR. Konečná cena, ako
aj zhotoviteľ PD 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
Spádová oblasť navrhovaného zariadenia je centrálna časť okresu Rimavská Sobota v blízkosti okresného
mesta. Väčšinu tejto oblasti pokrýva Miestna akčná skupina Malohont (MAS Malohont).
Podľa údajov CLLD stratégie MAS Malohont bolo v roku 2014 v tejto oblasti 6 993 obyvateľov v
postproduktívnom veku (25,4 %) a 4 684 obyvateľov v predproduktívnom veku (16,4 %), potenciálnych
klientov zariadenia.
Obec Zacharovce má 403 obyvateľov prevažne slovenskej národnosti, ale nájdeme tu aj obyvateľov
maďarskej a rómskej národnosti. Zloženie obyvateľstva na základe vekovej štruktúry je nasledovné: deti
a mládež do 18 rokov – 72, dospelí 331 – z toho 96 obyvateľov v postproduktívnom veku. V obci žije cca
35% rómskeho obyvateľstva (141 obyvateľov).
Zariadenia sociálnej starostlivosti pre osoby v dôchodkovom veku reprezentujú 4 domovy dôchodcov a
sociálnych služieb v meste Tisovec a v obciach Klenovec, Ožďany a Sušany, pod ktorý patrí aj prevádzkový
objekt v rodinnom dome v obci Hrnčiarske Zalužany. Celková kapacita týchto zariadení je 158 lôžok a
dlhodobo je vyťažená na 100 %. Počet a kapacita zariadení sociálnych služieb tohto druhu je vzhľadom na
zvyšujúci sa podiel obyvateľstva v dôchodkovom veku nepostačujúca, čoho dôkazom sú aj desiatky osôb
zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach pre seniorov.
Ďalšie zariadenia poskytujúce sociálne služby s celoročnou pobytovou formou sa nachádzajú v obci Veľký
Blh, kde má prevádzku Domov sociálnych služieb pre ženy s duševnými poruchami a poruchami správania a
v obci Kokava nad Rimavicou pôsobí Dom charity pre osoby odkázané na pomoc iných osôb.
Ambulantnou formou sú poskytované služby v domove sociálnych služieb v Hnúšti – DeDeSo, ktorý
funguje ako denný stacionár pre deti a mládež do 30 rokov so zdravotným a mentálnym postihnutím. Pod
domov sociálnych služieb v Klenovci patrí aj útulok pre obyvateľov bez prístrešia. V 4 rodinných domoch, z
ktorých sú tri v Hnúšti a jeden v Hrachove, sú umiestnené výchovné skupiny detí z detských domovov
v Hnúšti a v Rimavskej Sobote.
V obci Zacharovce ako aj blízkom okolí absentuje denný stacionár pre seniorov a v obci zároveň absentuje
priestor pre zmysluplné využitie voľného času mládeže pod dozorom, čím sa v obci zvyšuje kriminalita
a vyskytli sa problémy s užívaním omamných látok.
Špecifickou kategóriou zariadení sociálnych služieb sú komunitné centrá, ktoré na území MAS fungujú v
obci Dražice a meste Hnúšťa. Tieto komunitné centrá sa venujú marginalizovanej rómskej komunite. V
rámci svojej činnosti sa zameriavajú na sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce,
podporu zmysluplného trávenia voľného času, prezentovanie svojej kultúry, zvykov, tradícií, ako aj

