
Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 22/2018 

k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku  

č. 024/2016/VK 

 

Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 024/2016/VK bol odoslaný 

elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Veľký Krtíš na hlasovanie formou „per 

rollam“ dňa 15. marca 2018. Hlasovanie bolo ukončené 20. marca 2018. 

 

Dňa 21. marca 2018 sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania a konštatujeme, že 

hlasovania sa zúčastnilo 14 členov Rady pre rozvoj okresu Veľký Krtíš, z celkového počtu 18 

členov Rady pre rozvoj okresu Veľký Krtíš. 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 Spôsob hlasovania 

členovia Rady podľa čl. 3 ods. 2 písm. a) a c) až j) štatútu 

Ivan Ivančin schvaľujem 

Štefan Domonkos zdržiavam sa hlasovania 

Branislav Ondruš  

Vojtech Ferencz schvaľujem 

Peter Krajňák schvaľujem 

Norbert Kurilla schvaľujem 

Gabriel Csicsai  

Peter Ďurček  

Adrián Jenčo schvaľujem 

členovia Rady podľa čl. 3 ods. 2 písm. b) a k) štatútu 

Jozef Cuper schvaľujem 

Dalibor Surkoš schvaľujem 

Jozef Šaranko  

Mária Žišková schvaľujem 

Denisa Árvayová schvaľujem 

Mária Lőrincz schvaľujem 

Štefan Tóth schvaľujem 

Erika Kušická stanovisko v neplatnej forme 

Erika Sujová schvaľujem 

 

V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko: 

 

Stanovisko č. 22/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 024/2016/VK 

 

Rada pre rozvoj okresu Veľký Krtíš odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku 

č. 024/2016/VK na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom nákup nových 

sanitných vozidiel. 



Hlasovanie „per rollam“: 

Počet členov Rady pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 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“ 
6 

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

hlasovania „per rollam“ 
8 

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

Z toho: pre 12 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 1 

            hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme 1 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania „per rollam“ 5 

 

Platnosť hlasovania „per rollam“ potvrdzuje svojim podpisom: 

 

V Bratislave dňa 21. marca 2018 

Zapísala: Narcisa Kolačkovská 

         

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

 

                         Mgr. Jozef Cuper 

                        tajomník Rady pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 

 

 

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

 

              Ing. Ivan Ivančin 

               predseda Rady pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 

 

Prílohy: 

1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 024/2016/VK 



       

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku  

A. Identifikácia žiadateľa 

Názov žiadateľa: Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. 

Právna forma: nezisková organizácia 

Registrácia: 

zapísaný v Registri neziskových organizácií, vedenom Krajským  úradom 

v Banskej Bystrici, registračné číslo: OVVS/NO-15/2002, dátum registrácie: 

30.12.2002 

Sídlo: Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš 

Okres: Veľký Krtíš 

Štatutárny orgán: Ing. Pavel Bartošík – riaditeľ VšNsP, n. o. 

Kontaktné údaje 

žiadateľa 

(e-mail a tel.): 

sekretariat@nspvk.sk  

+421 47 281 62 68, +421 47 281 62 22 

Kontaktná osoba 

(e-mail a tel.): 
pavel.bartosik@nspvk.sk, riaditel@nspvk.sk 

+421 47 281 62 68, +421 47 281 62 22 

IČO: 319 089 77 

DIČ: 2021701583 

Bankové spojenie: VÚB , a.s. 

Číslo účtu IBAN: 
SK16 0200 0000 0037 4227 2754 

B. Identifikácia opatrenia  

Prioritná oblasť: D. Moderné a dostupné verejné služby 

Opatrenie/podopatrenie: 
D.1. Zvýšenie kapacity služieb so sociálnym zameraním/  D.1.2. Zvýšenie 

kapacity sociálnych a zdravotných služieb 

Účel RP: úhrada výdavkov spojených s nákupom nových sanitných vozidiel 

Miesto realizácie: 
Nemocnica a  Zariadenie pre seniorov pri VšNsP, n.o. V.Krtíš, Nemocničná 1, 

Veľký Krtíš 

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 

 
80 000 € 0 0  80 000 € 

Spolu 
0 

 
80 000 € 0 0  80 000 € 

D. Stručný popis projektu (max. 200 slov) 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Veľký Krtíš (VšNsP, n. o. VK“) poskytuje zdravotné služby od 

svojho vzniku a sociálne služby od roku 2012, pričom v rokoch 2012 – 2015 poskytovala sociálne služby 

formou Domova sociálnych služieb a od 1.1.2016 ich poskytuje formou Zariadenia pre seniorov (ZPS).  

