Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 32/2018
k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 006/2017/KK
Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 006/2017/KK bol odoslaný
elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Kežmarok 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 14 členov Rady pre rozvoj okresu Kežmarok, z celkového počtu 18
členov Rady pre rozvoj okresu Kežmarok. Rokovanie formou písomnej procedúry bolo
uznášaniaschopné.
V rámci hlasovania „per rollam“ boli vznesené nasledujúce pripomienky:
26. marca 2018 člen rady p štátny tajomník Ondruš požiadal o: „doplnenie informácií o
plánovanom soc. podniku z hľadiska jeho predpokladaného hospodárenia aspoň na najbližšie tri
roky. Prehľad plánovaných činností máme, ale nie je mi jasné, ako budú vyzerať príjmy podniku,
ako bude vyzerať nárast počtu zamestnancov, s akými mzdami sa ráta a pod. Rozpočet je
zameraný vlastne len na využitie RP. Tiež požiadal o vysvetlenie, čo znamená „organizačná
jednotka obecného úradu“. Lebo ak to má byť podnik, musí mať právnu subjektivitu a musí to
byť niektorý z typov obchodnej spoločnosti. Samozrejme, nevyhnutne to nemusí byť sociálny
podnik, môže to byť skutočne len nejaká hospodárska činnosť priamo obce, ale z tej žiadosti mi
to nie je jasné.“
28. marca 2018 Ján Turek, starosta obce na základe vyžiadania sekretariátu Rady zaslal
vysvetlenia k pripomienkam prostredníctvom mailu. Tie boli sprostredkovane za pomoci
sekretariátu rady preposlané p. Ondrušovi, ako aj na ostatným členom rady pre najmenej
rozvinutý okres Kežmarok.
„Od decembra 2017 vrátane máme zamestnaných dvoch zamestnancov, ktorí v organizácii
nazývanej obecný sociálny podnik majú počas existencie tejto organizácie budú pracovať ako
majstri. Sú to zamestnanci so vzdelaním, ktoré tento podnik potrebuje vzhľadom na činnosť
podniku t. j. drevovýroba. Jeden je stolár a druhý drevár. Hneď po nástupe do práce im bola
určená mzda na úrovni minimálnej mzdy s predpokladom zvýšenia mzdy na úroveň minimálne
800 € v čistom. Termín zvýšenia mzdy závisí od termínu, keď budú zamestnaní aj ostatní
zamestnanci. V prvej fáze t. j. do konca r. 2018 bude zamestnaných 11 zamestnancov z toho budú
práve dvaja majstri. Teda 9 zamestnancom bude určená mzda na úrovni minimálnej mzdy. Ak
rátame cenu práce, tak do konca roku 2018 by sme mali vyplatiť 9 zamestnancom
s predpokladom nástupu do práce v júni 36 855 € a 2 zamestnancom do júna 8 184 a od júna do
konca r. 2018 - 12 960 €. Spolu na mzdy a odvody v r. 2018 vyplatíme 57 999 €. Z vlastných
zdrojov podniku – vlastné príjmy budú uhradené mzdové náklady na navýšenie miezd a odvodov
majstrov a tiež 5% spoluúčasť zo získaných finančných prostriedkov na mzdy z ÚPSVaR. Teda
70 650 € budeme žiadať od úradu práce a 8500 € si v takomto prípade zarobí podnik na seba
sám. V roku 2019 budeme prijímať ďalších 5 zamestnancov s podobným postupom ako v r. 2018
s tým rozdielom, že dvaja majstri po uplynutí 20 mesačnej doby od decembra 2017 budú už
zamestnaní a budú poberať mzdu už iba zo zdrojov, ktoré si podnik zarobí. Teda v r. 2019
budeme žiadať od UPSVaRu mzdu na úrovni minimálnej mzdy (ešte nevieme v akej výške) pre
14 zamestnancov a predpokladáme, že aj potom budeme spolufinancovať výšku dotácie 5%
spoluúčasťou. V roku 2020 navýšime počet zamestnancov o 5 a postup bude podobný ako v roku
2019.

