
Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 39/2018 
k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 

024/2017/VK 
 

Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 024/2017/VK bol odoslaný 
elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Veľký Krtíš na hlasovanie formou „per 
rollam“ dňa 23. marca 2018. Hlasovanie bolo ukončené 29. marca 2018. 

 

Dňa 30. marca 2018 bolo vykonané spočítanie výsledkov hlasovania a konštatujeme, že 
hlasovania sa zúčastnilo 12 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. 
 

26. marca 2018 člen Rady Adrián Jenčo v rámci hlasovania uviedol nasledovné stanovisko: 
„Neschvaľujem tento projekt – investícia je neúmerná vzhľadom na možnosť zamestnať len 4 
osoby“; 
28. marca 2018 člen Rady Jozef Šaranko v rámci hlasovania uviedol nasledovné stanovisko: 
„Neschvaľujem. Neboli dodržané podmienky.“;  
28. marca 2018 predseda Rady Ivan Ivančin v rámci hlasovania uviedol nasledovné 
stanovisko: 

„Žiadosť o regionálny príspevok 024_2017_VK schvaľujem. Zdôvodnenie:  
1. projekt je plne v súlade s Akčným plánom okresu Veľký Krtíš, opatrením D.2.2 

Budovanie dopravnej, občianskej a environmentálnej infraštruktúry, podpora 
voľnočasových, kultúrnych, športových a spoločenských aktivít. Navrhovaný projekt 
môže zvýšiť atraktivitu okresného mesta aj pre potenciálnych investorov a prehĺbi 
strediskový charakter mesta v rámci okresu.  

2. Projekt nie je predkladaný v rámci schémy minimálnej pomoci na podporu lokálnej 
zamestnanosti (schéma) a podmienky na vytvorenie a udržanie minimálne 5 pracovných 
miest z toho minimálne pre troch znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie sa naň 
nevzťahujú.“ 

 

28. marca 2018 člen Rady Vojtech Ferencz v zastúpení Emília Budišová v rámci hlasovania 
uviedol nasledovné stanovisko: 
„v mene pána štátneho tajomníka V. Ferencza   schvaľujem – žiadosť 24/2017/VK úhrada 
výdavkov spojených s rekonštrukciou mestského parku Hôrka VK.  
Pripomienka: upozorňujeme, že výška RP je výrazná v pomere k vytvoreným pracovným 
miestam, zohľadňujeme však významný prínos pre zlepšenie kvality života občanov. 
Upozorňujeme však na potrebu v prvom rade predkladať primárne projektové žiadosti so 
zameraním na vytvorenie pracovných miest, prípadne zlepšenie vzdelávacieho systému, ako aj 
projekty so sociálnym prínosom (bývanie, služby pre konkrétne skupiny obyvateľstva – seniori, 

deti a mládež, MRK, matky s deťmi a pod.).“ 

 



Člen Rady pre rozvoj okresu Veľký Krtíš Dalibor Surkoš bol v zmysle Článku 6 ods. 8 a Článku 
4 ods. 4 Štatútu rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu vylúčený z hlasovania 

o predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 024/2017/VK. 

                                                            

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  

Branislav Ondruš  

Vojtech Ferencz schvaľujem 

Peter Krajňák schvaľujem 

Norbert Kurilla schvaľujem 

Gabriel Csicsai  

Peter Ďurček schvaľujem 

Adrián Jenčo neschvaľujem 

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

Jozef Cuper schvaľujem 

Dalibor Surkoš vylúčený z hlasovania 

Jozef Šaranko neschvaľujem 

Mária Žišková schvaľujem 

Denisa Árvayová neschvaľujem 

Mária Lőrincz schvaľujem 

Štefan Tóth  

Erika Kušická  

Erika Sujová schvaľujem 

 

V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko: 
 

Stanovisko č. 39/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 024/2017/VK 
 
Rada pre rozvoj okresu Veľký Krtíš odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku 
č. 024/2017/VK na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je úhrada 
výdavkov spojených s rekonštrukciou mestského parku Hôrka Veľký Krtíš, v súlade s Akčným 
plánom rozvoja okresu Veľký Krtíš, opatrenie D.2.2 Budovanie dopravnej, občianskej 
a environmentálnej infraštruktúry, podpora voľnočasových, kultúrnych, športových 
a spoločenských aktivít. 
 

