
Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 30/2018 

k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 013/2018/RS 

 

Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 013/2018/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 17 členov Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota, z celkového počtu 

18 členov Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota. Rokovanie formou písomnej procedúry 

bolo uznášaniaschopné. 

 

Vznesené pripomienky v rámci hlasovania „per rollam“: 

23. marca 2018, bola k predmetnej žiadosti o RP vznesená pripomienka od člena rady 

Branislava Ondruša:  

„Pán starosta, od koho presne (operačný program, sprostredkovateľský orgán, výzva) budete 

žiadať dotáciu na rozšírenie MŠ? Je to IROP alebo OP ĽZ PO 6? Vieme Vašu žiadosť potom 

podporiť?“; 

 

23. marca 2018, bola pripomienka člena rady zaslaná prostredníctvom mailu žiadateľovi 

o regionálny príspevok, 

 

26. marca 2018, žiadateľ prostredníctvom mailu zaslal odpoveď: 

„Dobrý deň Pán Ondruš! 

Obec plánuje žiadať dotáciu prioritne z programu Ministerstva vnútra (v spolupráci so 

splnomocnencom vlády pre MRK), kde by mala byť výzva vyhlásená na jeseň tohto roka. 

Veríme, že do tej doby bude mať obec už pripravenú projektovú dokumentáciu. Okrem toho sa 

budeme uchádzať aj v programe rozvoja materských škôl financovaného vládou Maďarska  

(Kárpát-medencei  óvodafejlesztési program) a prípadne ak nebudeme úspešní a bude na to 

vhodná príležitosť, aj v rámci OP ĽZ PO 6.1.2. Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 

vrátane vzdelávania a starostlivosti  v rannom detstve. 

S pozdravom 

Štefan Zagyi – starosta obce Gemerské Dechtáre“ 

 

26. marca 2018 člen rady schválil žiadosť o RP. 

                                                        

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  



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. 30/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 013/2018/RS 

 

Rada pre rozvoj okresu Rimavská Sobota odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho 

príspevku č. 013/2018/RS  na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je 

vypracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na 

rozšírenie kapacít Materskej školy v Gemerských Dechtároch.  

 

Hlasovanie „per rollam“: 

Počet členov Rady pre rozvoj okresu Rimavská Sobota 18 

Počet členov vylúčených z hlasovania 0 

Počet členov podľa čl. 3 ods. 2 písm. a) a c) až j) štatútu, ktorí sa zúčastnili 

hlasovania „per rollam“ 
8 

Počet členov podľa čl. 3 ods. 2 písm. b) a k) štatútu, ktorí sa zúčastnili 

hlasovania „per rollam“ 
9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“ 17 

Z toho: pre 15 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

            hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme 2 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania „per rollam“ 1 

 

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. 013/2018/RS 



       

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku  

A. Identifikácia žiadateľa 

Názov žiadateľa: Obec Gemerské Dechtáre 

Právna forma: obec 

Registrácia: - 

Sídlo: Gemerské Dechtáre 170, 980 04 Hostice 

Okres: Rimavská Sobota 

Štatutárny orgán:  Štefan Zagyi, starosta 

Kontaktné údaje 

žiadateľa 

(e-mail a tel.): 

gm.dechtare@stonline.sk, 047/5699637 

Kontaktná osoba 

(e-mail a tel.): 
Štefan Zagyi, starosta, zagyis@stonline.sk, 047/5699637, 0905316517 

IČO:  00649571 

DIČ:  2021275443 

Bankové spojenie:  Prima Banka 

Číslo účtu IBAN:  SK86 5600 0000 0065 9953 7003 

B. Identifikácia opatrenia  

Prioritná oblasť: 
B: Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie systematického vzdelávania 

podľa požiadaviek trhu práce a regionálnej politiky rozvoja okresu 

Opatrenie/podopatrenie: 

Opatrenie 5. Podpora budovania integrovaných centier a rozvoj modelu 

diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov v regióne 

Podopatrenie 5.1 Podpora budovania integrovaných centier inkluzívnej 

výchovy 

Účel RP: 

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním aktualizácie projektovej 

dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na rozšírenie kapacít Materskej 

školy v Gemerských Dechtároch v súlade s Akčným plánom okresu Rimavská 

Sobota, opatrenie č. 5. Podpora budovania integrovaných centier a rozvoj 

modelu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov v regióne 

Miesto realizácie:  Obec Gemerské Dechtáre 

Doba realizácie:  Január 2018 – Júl 2018 

C. Harmonogram  poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR) 

  2017 2018 2019 2020 Spolu 

Bežné 

výdavky  0   0  0  0 0  

Kapitálové 

výdavky  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 vypracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie na 

stavebné povolenie pre rozšírenie kapacít Materskej školy (MŠ). Projektová dokumentácia bude slúžiť ako 

povinná príloha k Žiadosti o NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výdavky na spracovanie 

projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie nebudú súčasťou spomínanej žiadosti o NFP. 