Za účelom skvalitnenia sociálnych a zdravotných služieb klientom ZPS a pacientom nemocnice a ich 

dostupnosti na vyšetrenia do špecializovaných pracovísk v rámci okresu a regiónu naša organizácia potrebuje 

zaobstarať nové sanitné vozidlá. Obstaraním nových sanitných vozidiel sa  prispeje k lepšiemu poskytovaniu 

zdravotnej starostlivosti a tým pádom aj k zvýšeniu životných podmienok obyvateľov okresu Veľký Krtíš.  

 

mailto:sekretariat@nspvk.sk
mailto:pavel.bartosik@nspvk.sk
mailto:riaditel@nspvk.sk


Nemocnica po zakúpení vozidiel bude vykonávať prevozy svojich klientov vo vykúrenom resp. 

klimatizovanom vozidle. Taktiež budeme zabezpečovať prevoz pacientov zo zariadenia pre seniorov, či už na 

špecializované vyšetrenia ako i k rodinným príslušníkom,  keďže niektorí z nich sú imobilný a musia byť 

prevážaní, či už na mobilnej stoličke alebo mobilnej posteli. 

 

Regionálny príspevok sa použije na nákup sanitných vozov, pomocou ktorých organizácia efektívnejšie 

využije aj vodičov, a tým zabezpečí udržanie a rozšírenie pracovných miest. Projekt priamo podporí  

vytvorenie 2 nových pracovných miest. Nepriamo prispeje k udržaniu mladých a vzdelaných ľudí v regióne.  

 

Regionálny príspevok bude jediným zdrojom financovania projektu. 

 

E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Veľký Krtíš  poskytuje zdravotné služby od svojho vzniku a 

sociálne služby od roku 2012. 

Charakteristika sociálneho zariadenia : 

 Zariadenie pre seniorov pri VšNsP , n. o. Veľký Krtíš. Zariadenie  sa nachádza v priestoroch nemocnice, 

v lôžkovej časti na Nemocničnej ulici 1 vo Veľkom Krtíši . Druh sociálnej služby je definovaný ako zariadenie 

pre seniorov, s počtom miest v zariadení 12. Forma poskytovanie sociálnej starostlivosti je pobytová – ročná, 

nepretržitá prevádzka. Cieľovú skupinu tvoria občania ,ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc 

inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV.  podľa zákona o sociálnych službách, alebo 

občania, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných 

vážnych dôvodov. 

Z celkového počtu klientov dvanásť, deviati sú z okresu V. Krtíš, zvyšný traja klienti sú blízki príbuzní 

obyvateľov okresu Veľký Krtíš. V okrese Veľký Krtíš sa nachádzajú tri ďalšie podobné zariadenia  a to: 

Domov dôchodcov Veľký Krtíš (s počtom miest cca 150)  Domov sociálnych služieb Čeláre – Kirť (s počtom 

miest cca 115 ) a Dom seniorov EVRIEKA ( s počtom miest cca 17 ).  

Nakoľko každé zariadenie potrebuje príspevok na financovanie sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu, 

klientov zo zahraničia neprijímajú. 

 

Charakteristika zdravotníckeho zariadenia :  

Zariadenie sa nachádza v okresnom meste, na Nemocničnej ulici 1 vo Veľkom Krtíši. 

Jedná sa o všeobecnú nemocnicu  s  nepretržitou prevádzkou a so spádovou oblasťou okresu Veľký Krtíš cca 

50 000 obyvateľov.  

Ošetrujeme pacientov aj zo zahraničia, ale ide o život ohrozujúce stavy (v prípade havárií)  a tiež o neodkladnú 

zdravotnú starostlivosť. Hoci štatisticky vykazujeme ošetrenie pacientov z EÚ, z pravidla sa jedná o občanov 

okresu Veľký Krtíš len pracovný pomer majú v zahraničí. Percentuálny  podiel    ošetrených     pacientov zo  

zahraničia   tvorí  ročne  necelé  1 % z celkového počtu ošetrených pacientov, pričom úhrady za poskytnutú 

zdravotnú starostlivosť zahraničných pacientov sú preplácané zo zdrojov zdravotných poisťovní so sídlom na 

území SR, ktoré si následne dané výkony refinancujú z jednotlivých členských krajín EU. 