Treba podotknúť, že iba polovica financií sa bude týkať schémy De Minimis nakoľko výroby sa
bude zúčastňovať len 8 zamestnancov. Ostatní zamestnanci budú pracovať vyslovene vo
verejnoprospešných službách obce, ktoré nie sú zahrnuté do schémy De Minimis.
Obec v súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 § 4, odst. 3, písm. k vykonáva
vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb jej
obyvateľov. Teda v súlade s týmto znením predpisu sme spracovali žiadosť o pridelenie RP.
Keďže v obci pri obecnom úrade v tejto chvíli nemáme založenú nijakú obchodnú ani
hospodársku organizáciu v rámci obecného úradu s právnou subjektivitou, rozhodli sme sa
požiadať o RP ako obec. Toto nám umožnilo aj usmernenie, ktoré nám bolo doručené počas
tvorby žiadosti o RP. Ide teda o sociálny podnik ako stredisko obce , ktoré bude hospodáriť pod
IČOM a DIČ obce so samostatnou kapitolou – oddeleným účtovníctve ako samostatné stredisko
obce, tak, aby bolo jasné s akými výsledkami sociálny podnik ukončí účtovné obdobie.
V začiatkoch hospodárenia soc. podniku počítame, že zákazky bude obec podniku zadávať ako
organizácii bez právnej subjektivity ako súčasť obce. Podnik bude mať samostatný bankový
účet a na základe fakturácii budú na tento účet pripisované financie za zadané zákazky či už
zadané obcou alebo odberateľmi. Tak isto z tohto účtu sa budú uhrádzať náklady sociálneho
podniku. Ide teda o hospodársku činnosť obce prostredníctvom sociálneho podniku. Je možne,
že v budúcnosti bude sociálny podnik pretransformovaný na s. r. o., s jediným vlastníkom.
29. marca 2018 predseda rady pre najmenej rozvinutý okres p. Ivančin schválil žiadosť ale
upozornil, že: „ podpis príslušnej zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku je podmienený:
1. stanoviskom Protimonopolného úradu SR;
2. Aktualizáciou podnikateľského plánu na obdobie n+3 (t.j. 2018-2021)“
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
schvaľujem
členovia Rady podľa čl. 3 ods. 2 písm. b) a k) štatútu
Ing. Veronika Havírová
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
schvaľujem
Ing. Karol Gurka
schvaľujem
Ing. Janka Gantnerová
schvaľujem
JUDr. Štefan Bieľak
schvaľujem
Ing. Jozef Harabín
PhDr. Milan Gacík
schvaľujem
JUDr. Milan Hagovský
schvaľujem
Ing. Marián Tokár
schvaľujem

V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko:
Rada pre rozvoj okresu Kežmarok odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku
č. 006/2017/KK na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je úhrada
výdavkov spojených so zriadením a vybavením dielne obecného podniku v obci Ihľany, v súlade
s Akčným plánom okresu Kežmarok, opatrenie 5. Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na
podporu lokálnej zamestnanosti.
Hlasovanie „per rollam“:
Počet členov Rady pre rozvoj okresu Kežmarok
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“
Platnosť hlasovania „per rollam“ potvrdzuje svojim podpisom:
V Bratislave dňa 30. marca 2018
Zapísal: Dominika Benická
SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM
Ing. Veronika Havírová
tajomník Rady

SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM
Ing. Ivan Ivančin
predseda Rady

Prílohy:
1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 006/2017/KK
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Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku
A. Identifikácia žiadateľa
Názov žiadateľa:
Právna forma:
Registrácia:
Sídlo:
Okres:
Štatutárny orgán:
Kontaktné údaje
žiadateľa
(e-mail a tel.):
Kontaktná osoba
(e-mail a tel.):
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

Obec Ihľany
obec
Odvetvie ekonomickej činnosti – hlavná činnosť SK NACE: 84110 –
Všeobecná verejná správa
Obecný úrad č. 94, 0594 94 Ihľany
Kežmarok
Ján Turek, starosta obce
ocuihlany@gmail.com, 052/458 96 22
Ján Turek, 052/ 458 96 22
00 326 241
2020697162
Všeobecná úverová banka, a. s.
SK10 0200 0000 0000 2912 2562
B. Identifikácia opatrenia

Prioritná oblasť:

Systémové opatrenia na úrovni okresu Kežmarok
Opatrenie 5. Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej
Opatrenie/podopatrenie:
zamestnanosti
úhrada výdavkov spojených s prevádzkou, materiálno-technickým vybavením
dielne obecného podniku v obci Ihľany a vybudovaním elektrickej prípojky k
dielni a kanalizačnej prípojky k unimobunke, v súlade s Akčným plánom okresu
Účel RP:
Kežmarok, opatrenie 5. Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty lokálnej
zamestnanosti
Obec Ihľany
Miesto realizácie:
2018-2020
Doba realizácie:
C. Harmonogram poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR)
2017
2018
2019
2020
Spolu
Bežné
výdavky