 

mailto:gm.dechtare@stonline.sk


Cieľom je rozšírenie priestorov MŠ prostredníctvom dostavby objektu, hlavne priestorov jedálne, a galérie k 

súčasnej budove MŠ, čím sa vytvoria lepšie podmienky pre súčasný proces vzdelávania a zabezpečí sa 

žiakom celodenná strava, kapacita MŠ sa rozšíri na cca 20 žiakov.  

 

Objekt MŠ je vo výhradnom vlastníctve obce, zapísaný na liste vlastníctva č. 211. Nachádza sa v obci pri 

hlavnej ceste na parcele č. 174/2, súpisné číslo 7 s rozlohou zastavanej plochy 218 m2. 

 

MŠ je momentálne zatvorená a približne 16 detí (z toho 14 detí z MRK) v predškolskom veku nemá 

zabezpečenú predškolskú výchovu. MŠ donedávna fungovala v náhradných priestoroch s dočasným 

povolením, ktorému v roku 2013 skončila platnosť. Priestory bývalej MŠ sú nevyhovujúce z hľadiska 

hygienických nedostatkov. Po obnovení prevádzky MŠ sa počíta s vytvorením 5 pracovných miest (3x plný 

úväzok, 2x polovičný úväzok).  

 

Ide o nehospodársku činnosť: verejné vzdelávanie organizované v rámci vnútroštátneho systému 

vzdelávania, ktoré financuje a nad ktorým vykonáva dohľad štát. 

 

Plánované náklady na spracovanie aktualizácie 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 

V území MAS Cerovina v súčasnosti žije 16 284 obyvateľov (údaj k 31.12.2014). Analýza demografického 

vývoja v území, poukazuje za posledných päť rokov na pozitívny trend nárastu počtu obyvateľov. 

 

Z hľadiska národnostného zloženia je územie MAS Ceroviny národnostne zmiešané (etnograficky rôznorodé) 

– podiel maďarskej národnosti tvorí 58,34 %, k slovenskej národnosti prihlásilo 21,43% a k rómskej 

národnosti 14,81 % obyvateľstva (údaje z roku 2013). 

 

Základňa vekovej pyramídy sa v porovnaní s inými regiónmi Slovenska nezužuje, relatívne vysoko početná 

detská zložka obyvateľstva znamená, že populácia má dostatočnú reprodukčnú schopnosť. 

 

 
Sústavu školských zariadení v území tvorí 12 materských škôl a 14 základných škôl, z toho 5 základných škôl 

je plne organizovaných (ročník 1-9) a 9 základných škôl je s prvým stupňom vyučovania (ročník 1 - 4). Okrem 

toho sa v Jesenskom nachádza Základná umelecká škola. V súčasnosti uvedené materské školy navštevuje cca 

300 detí. 

 

Obec Gemerské Dechtáre sa nachádza na juhu okresu Rimavská Sobota a je centrálnou obcou mikroregiónu 

Palócka Vrchovina. V obci žije 450 obyvateľov, pričom 45 % tvoria Rómovia. V obci Gemerské Dechtáre sa 

nachádza Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským pre ročníky 1-4 a Materská škola (MŠ), ktorá 

momentálne nie je v prevádzke. 16 detí (z toho 14 z MRK) v predškolskom veku tak nemá zabezpečenú 

predškolskú výchovu.  

 

MŠ fungovala donedávna v náhradných priestoroch (zriadené priestory v ZŠ) s dočasným povolením (do roku 

2013), ktoré tvorili len jednu miestnosť, kde sa deti hrali, spali a aj stravovali. 