Hlasovanie „per rollam“: 
Počet členov Rady pre rozvoj okresu Veľký Krtíš 18 

Počet členov vylúčených z hlasovania 1 

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“ 

6 



Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“ 12 

Z toho: pre 9 

            proti 3 

            zdržali sa hlasovania 0 

            hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania „per rollam“ 6 

 

Platnosť hlasovania „per rollam“ potvrdzuje svojim podpisom: 
 

V Bratislave dňa 30. marca 2018 

Zapísal: Dominika Benická 

 

 

         

SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM 

Mgr. Jozef Cuper 

tajomník Rady pre rozvoj 
okresu Veľký Krtíš 

 

 

SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM 

Ing. Ivan Ivančin 

predseda Rady pre rozvoj 

okresu Veľký Krtíš 

 

 

 

 

Prílohy: 
1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 024/2017/VK 



 
      

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku  

A. Identifikácia žiadateľa 

Názov žiadateľa: Mesto Veľký Krtíš 

Právna forma: Obec 

Registrácia: 
Samospráva. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) vydané 
Štatistickým úradom SR 17.03.2015 

Sídlo: J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš 

Okres: Veľký Krtíš 

Štatutárny orgán: Ing. Dalibor Surkoš, primátor 
Kontaktné údaje 

žiadateľa 
(e-mail a tel.): 

+421 47 121 11, primator@velky-krtis.sk 

Kontaktná osoba 
(e-mail a tel.): 

Ing. Danka Mojžišová, danka.mojzisova@velky-krtis.sk, +421 47 48 12 122, 
0903 540 811 

IČO: 00319651 

DIČ: 2021243290 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu IBAN: SK14 0900 0000 0051 0935 1173 

B. Identifikácia opatrenia  

Prioritná oblasť: D. Moderné a dostupné verejné služby 

Opatrenie/podopatrenie: 
D.2 Zlepšenie životných podmienok obyvateľov okresu Veľký Krtíš 
D.2.2 Budovanie občianskej infraštruktúry, podpora voľnočasových, 
kultúrnych, športových a spoločenských aktivít 

Účel RP: 
Úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou mestského parku Hôrka 
Veľký Krtíš 

Miesto realizácie: Veľký Krtíš – park Hôrka 

Doba realizácie: 2018 

C. Harmonogram  poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR) 

  2017 2018 2019 2020 Spolu 

Bežné 
výdavky 0 0 0 0 0 

Kapitálové 
výdavky 0 284 992 0 0 284 992 

Spolu 0 284 992 0 0 284 992 

D. Stručný popis projektu (max. 200 slov) 
Regionálny príspevok bude použitý na úhradu výdavkov spojených s rekonštrukciou mestského parku 
„Hôrka“. Mestský park je umiestnený na parcelách č. 1079/1, 1079/2, 1079/3 1079/4 evidovaných v KN 
register C na liste vlastníctva č. 1544 (Mesto Veľký Krtíš) nachádzajúcich sa v okrese Veľký Krtíš, obec 
Veľký Krtíš, KÚ Veľký Krtíš. Pozemok je umiestený v intraviláne mesta Veľký Krtíš. Celková rozloha 
parku je 30 891 m2.  

 

Je jediným prírodným mestským parkom, ktorý okrem toho, že produkuje kyslík a udržuje vlhkosť, bude 
slúžiť aj ako miesto pre aktívne trávenie voľného času. Predkladaný projekt spája tvorbu životného 



prostredia so sociálnymi a environmentálnymi aspektmi. Vlastníkom predmetného parku je Mesto Veľký 
Krtíš, ktoré aj po jeho rekonštrukcii bude naďalej jeho vlastníkom a prevádzkovateľom. 
 

Realizácia projektu má prispieť k vytvoreniu podmienok pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov 
rôznych vekových kategórii, t.j. tak detí, mládeže aj dospelých. Cieľovými skupinami daného projektu budú: 

- mamičky s deťmi,   
- deti z materských škôl,  
- deti zo základných škôl,  
- deti do 12 rokov,  

- mládež do 18 rokov,  
- dospelí,  
- seniori,  

- turisti,  

- návštevníci mesta. 