   

Kapacita nášho zariadenia , počet lôžok 122 v nasledovnom členení :  

Oddelenie                                      počet lôžok 

interné oddelenie     51 

interné oddelenie JIS       3 

pediatrické oddelenie     12 

chirurgické oddelenie     26 

chirurgické oddelenie JIS      4 

oddelenie úrazovej chirurgie      3 

odd. anestez. a int. medicíny      2 

oddelenie dlhodobo chorých     21 

      



Podobné zariadenia -  najbližšie nemocnica Lučenec, vzdialenosť cca 30 km, nemocnica vo Zvolene, 

vzdialenosť cca 55 km, nemocnica v Šahách, vzdialenosť cca 50 km a Balašské Ďarmoty (Maďarsko), 

vzdialenosť cca 20 km. 

Rozšírenie poskytovaných služieb pri vzdialenosti od hraníc ( 15 km ) od Maďarska by geografická poloha 

nebola prekážkou, prekážku však tvoria legislatívne a právne obmedzenia, ktoré vymedzujú spoluúčasť štátu 

resp. verejných zdrojov na financovaní sociálnych a zdravotných služieb. 

 

Vzhľadom na všeobecné zameranie zariadenia a zároveň jeho regionálne smerovanie poskytovaných 

zdravotných a sociálnych služieb nevzniká priestor na možnosti rozšírenia aktivít v zahraničí. Zariadenie je 

limitované vzhľadom na predmet svojej činnosti legislatívnymi a právnymi obmedzeniami. 

 

Už z názvu nemocnice Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. ako i zo skladby oddelení je zrejmé, čo aj 

potvrdzujeme podpisom tejto žiadosti ako i čestným prehlásením, ktoré pripájame ako  prílohu k tejto žiadosti, 

že v prípade VšNsP, n. o. VK nejde o nemocnicu s medzinárodnou povesťou poskytujúcou vysoko 

špecializované lekárske služby. 

 

V priestoroch VšNsP, n. o. VK sú poskytované zdravotné a sociálne služby pre obyvateľov ohraničeného 

územia (okresu Veľký Krtíš), ktoré zodpovedajú veľkosti spádového územia s absolútnou prevahou miestneho 

obyvateľstva. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je realizované na základe verejného systému zdravotného 

poistenia s  nepretržitou prevádzkou a so spádovou oblasťou okresu Veľký Krtíš cca 50 000 obyvateľov. Počet 

pacientov zo zahraničia je zanedbateľný (menej ako 1 %), aj to len v prípadoch neodkladnej zdravotnej 

starostlivosti, resp. život ohrozujúcich stavov (t.j. nejde o plánovanú zdravotnú starostlivosť). Forma 

poskytovania sociálnej starostlivosti je pobytová pre obyvateľov okresu Veľký Krtíš, v zariadení pre seniorov 

pri VšNsP, n. o. VK nie sú klienti zo zahraničia. Počet a štruktúra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

zodpovedá veľkosti spádového územia, predmetná nehnuteľnosť je v prevažnej miere využívaná pre účely 

poskytovania zdravotných a sociálnych služieb.   

 

Cezhraničná hospodárska súťaž je krajne nepravdepodobná, v území nepôsobí žiadny poskytovateľ zdravotnej 

alebo sociálnej starostlivosti zo zahraničia. Vzhľadom na všeobecné zameranie zariadenia a zároveň jeho 

regionálne smerovanie poskytovaných zdravotných a sociálnych služieb nevzniká priestor na možnosti 

rozšírenia aktivít v zahraničí.  

 

VšNsP, n. o. VK poskytuje bežné spektrum zdravotných a sociálnych služieb v prípade ktorých je 

nepravdepodobné, že by prilákali zákazníkov alebo investície z iných členských štátov. Zariadenie je 

limitované vzhľadom na predmet svojej činnosti legislatívnymi a právnymi obmedzeniami, ktoré vymedzujú 

spoluúčasť štátu, resp. verejných zdrojov na financovaní sociálnych a zdravotných služieb. VšNsP, n. o. VK 

nie je nemocnicou s medzinárodnou povesťou poskytujúcou vysoko špecializované lekárske služby. 