prevenčné aktivity, záujmové krúžky a tvorivé dielne. Rómska osada spadajúca do katastra obce Zacharovce
sa nachádza cca 2 km od obce. V obci žije celkovo 141 obyvateľov patriacich k MRK (z toho 13 detí
v predškolskom veku a 24 školopovinných detí a mládež do 18 rokov).
Obec v súčasnosti nedisponuje vhodnými priestormi pre zriadenie komunitného centra. Obec disponuje
vlastníctvom budovy bývalej materskej školy, ktorá by bola na tieto účely vhodným priestorom, ale
nachádza sa v dezolátnom stave. Pod vplyvom poveternostných podmienok sa na nej preborila počas leta
strecha. Budova si vyžaduje rekonštrukciu po všetkých stránkach a prispôsobenie jej priestorov pre zriadenie
denného stacionára pre seniorov, klubovňu s knižnicou a dočasnú modlitebňu. K budove patrí veľký
pozemok, ktorý by sa jednoduchými úpravami dal uspôsobiť pre aktivity počas teplejších mesiacov od jari,
do jesene. Pozemok je oplotený a poskytuje tak bezpečné miesto aj pre deti rôznych vekových kategórií.
Prevádzkovateľom komunitného centra a všetkých jeho súčastí bude obec Zacharovce. Komunitné centrum
bude pozostávať z denného stacionára, klubovne a knižnice, zároveň tu bude zriadená dočasná modlitebňa.
V komunitnom centre nebude prevádzkovaná žiadna hospodárska činnosť.
Kapacita denného stacionára by mala byť prispôsobená pre 10-15 klientov. Tieto priestory budú zároveň
v poobedných hodinách využívané ako klub dôchodcov, kde budú pre seniorov organizované rôzne
spoločenské aktivity.
Pre deti a mládež bude zriadená spoločenská miestnosť, vybavená aj počítačmi a internetom. Dohľad nad
aktivitami klubovne bude zabezpečovať sociálny pracovník.
V obci sa rekonštruuje kostol a veriaci sú v súčasnosti nútení chodiť na omše do mesta Rimavská Sobota
vzdialeného 6 km. V komunitnom centre plánuje obec zriadiť dočasnú modlitebňu.
Obec plánuje financovať rekonštrukciu komunitného centra z NFP v rámci Výzvy OPLZ-PO6-SC613-20172 z Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít . Obec plánuje zároveň žiadať o finančné zdroje v rámci plánovanej
výzvy MAS na pilotné projekty integrácie. K podaniu žiadosti o NFP pre výstavbu je potrebné mať stavebné
povolenie a teda aj projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie. Obec žiada regionálny príspevok na
spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Z uvedeného vyplýva, že výdavky na
spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie nebudú súčasťou žiadosti o NFP z OP IROP
ani žiadosti predloženej v rámci výzvy MAS MALOHONT, t. j. nepríde k duplicitnému financovaniu
rovnakých výdavkov z verejných zdrojov“.
Žiadosť a aktivity opísané v žiadosti sú 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.
Ciele navrhovaných aktivít:
 získať podklady potrebné pre spracovanie žiadosti o NFP na výstavbu objektu komunitného centra
vrátane denného stacionára, klubovne a modlitebne
 vytvorenie vhodných podmienok pre poskytovanie sociálnej služby v zariadení, ktoré je v súlade so
zásadami starostlivosti na komunitnej báze, t. j. v prirodzenom sociálnom prostredí alebo v
prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine,
 zníženie potreby inštitucionálnych sociálnych služieb
 vytvorenie 2 nových pracovných miest.
Hlavné aktivity financované z regionálneho príspevku :
 príprava a realizácia procesu verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie,
 vypracovanie projektovej dokumentácie k investičnému projektu

Časový postup aktivít:
2018
Vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa projektovej dokumentácie a následne víťaza poverí
realizáciou.
Odovzdanie hotovej dokumentácie predpokladáme v polovici roku 2018.
Následne bude pripravená Žiadosť o NFP v rámci Výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2 z Operačného
programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít a Žiadosť finančné zdroje v rámci plánovanej výzvy MAS na pilotné
projekty integrácie.
Faktory preukazujúce lokálny charakter zariadenia:


Umiestnenie zariadenia (oblasť služieb poskytovaných na miestnej úrovni): ambulantná forma
sociálnej služby, deinštitucionalizácia sociálnych služieb (deinštitucionalizáciou domovov
sociálnych služieb a domovov dôchodcov sa terajšie veľkokapacitné zariadenia približujú ku
klientom, k ich rodinám a prednostne vznikajú malé zariadenia rodinného typu, pričom náš stacionár
KC by mal spĺňať tento predpoklad. Dočasné denné služby pre rodiny – s deťmi, so seniormi –
napomôžu k lepšiemu a optimálnemu skvalitneniu poskytovaných služieb), pomoc pri odkázanosti
na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, stravovanie, výlety, záujmová činnosť –
v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.



Spádová oblasť navrhovaného zariadenia je centrálna časť okresu Rimavská Sobota v blízkosti
okresného mesta, patriaca prevažne do územia MAS Malohont. Sociálne služby (služby KC ako aj
denného stacionára) budú mať lokálny charakter a budú poskytované predovšetkým obyvateľom
obce Zacharovce a blízkeho okolia. Nepredpokladáme zvýšený záujem obyvateľov okolitých obcí,
nakoľko dopyt po sociálnych službách v samotnej obci bude vysoký a nebude ho možné uspokojiť
na 100%.