8 000,-

0,-

0,-

8 000,-

Kapitálové
výdavky

112 800,-

0,-

0,

112 800,-

Spolu

120 800,-

0,-

0,

120 800,-

D. Stručný popis projektu (max. 200 slov)
Obec Ihľany v súlade so zákonom č. 368/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade so zákonom
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zabezpečuje pre obyvateľov obce základné potreby (likvidácia odpadu,
udržiavanie verejných priestranstiev, cintorínov, zabezpečovanie obyvateľstva pitnou vodou, likvidácia
splaškových vôd a pod.) a tiež hospodárenie s majetkom obce v súlade so zákonmi a vnútornými predpismi
obce Ihľany (podnikateľská činnosť obce).
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K zjednodušeniu plnenia týchto činností, obec Ihľany zriaďuje obecný sociálny podnik (OSP) ako organizačnú
jednotku obecného úradu, ktorého úlohou bude vykonávať vybrané úlohy z hlavnej činnosti
a z podnikateľskej činnosti materskej organizácie, t.j. obce Ihľany.
Okrem týchto činností bude OSP zabezpečovať činnosti aj pre subjekty verejného a súkromného sektora.
Zmyslom OSP a jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných obyvateľov obce
a vytvoriť nové pracovné miesta pre ľudí s rôznymi formami znevýhodnenia na základe kvalitnej identifikácie
takých podnikateľských príležitosti, ktoré umožnia obci Ihľany založiť stabilný OSP pre ľudí s rôznymi
formami znevýhodnenia. Komplexná prevádzka funkčného sociálneho podniku svojou prevádzkou a
aktivitami dokáže významne podporiť sociálnu inklúziu marginalizovaných skupín obyvateľstva v obci
Ihľany.
Do konca roku 2020 bude v OSP vytvorených 21 pracovných miest. Štruktúra zamestnancov pracujúcich
v OSP: 9 lesných robotníkov, 2 stolári, 4 pracovníci obsluhujúci pílu (piliari), 6 pomocní pracovníci
v stavebníctve.
Zamestnanci budú vyberaní transparentným spôsobom .
Aktivita č. 1: Udržiavanie verejných priestranstiev
● činnosti spojené s údržbou miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína,
kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou
úpravou,
● čistenie verejných priestranstiev, likvidácia divokých skládok odpadu, separácia a spracovanie odpadu z
týchto skládok,
● čistenie a odvod odpadových vôd, spracúvanie a likvidácia odpadu, recyklácia triedených materiálov,
ozdravovacie činnosti a iné činnosti nakladania s odpadom, recyklácia materiálov,
● tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce.
Aktivita č. 2: Zabezpečovanie služieb v pôdohospodárstve – hlavná činnosť OSP
● ťažba dreva, porez dreva, výroba drevnej štiepky, drevovýroba, výsadba priesad kvetín na verejných
priestranstvách
Aktivita č. 3: Výkopové práce; stavebné a údržbárske práce; pomocné a stavebné práce:
● odstraňovanie schátraných budov, adaptácia budov, údržba poškodených
pamiatkových objektov, recyklácia použiteľného stavebného materiálu, spaľovanie odpadu
 opravy a vybudovanie chodníkov, turistických chodníkov.
Regionálny príspevok bude použitý na nákup techniky v začiatku existencie OSP, hlavne drevoobrábacích
strojov a zariadení a dvojkotúčovej píly, ďalej presťahovanie unimobunky, elektroinštalácia, administratívne
vybavenie dielne, kanalizácia, búracie práce – úprava priestorov vybúraním otvorov v obvodových múroch
a vybúranie priečky. Sociálny podnik bude zameraný na výrobu produktov z dreva ako sú napr. altánky,
posedy, krmelce, drevené obaly, informačné tabule, lávky cez potok, vtáčie búdky a kŕmidlá, a iné drevené
zariadenia do exteriéru.
Výrobná činnosť bude vykonávať – na parcelách C-KN č. 138 dielňa súpisné číslo 271, 136/2, 62, 63, 66.
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Služby budú poskytované za trhové ceny a za trhových podmienok.
Všetky činnosti plánované v rámci predkladaného projektu budú realizované v súlade s ustanoveniami zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch

Rok 2018
Opatrenie zamerané na revitalizáciu územia a zabezpečovanie službieb v poľnohospodárstve,
lesníctve a dřevovýrobu
 Tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce
 Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a lesníctve, potravinárstvo, poľovníctvo,
turizmus, drevovýroba a porez dreva
 Výkopové práce, stavebné a údržbárske práce, pomocné a stavebné práce
 Počet novovytvorených pracovných miest – 9
F. Popis aktivít projektu v jednotkách a merateľných ukazovateľoch
Aktivity za rok 2018
Merateľný ukazovateľ a jednotka

Vytvorenie pracovnej pozície garant a vytvorenie
pracovných pozícií z kategórie znevýchodnených Vytvorenie 9 pracovných miest
uchádzačov o zamestnanie.
Opatrenie zamerané na revitalizáciu územia
- Likvidácia,
údržba,
rekonštrukcia
jednoduchých stavieb vo vlastníctve obce Počet stavieb - 10
(garáže, ihriská, márnica, oplotenie
cintorínov, atď.)
Likvidácia divokých skládok odpadu, separácia a
Divoké skládky v intraviláne obce – počet 3 ks
spracovanie odpadu z týchto skládok,
Čistenie a odvod odpadových vôd, spracúvanie a
likvidácia odpadu
Drevovýroba, výroba poľovníckych a turistických
zariadení

Odstraňovanie havarijných stavov na
kanalizácii – 4 km - 2 x ročne
Výroba altánkov, posedov, studničiek,
informačných tabúľ

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 Ihľanoch, dňa
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Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Obec Ihľany, Obecný úrad č. 94, 059 94 Ihľany

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených s prevádzkou, materiálno-technickým vybavením dielne obecného podniku v obci Ihľany a vybudovaním elektrickej prípojky k dielni a
kanalizačnej prípojky k unimobunke, v súlade s Akčným plánom okresu Kežmarok, opatrenie 5. Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti
a verejných služieb
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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
elektrická energia

rok

1

3 500,00 €

vodné a stočné

rok

1

100,00 €

Poplatky za elektrickú energiu, 1 KWh/0,10 eur, Predpokladáme spotrebu
3 500,00 € 35 000 KWh. Ceny stanovené na základe predpokladanej ročnej spotreby.
100,00 €

Vodné 5 eur/osoba/rok a stočné 5 eur/osoba/rok. Cena je stanovená pre 10 osbôb/ rok.
V obci nie sú merače vody.

3 600,00 €

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary
štvorskriňa na prezliekanie

ks

3

700,00 €

kovová skriňa na spisy

ks

1

300,00 €

skrinka na kľúče

ks

1

60,00 €

Štvorskrine na prezliekanie určené pre zamestnancov 3 ks. Ceny stanovené na základe
prieskumu trhu.
Skriňa bude využívaná na uchovávanie spisov, objednávok a rôznej administratívy
300,00 €
obecného poniku. Ceny stanovené na základe prieskumu trhu.
Skrinka bude využitá ako odkladací priestor na kľúče od dielne. Cena stanovená na
60,00 € základe prieskumu trhu.

kancelársky stôl

ks

1

200,00 €

Veľký drevený kancelársky stôl - bude určený pre majstra obecného podniku. Ceny
200,00 € stanovené na základe prieskumu trhu.

kancelárska stolička

ks

2

120,00 €

Kancelárske stoličky 2 ks x 120 eur = 240 eur. Ceny stanovené na základe prieskumu
240,00 € trhu.

notebook

ks

1

400,00 €

Notebook bude využívaný vedúcim odboru - majster sociálneho podniku na
administratívnu činnosť ako je vystavovanie faktúr a dodacích listov pri výdaji
400,00 € výrobkov. min. technické parametre: 15,6", RAM 4 GB, HDD 1 TB, WiFi, USB 3.0.
Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu.

tlačiareň

ks

1

100,00 €

Tlačiareň bude využívaná vedúcim odboru na zabezpečenie administratívy (fakturácia
100,00 € a pod.). Cena stanovená na základe prieskumu trhu.