 



V rokoch 2003 -2006 prebehla rekonštrukcia Základnej školy a Materskej školy v obci. Rekonštrukcia objektu 

ZŠ bola v roku 2006 ukončená a v tomto objekte sa zriadili náhradné priestory pre MŠ. Rekonštrukčné práce 

však pre nedostatok finančných prostriedkov boli pozastavené a objekt MŠ nebol dokončený. Obec následne 

zo svojho rozpočtu a prostredníctvom úveru vyčlenila ďalšie finančné prostriedky, pomocou ktorých sa 

podarilo zastabilizovať stavbu. Prostredníctvom aktivačných prác sú dodnes svojpomocne vykonávané 

základné úkony na stabilizáciu objektu a drobné opravy. Objekt MŠ stále nie je užívania schopný, vyžaduje 

si investície na dostavbu jedálne, galérie a schodiska, riešenie inžinierskych sietí (plyn, voda, elektrina), 

podlahového kúrenia, podláh, vnútorných a vonkajších omietok, zateplenie budovy.  

 

Nakoľko sa rekonštrukcia realizuje počas dlhého obdobia, pôvodná projektová dokumentácia už nespĺňa 

súčasné požiadavky aj napriek niekoľkým úpravám. Obec potrebuje aktualizovať projektovú dokumentáciu 

na súčasné potreby a štandardy tak, aby mohla vytvoriť vhodné prostredie pre rozšírenie MŠ a skvalitnenie 

poskytnutého vzdelania a starostlivosti v rannom detstve.  

 

Rozšírením MŠ bude možné poskytnúť vzdelanie 20 deťom v predškolskom veku nielen z obce Gemerské 

Dechtáre ale aj ďalších dvoch priľahlých obcí (Hostice a Drňa), kde kapacity miestnych MŠ nie sú 

dostačujúce. Po rekonštrukcii MŠ a spustení opätovnej prevádzky sa počíta s vytvorením 5 pracovných miest 

– 3 zamestnancov na plný úväzok a 2 zamestnancov na čiastočný úväzok.  

 

Ciele navrhovaných aktivít: 

 získať podklady potrebné pre spracovanie Žiadosti o NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

 rekonštrukcia objektu MŠ a zvýšenie kvality vyučovacieho procesu pre žiakov MŠ 

 zvýšenie kvality života obyvateľstva zo spádovej oblasti, zvýšenie atraktivity územia a lepšia 

dostupnosť služieb 

 

Hlavné aktivity financované z regionálneho príspevku :  

 príprava a realizácia procesu verejného obstarávanie, 

 vypracovanie projektovej dokumentácie k investičnému projektu  

 

Časový postup aktivít:  

2018 

1) Prebehne verejné obstarávanie dodávateľa projektovej dokumentácie a podpis zmluvy s vybraným 

dodávateľom. 

2) Odovzdanie hotovej dokumentácie predpokladáme v prvej polovici roka 2018.  

3) Následne bude podaná Žiadosť o NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

 

F. Popis aktivít projektu v jednotkách a merateľných ukazovateľoch 

Aktivity za rok 2018 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

Vypísanie verejného obstarávania na dodávateľa PD Vyhlásené VO 

Podpis zmluvy s dodávateľom PD Zmluva 

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 Gemerských Dechtároch, dňa 27.02.2018 
 

 

 

 

 

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 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Obec Gemerské Dechtáre

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

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním aktualizácie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na rozšírenie kapacít Materskej školy v 

Gemerských Dechtároch v súlade s Akčným plánom okresu Rimavská Sobota, opatrenie č. 5. Podpora budovania integrovaných centier a rozvoj modelu diagnostiky a 

rediagnostiky detí a žiakov v regióne

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

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

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

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

Obec Gemerské Dechtáre

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním aktualizácie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na rozšírenie kapacít Materskej školy v 

Gemerských Dechtároch v súlade s Akčným plánom okresu Rimavská Sobota, opatrenie č. 5. Podpora budovania integrovaných centier a rozvoj modelu diagnostiky a 

rediagnostiky detí a žiakov v regióne

Projektová dokumentácia na stavebné povolenie dokumentácia 1 6 000,00 € 6 000,00 €

Náklady na aktualizáciu projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného 

povolenia na rozšírenie MŠ v Gemerských Dechtároch. Pôvodná 

projektová dokumentácia už nespĺňa súčasné požiadavky aj napriek 

niekoľkým úpravám. Náklady boli stanovené na základe údajov a 

informácií o zákazkách na porovnateľný predmet zákazky. 

6 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Štefan Zagyi

MIESTO A DÁTUM: Gemerské Dechtáre OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
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