Percentuálny podiel klientov: komunitné centrum bude zriadené pre obyvateľov vyššie vytýčeného
regiónu s cca. 28 tisíc obyvateľmi a aj napriek blízkosti štátnej hranice s Maďarskom,
nepredpokladá sa žiadny klient zo zahraničia. V existujúcich okolitých zariadeniach neevidujú
klientov zo zahraničia a taktiež neevidujú žiadne žiadosti o umiestnenie od zahraničných klientov.



Kapacita zariadenia v pomere k počtu používateľov s bydliskom v danej oblasti:
- Senior centrum – 10-15 klientov denného stacionára na 96 obyvateľov v postproduktívnom veku,
- komunitné centrum bude poskytovať svoje služby pre všetkých obyvateľov z MRK (141
obyvateľov) a zraniteľné skupiny v obci



Iné obdobné zariadenia v okolí:
Existujúce komunitné centrum v Hnúšti a komunitné centrum v Dražiciach.
Denný stacionár – existujúci stacionár DEDESO v Hnúšti (do 30 rokov) a denné centrum pre
seniorov sa nachádza v okrese ešte v Tisovci. Kapacita je však dlhodobo nepostačujúca. Existujúce
zariadenia sú v prevažnej miere domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb (9 zariadení
v okrese Rimavská sobota). Všetky sú pritom vyťažené.



Všetky služby obdobného charakteru sú poskytované prostredníctvom slovenských subjektov. V
spádovej oblasti plánovaného zariadenia nie sú usadení zahraniční investori poskytujúci podobné
služby.



Vzhľadom na charakter poskytovaných služieb a dostupnosti informácií o podnikateľskom
prostredí, žiadateľ nemá vedomosť o záujme iných subjektov o poskytovanie obdobných služieb
v spádovej oblasti.



Možnosť prilákania klientov alebo investícií z iných členských štátov, možnosť rozšírenia aktivít
príjemcu v zahraničí po získaní príspevku: po realizácii samotnej investície bude komunitné
centrum slúžiť výhradne pre obyvateľov zo spádovej oblasti. Vzhľadom na charakter služieb a
záujem o tieto služby priamo z regiónu, nepredpokladáme využívanie služieb zo vzdialenejších
regiónov ani zo zahraničia. Ani sa nepredpokladá rozšírenie služieb do zahraničia. Zároveň je
nepravdepodobné, že by za rovnakých podmienok (získanie príspevku) mal zahraničný investor
záujem poskytovať tieto alebo obdobné služby.



Vzdialenosť od hraníc, možnosť jazykovej bariéry, geografické dôvody, osobitosti pri poskytovaní
starostlivosti v zariadení, pre ktoré je hospodárska súťaž na cezhraničnej úrovni nepravdepodobná –
obec Zacharovce sa nachádza cca 35 km od hraníc s Maďarskom a existuje tu už jazyková bariéra.
Tieto dva faktory sú značne limitujúce pre možnosť využívania zariadenia obyvateľstvom
z Maďarska.

Na základe uvedeného je preukázateľné, že v rámci projektu výstavby komunitného centra (všetkých jeho
súčastí) v rámci dobudovania siete sociálnych služieb budú poskytované služby na miestnej lokálnej úrovni
pre obyvateľov navrhovanej spádovej oblasti, bez ovplyvnenia vnútorného obchodu medzi členskými štátmi.
Uvedeným opatrením sa nepredpokladá poskytnutie štátnej pomoci, alebo minimálnej pomoci.
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
Táto aktivita nadväzuje na opatrenie č. 11 Akčného plánu okresu Rimavská Sobota: Podpora budovania
integrovaných sociálnych a zdravotných centier pre obyvateľov a seniorov.

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......................................., dňa..............................

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Obec Zacharovce

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu objektu bývalej materskej školy pre účely
komunitného centra v Zacharovciach, 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

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
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komentár k rozpočtu

NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Obec Zacharovce

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu objektu bývalej materskej školy pre účely
komunitného centra v Zacharovciach, 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

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
Projektová dokumentácia na stavebné povolenie

dokumentácia

1

16 800,00 €

Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie
stavebného povolenia na rekonštrukciu objektu bývalej materskej školy pre
16 800,00 € účely komunitného centra. Náklady boli stanovené na základe údajov a
informácií o zákazkách na porovnateľný predmet zákazky.
16 800,00 €

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)
SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

16 800,00 €

16 800,00 €

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

Ružena Gembická

MIESTO A DÁTUM:

Zacharovce

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:
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