Poskytované služby budú  na miestnej lokálnej úrovni bez ovplyvnenia vnútorného obchodu medzi členskými 

štátmi, t.j. v danom prípade sa nepredpokladá možnosť poskytnutia štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci 

v zmysle pravidiel Európskej únie pre štátnu pomoc.   

 

Za účelom skvalitnenia sociálnych a zdravotných služieb klientom ZPS a pacientom nemocnice  naša 

organizácia potrebuje zaobstarať nové sanitné vozidlá. Nákup nových sanitných vozidiel: 

Obstaranie sanitiek financované prostredníctvom Regionálneho príspevku by bolo financovaná nasledovne: 

1. V roku 2018 bude realizovaná aukcia formou Elektronického kontraktačného systému (ďalej EKS) na 2 

sanitné vozidlá  

2. Po ukončení aukcie sa podpíše kúpna zmluva. 

3. V závislosti od poskytnutia RP daný premet zakúpime. 

4. Po zakúpení vozidiel zamestnáme 2 nových zamestnancov. Zaradenie nových zamestnancov bude vodič 

sanitky. 

Tretie vozidlo sa plánuje zakúpiť z vlastných zdrojov. 

 

Tovary a služby, na ktoré sa požaduje regionálny príspevok budú obstarané v súlade so zákonom č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



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 

Obstaranie  nových sanitných vozidiel formou EKS 

Vytvorenie nových pracovných miest 

Zakúpené sanitné vozidlá – 2 ks 

Novovytvorené pracovné miesta – 2 

Aktivity za rok 2019 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

  

Aktivity za rok 2020 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

  

 

G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. je previazané na opatrenie  D.2 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľov okresu Veľký Krtíš. Realizácia tohto opatrenia prispieva k celkovému zlepšeniu životných 

podmienok obyvateľov okresu Veľký Krtíš.  

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. bude pripravovať a predkladať projektové zámery v súlade 

s Akčným plánom a na základe rozhodnutia Rady pre rozvoj okresu. 

Cez jednotlivé aktivity je Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. previazaná aj na ostatné 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.  

 

Vo Veľkom Krtíši, dňa 7.3.2018 

 

 

 

 

 

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 €

Sanitné vozidlo kus 2 40 000,00 € 80 000,00 €

80 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

80 000,00 €

80 000,00 €

Vysvetlivky:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  

Ing. Pavel Bartošík - riaditeľ 

VšNsP, n. o.

MIESTO A DÁTUM: Veľký Krtíš, 7.3.2018 OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

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

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Výdavky na sanitné vozidlá pre potreby klientov ZPS a pacientov nemocnice v súvislosti s aktivitami Všeobecnej nemocnice s poliklinikou. 

Cena určená na základe prieskumu trhu. 

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom

komentár k rozpočtu

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

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Spolu (bežné výdavky)

Kapitálové výdavky

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

Celkom

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky

5. Výdavky na dopravu a služby

Celkom

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary 

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Bežné výdavky

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

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o.

Úhrada výdavkov spojených s nákupom nových sanitných vozidiel

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2018

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky

1. Osobné výdavky

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 3

Účel regionálneho príspevku: Úhrada výdavkov spojených s nákupom nových sanitných vozidiel

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:  

Ing. Pavel 

Bartošík - riaditeľ 

VšNsP

MIESTO A DÁTUM: 

Veľký Krtíš, 

7.3.2018 OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

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

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom

komentár k rozpočtu

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

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Spolu (bežné výdavky)

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka
Počet 

jednotiek

Cena za 

jednotku

Oprávnené výdavky 

spolu

Celkom

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky

5. Výdavky na dopravu a služby

Celkom

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary 

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Bežné výdavky

Typ výdavku Merná jednotka
Počet 

jednotiek

Cena za 

jednotku

Oprávnené výdavky 

spolu
komentár k rozpočtu

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o.

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2019

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky

1. Osobné výdavky

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 2

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:  

Ing. Pavel Bartošík - riaditeľ 

VšNsP, n.o.

MIESTO A DÁTUM: Veľký Krtíš, 7.3.2018 OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

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

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom

komentár k rozpočtu

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

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Spolu (bežné výdavky)

Kapitálové výdavky

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

Celkom

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky

5. Výdavky na dopravu a služby

Celkom

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary 

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Bežné výdavky

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

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o.

Úhrada výdavkov spojených s nákupom nových sanitných vozidiel

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2020

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky

1. Osobné výdavky

Celkom
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