2 100,00 €

3 400,00 €

Celkom

1

NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Obec Ihľany, Obecný úrad č. 94, 059 94 Ihľany

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených s prevádzkou, materiálno-technickým vybavením dielne obecného podniku v obci Ihľany a vybudovaním elektrickej prípojky k dielni a
kanalizačnej prípojky k unimobunke, v súlade s Akčným plánom okresu Kežmarok, opatrenie 5. Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti
a verejných služieb

Príloha č. 1

5. Výdavky na dopravu a služby
presťahovanie unimobunky

súbor

1

1 000,00 €

Jedná sa o terenné upravy - prevoz a naloženie unimobunky žeriavom k dielni. Cena
bola stanovená na základe prieskumu trhu. Unimobulka bude bude slúžiť pre
1 000,00 € koordinátora na administratívnu činnosť. Unimobunka sa bude nachádzať na parcele
C-KN 132/2.
1 000,00 €

Celkom

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

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

8 000,00 €
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

uhlová dvojkotúčová píla na porez dreva

hobľovačka

ks

ks

1

1

60 000,00 €

2 000,00 €

2

Uhlová dvojkotúčová píla určená na porez dreva. Minimálne technické parametre:
priemer pílových kotúčov: 400,450,500 a 550 mm
maximálny priemer spracovávaného kmeňa: 1 m
minimálna dĺžka spracovávaného kmeňa: 2,5 m
maximálna dĺžka spracovávaného kmeňa: 12 m
minimálna hrúbka poslednej dosky: 30 mm
maximálny rozmer rezaného výrezu: 210 x 210 mm
výkon hlavných elektromotorov: minimálne 2x15 kW/2900 ot/min.
výkon elektromotora pojazdu: 3 kW
60 000,00 €
rýchlosť posuvu do rezu - plynule nastaviteľná: 3-90 m/min.
hmotnosť stroja pre dĺžku rezu: 6m (bez hydrauliky) 3500 kg
potrebný výkon odsávania: množstvo odsávaného vzduchu 3000 m3/hod
priemer pripojovacieho potrubia odsávania: 200 mm
zmenový výkon: 1,3 až 2 m3/hod
Cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Majetok bude umiestnený na parcale C-KN č. 136/2 E-KN č. 66, č. 63 a č. 62.

Hobľovačka bude použitá na: hobľovanie reziva na výrobu tabúľ, altánkov a.i. Min.
technické parametre: napájacie napätie 400 V, príkon motora 4000 V, výkon motora
2 000,00 € 3000 V, šírka zarovnávacieho hobľovania 350 až 400 mm. Cena stanovená na základe
prieskumu trhu. Majetok bude umiestnený na parcele C-KN č. 138, súpisné č. 271.

NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Obec Ihľany, Obecný úrad č. 94, 059 94 Ihľany

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených s prevádzkou, materiálno-technickým vybavením dielne obecného podniku v obci Ihľany a vybudovaním elektrickej prípojky k dielni a
kanalizačnej prípojky k unimobunke, v súlade s Akčným plánom okresu Kežmarok, opatrenie 5. Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti
a verejných služieb

viacoperačný stroj s pílou a frézou - Píla KDR 501,
alebo ekvivalent

univerzálny čelný nakladač

ks

ks

1

1

Príloha č. 1

4 000,00 €

28 800,00 €

Píla s frézou bude používaná na rezanie uhlov, výrobu pero-drážky na výrobu
altánkov, informačných tabúľ, posedov a.i.
Minimálne technické parametre píly: priemer pílového kotúča: 250 mm, priemer
predrezu: 80 mm, náklon kotúča: 90°- 45°, výška rezu: 65 mm pri 90°, dĺžka/šírka
rezu: 1300/470 mm, otáčky: 4050 ot./min., výkon motora: 3000 W, 400 V/50 Hz,
4 000,00 € Minimálne technické parametre frézy : priemer hriadeľa: 30 mm, zdvih hriadeľa: 100
mm, otáčky: 3,5 - 5,5 - 7 tis. ot./min, min. priemer nástroja: 200 mm, otvor v stole: 16
mm, výkon motora: 3000 W, 400 V/50 Hz. Cena stanovená na základe prieskumu
trhu. Majetok bude umiestnený na parcele
C-KN č. 138, súpisné č. 271.
Univerzálny čelný nakladač bude použitý na: privaľovanie dreva ku píle a
uskladňovanie reziva. Technické parametre: svetlosť: min 300 mm, hmotnosť - 1400
kg, tlačná sila: 950 kp, prídavná hydraulika, prietok oleja: 36 l/min / 200 bar, výška
28 800,00 € zdvihu ramena (s telesk. ramenom): 2790 mm, kapacita zaťaženia ramena: 900 kg,
hranica prevrátenia zaťaženia ramena 1100 kg. Cena stanovená na základe prieskumu
trhu.Majetok bude umiestnený na parcele C-KN č. 136/2, E-KN č. 66, č. 63, č. 62.
94 800,00 €