  

Cieľom je vytvoriť atraktívne oddychové centrum v blízkosti centra mesta Veľký Krtíš priamo v prírode a 
následne zvýšiť jeho atraktivitu pre občanov mesta ako aj pre ďalších návštevníkov a turistov. Cieľom 
projektu je vybudovanie všeobecnej infraštruktúry. Zrevitalizovaný park Hôrka bude verejne dostupný  pre 

všetkých bez obmedzení. 
 

Výstupom projektu bude: 
Hlavná pešia komunikácia; 

Detský svet (atrakcie pre deti); 

Relaxačno-oddychové plochy; 

Altánok; 

Osvetlenie (I. etapa a II. etapa); 

Kamerový systém; 

Mobiliár (smetné koše a lavičky),  

Multifunkčné ihrisko,  

Lezecká stena,  

Oplotenie. 

 

Aktivita má verejnoprospešný charakter.  

Park Hôrka sa stane súčasťou športových zariadení mesta Veľký Krtíš (krytá plaváreň, športová hala, zimný 
štadión, futbalové ihrisko, minigolfové ihrisko), od ktorých je vzdialený len 100 m.   

Projekt po ukončení realizácie vytvorí 4 trvalé pracovné miesta na dobu neurčitú. Všetky 4 novovytvorené 

pracovné miesta budú vytvorené so zaradením v pozícii pomocný robotník. Zamestnanec bude vykonávať 
široké spektrum pomocných prác spojených s údržbou stavebných objektov, ihrísk a zelene. Mesto musí 
vykryť celodennú prevádzku (dvojzmennú) a zároveň zabezpečiť prevádzku cez soboty, nedele a sviatky. 

Uprednostňovaná úroveň vzdelania bude základné a stredoškolské bez maturity.  

Mzdové výdavky zamestnancov budú hradené z Národného projektu v zmysle § 54 zákona 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti resp. z rozpočtu mesta. 

 

Predmetný projekt nie je financovateľný z EŠIF, nakoľko nespĺňa žiadne kritériá na predloženie projektu v 
rámci jednotlivých operačných programov.  
 

Mesto Veľký Krtíš bude spolufinancovať predmetný projekt vo výške minimálne 20 000 eur z rozpočtu 
mesta. Finančné prostriedky budú použité na výruby, ošetrenie a výsadbu nových drevín.  
 

 

 



E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch 
Spôsob realizácie aktivity bude zabezpečený dodávateľsky prostredníctvom zmluvy o dielo s vybranou 
stavebnou firmou, ktorá bude víťazom v procese verejného obstarávania. Technické zabezpečenie, 
uskutočniteľnosť, reálnosť a primeranosť bude súčasťou harmonogramu realizácie stavebných prác a bude 
pravidelne kontrolovaná prostredníctvom stavebného dozoru investora, mesta Veľký Krtíš na pravidelných 
kontrolných dňoch počas výstavby.  

Realizácia projektu bude obsahovať nasledovné aktivity/činnosti: 

Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov.  

Realizácia stavby – dodávateľ stavebných prác vybratý na základe VO uskutoční stavbu v súlade s 
projektovou dokumentáciou, stavebným povolením. Aktivitu ukončí kolaudácia stavby. 

Pre úspešnú realizáciu projektu bude vytvorený realizačný tím v zložení: mesto Veľký Krtíš, dodávateľ 
stavby a stavebný dozor.  

Realizácia projektu bude v roku 2018.  

Po realizácii stavebných prác budú vytvorené 4 trvalé pracovné miesta na dobu neurčitú so zaradením 
v pozícii pomocný robotník. Zamestnanci budú vykonávať údržbu stavebných objektov a zelene.   

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 

Odovzdanie stavby Kolaudačné rozhodnutie – 1 

Novovytvorené pracovné miesta Počet pracovných miest – 4 

Aktivity za rok 2019 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

  

Aktivity za rok 2020 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

  

G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu 
D. Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby, Opatrenie D.2 Zlepšenie životných podmienok 
obyvateľov okresu Veľký Krtíš, Podopatrenie D.2.2 Budovanie občianskej infraštruktúry, podpora 
voľnočasových, kultúrnych, športových a spoločenských aktivít 

Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia mestského parku – oddychového centra v prírode „Hôrka“ 
zahŕňajúca celkovú rekonštrukciu a výstavbu nových atrakcií a revitalizáciu jestvujúcej zelene. Jedná sa o 
vytvorenie podmienok pre aktívne trávenie voľného času detí a dospelých. 

Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu: Predmetný projekt je previazaný aj s opatrením B. 
Posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a tvorba pracovných miest, nakoľko vytvorí 4 nové pracovné 

miesta.   

Čiastočne prispeje aj k rozvoju cestovného ruchu tým, že v centre okresného mesta Veľký Krtíš bude 
vytvorený moderný voľnočasový park v prírodnom prostredí vybavený modernými prvkami vhodnými na 
aktívne trávenie voľného času. 
 

 
 



 

 

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 PRIJÍMATE�A : Príloha �. 1

Ú�el 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 €

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu

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

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Spolu (bežné výdavky)

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpo�tu

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

1. Osobné výdavky

Celkom

2. Cestovné výdavky acestovné náhrady

Mesto Ve�ký Krtíš

Úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou mestského parku Hôrka 
Ve�ký Krtíš

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPO�ET na rok 2017

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpo�tu
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NÁZOV PRIJÍMATE�A : Príloha �. 1

Ú�el regionálneho príspevku:

Mesto Ve�ký Krtíš

Úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou mestského parku Hôrka 
Ve�ký Krtíš

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

Vysvetlivky:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Ing. Dalibor Surkoš

MIESTO A DÁTUM: Ve�ký Krtíš 08.03.2018 OTLA�OK PE�IATKY A PODPIS:

Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

V st�pci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, po�et km a podobne.

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATE�A : Príloha �. 2

Ú�el 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 €

Rekonštrukcia mestského parku Hôrka Ve�ký Krtíš – 

Hlavná pešia komunikácia
súbor 1 52 590,00 52 590,00 €

Rekonštrukcia mestského parku Hôrka Ve�ký Krtíš – 

Oplotenie
súbor 1 18 053,00 18 053,00 €

Výdavky na rekonštrukciu oplotenia v celkovej d�žke 270 m, ktoré bude 

umiestnené na pozemkoch parc. �. CKN 1079/1 a 1079/4. Cena stanovená na 

základe naceneného výkazu výmer.

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu

Výdavky na rekonštrukciu hlavnej pešej komunikácie o výmere 470 m2. 

Komunikácia bude zhotovená z betónovej zámkovej dlažby na pozemkoch 

parc. �. CKN 1079/1 a 1079/2. Cena stanovená na základe naceneného 

výkazu výmer.

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

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Spolu (bežné výdavky)

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpo�tu

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

1. Osobné výdavky

Celkom

2. Cestovné výdavky acestovné náhrady

Mesto Ve�ký Krtíš

Úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou mestského parku Hôrka Ve�ký Krtíš

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPO�ET na rok 2018

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpo�tu
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NÁZOV PRIJÍMATE�A : Príloha �. 2

Ú�el regionálneho príspevku:

Mesto Ve�ký Krtíš

Úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou mestského parku Hôrka Ve�ký Krtíš

Rekonštrukcia mestského parku Hôrka Ve�ký Krtíš – 

Detský svet
súbor 1 45 000,00 45 000,00 €

Rekonštrukcia mestského parku Hôrka Ve�ký Krtíš – 

Relaxa�no-oddychové plochy
súbor 1 31 346,00 31 346,00 €

Rekonštrukcia mestského parku Hôrka Ve�ký Krtíš – 

Altánok
súbor 1 3 591,00 3 591,00 €

Rekonštrukcia mestského parku Hôrka Ve�ký Krtíš – 

Osvetlenie
súbor 1 36 752,00 36 752,00 €

Rekonštrukcia mestského parku Hôrka Ve�ký Krtíš – 

Kamerový systém
súbor 1 21 891,00 21 891,00 €

Rekonštrukcia mestského parku Hôrka Ve�ký Krtíš – 

Multifunk�né ihrisko
súbor 1 52 470,00 52 470,00 €

Rekonštrukcia mestského parku Hôrka Ve�ký Krtíš – 

Mobiliár
súbor 1 7 999,00 7 999,00 €

Rekonštrukcia mestského parku Hôrka Ve�ký Krtíš – 

Lezecká stena
súbor 1 15 300,00 15 300,00 €

284 992,00 €

0,00 €

0,00 €

284 992,00 €

284 992,00 €

Vysvetlivky:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Ing. Dalibor Surkoš

MIESTO A DÁTUM: Ve�ký Krtíš 08.03.2018 OTLA�OK PE�IATKY A PODPIS:

V st�pci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, po�et km a podobne.

Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

Celkom Rekonštrukcia mestského parku Hôrka Ve�ký Krtíš

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

Výdavky na nákup a osadenie prvkov detského sveta. Detský svet bude  

umiestnený na pozemkoch parc. �. CKN 1079/1 a 1079/2. Bude obsahova�

detský zámo�ek, strunovú hojda�ku, dvojhojda�ku kombinovanú, koloto�, 

prevažovaciu hojda�ku, preliezku, tabu�u na kreslenie, infopanel, altánok s 

posedením a 400 m2 dopadovej plochy. Cena stanovená na základe 

naceneného výkazu výmer.

Výdavky na nákup a osadenie 11 posil�ovacích zariadení, 2 pingpongových 

stolov a 1 bedmintonového ihriska a na realizáciu súvisiacich stavebných 

prác. Všetky zariadenia budú osadené na pozemku parc. �. CKN 1079/1. 

Cena stanovená na základe naceneného výkazu výmer.

Výdavky na nákup a montáž altánku a na realizáciu súvisiacich stavebných 

prác. Altánok bude umiestnený na pozemku parc. �. CKN 1079/1. Cena 

stanovená na základe naceneného výkazu výmer.

Výdavky na nákup, montáž a osadenie 14 st�pov verejného osvetlenia a ich 

napojenie na elektrickú sie� v rozvádza�i. Umiestnené budú na pozemkoch 

parc. �. CKN 1079/1 a 1079/2. cena stanovená na základe naceneného výkazu 

výmer.

Výdavky na nákup a montáž kamerového systému na monitorovanie 

zrekonštruovaného parku na pozemkoch parc. �. CKN 1079/1 a 1079/2. Cena 

stanovená na základe naceneného výkazu výmer.

Výdavky na nákup a montáž multifunk�ného ihriska a realizáciu súvisiacich 

stavebných prác. Ihrisko bude osadené na pozemku parc. �. CKN 1079/1. 

Cena stanovená na základe naceneného výkazu výmer.

Výdavky na nákup a montáž 21 ks lavi�iek a 11 ks smetných košov, ktoré 

budú osadené na pozemkoch parc. �. CKN 1079/1 a 1079/2. Cena stanovená 

na základe naceneného výkazu výmer.

Výdavky na nákup a montáž lezeckej steny a realizáciu súvisiacich 

stavebných prác. Stena bude umiestnená na pozemku parc. �. CKN 1079/1. 

Cena stanovená na základe naceneného výkazu výmer.
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NÁZOV PRIJÍMATE�A : Príloha �. 3

Ú�el 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 €

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

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

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Spolu (bežné výdavky)

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpo�tu

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

1. Osobné výdavky

Celkom

2. Cestovné výdavky acestovné náhrady

Mesto Ve�ký Krtíš

Úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou mestského parku Hôrka Ve�ký 

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPO�ET na rok 2019

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpo�tu
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NÁZOV PRIJÍMATE�A : Príloha �. 3

Ú�el regionálneho príspevku:

Mesto Ve�ký Krtíš

Úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou mestského parku Hôrka Ve�ký 

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

Vysvetlivky:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Ing. Dalibor Surkoš
Ve�ký Krtíš 08.03.2018

MIESTO A DÁTUM: OTLA�OK PE�IATKY A PODPIS:

Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

V st�pci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, po�et km a podobne.

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATE�A : Príloha �. 4

Ú�el 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 €

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

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

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Spolu (bežné výdavky)

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpo�tu

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

1. Osobné výdavky

Celkom

2. Cestovné výdavky acestovné náhrady

Mesto Ve�ký Krtíš

Úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou mestského parku Hôrka Ve�ký 

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPO�ET na rok 2020

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpo�tu
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NÁZOV PRIJÍMATE�A : Príloha �. 4

Ú�el regionálneho príspevku:

Mesto Ve�ký Krtíš

Úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou mestského parku Hôrka Ve�ký 

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

Vysvetlivky:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Ing. Dalibor Surkoš

MIESTO A DÁTUM: Ve�ký Krtíš 08.03.2018 OTLA�OK PE�IATKY A PODPIS:

Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

V st�pci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, po�et km a podobne.

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
Celkom
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