Celkom

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

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
projektová dokumentácia

projekt

1

200,00 €

Projektová dokumentácia, určená k samostatnému meraniu el. energie. Cena
stanovená na základe prieskumu trhu . Jená sa o budovu s C-KN parc. č. 138, súpisné
200,00 € č. 271. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukcia pôvodnej elektroinštalácie,
nastavenie príkonu a pripojenie unimobunky.
200,00 €

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

elektrická prípojka

kanalizačná prípojka

súbor

súbor

1

1

5 400,00 €

400,00 €

3

Elektroinštalácia - vybudovanie novej elektrickej prípojky - zmena napätia - zvýšenie
odberu. Suma zahŕňa výdavky na nákup káblov, ukončovacích zariadení (zásuvky),
5 400,00 € zemné práce (cca 200 m), revízne spráy, poplatok za pripojenie. Cena bola stanovená
na základe prieskumu trhu, na parcele C-KN č. 138 a na parcele C-KN 132.
Kanalizačná prípojka k unimobunke - bude zrealizovaná v priestoroch areálu OcÚ a
unimobunka bude napojená na obecnú kanalizáciu, ktorá je vo vlastníctve obce.
400,00 € Prípojka v dĺžke 40 m. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu. Kanalizačná
prípojka k unimobunke, ktorá sa nachádza na parcele C-KN 132/2.
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terénne úpravy pod pílu - betón plocha

výmena vrát na dielni

súbor

súbor

1

1

Príloha č. 1

8 000,00 €

4 000,00 €

Jedná sa o vybetónovanie spevnenej plochy pod pílu pre porez dreva o rozmeroch 130
m, hrúbka betónu 150 mm. Búracie práce - vybúranie otvoru pre prísun dreva do
budovy a vybúranie priečky v budove. (Búracie práce v rozsahu 5m 3 s vývozom do 40
8 000,00 € m). Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu. Spevnená plocha sa bude
nachádzať na parcelách E-KN č. 63, č. 62, č. 66.
Výmena 4 ks vrát na dielni. Plechové dvere so zateplením v počte 4 ks: 2 ks
dvojkrídlové vráta: š: 300 cm, v: 400 cm, 2 ks dvojkrídlové vráta so vstupnou
4 000,00 € bárničkou: š: 300 cm a v: 400 cm. 4x 1000 eur = 4000 eur. Cena 1 000 eur/ ks vrátane
montáže bola stanovená na zaklade prieskumu trhu. Budova nachádzajúca sa na
parcele č. C-KN 138, súpisné č. 271.
17 800,00 €

Celkom

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

Celkom

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

Celkom

112 800,00 €

Spolu (kapitálové výdavky)

120 800,00 €

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

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Ján Turek, starosta obce
OTLAČOK PEČIATKY A
PODPIS:

MIESTO A DÁTUM: Obec Ihľany

4

NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Obec Ihľany, Obecný úrad č. 94, 059 94 Ihľany

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených s prevádzkou, materiálno-technickým vybavením dielne obecného podniku v obci Ihľany a vybudovaním elektrickej prípojky k
dielni a kanalizačnej prípojky k unimobunke, v súlade s Akčným plánom okresu Kežmarok, opatrenie 5. Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu
lokálnej zamestnanosti a verejných služieb

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

0,00 €

Spolu (kapitálové výdavky)

0,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Ján Turek, starosta obce

OTLAČOK PEČIATKY A
PODPIS:

MIESTO A DÁTUM: Obec Ihľany

1

komentár k rozpočtu

NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Obec Ihľany, Obecný úrad č. 94, 059 94 Ihľany

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených s prevádzkou, materiálno-technickým vybavením dielne obecného podniku v obci Ihľany a vybudovaním elektrickej prípojky k
dielni a kanalizačnej prípojky k unimobunke, v súlade s Akčným plánom okresu Kežmarok, opatrenie 5. Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu
lokálnej zamestnanosti a verejných služieb

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 €
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

0,00 €

Spolu (kapitálové výdavky)

0,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Ján Turek, starosta obce
OTLAČOK PEČIATKY A
PODPIS:

MIESTO A DÁTUM: Obec Ihľany

1

komentár k rozpočtu

