
Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 14/2018 

k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č.111/2016/RV 
 

Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 111/2016/RV bol 

odoslaný elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Rožňava na hlasovanie formou 

„per rollam“ dňa 2. marca 2018. Hlasovanie bolo ukončené 9. marca 2018. 

 

Dňa 12. marca 2018 sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania a konštatujeme, že 
hlasovania sa zúčastnilo 14 členov Rady pre rozvoj okresu Rožňava, z celkového počtu 18 
členov Rady pre rozvoj okresu Rožňava. Rokovanie formou písomnej procedúry bolo 
uznášaniaschopné. 
 

Vznesené pripomienky v rámci hlasovania „per rollam“: 
 

5. marca 2018, bola k predmetnej žiadosti o RP vznesená pripomienka od predsedu rady Ivana 

Ivančina:  
„Žiadosť o  regionálny príspevok č. 111/2016/RV predložený spoločnosťou Rejdovka, s.r.o. 
schvaľujem s pripomienkou. Pripomienka – označenie „osobné vozidlo“ zmeniť za označenie 

„úžitkové vozidlo/pick-up“, 
 

6. marca 2018, bola pripomienka predsedu rady zaslaná prostredníctvom mailu žiadateľovi 
o regionálny príspevok, 
 

7. marca 2018, žiadateľ prostredníctvom mailu pripomienku akceptoval, a zaslal upravené 
znenie žiadosti a štruktúrovaného rozpočtu 

 

 

Informácia o tom, ako jednotliví členovia Rady hlasovali:  

Meno a priezvisko člena Rady Stanovisko 

Ivan Ivančin schvaľujem 

Peter Krajňák schvaľujem 

Vojtech Ferencz  

Gabriel Csicsai  

Adrián Jenčo schvaľujem 

Branislav Ondruš schvaľujem 

Peter Ďurček schvaľujem 

Norbert Kurilla schvaľujem 

Štefan Domonkos  

  

Ján Babič schvaľujem 

Ján Slovák schvaľujem 

Monika Šeďová schvaľujem 

Pavol Burdiga schvaľujem 

Juraj Balázs  

Štefan Bašták schvaľujem 

Mária Mandelíková schvaľujem 



Mikuláš Gregor schvaľujem 

Ján Štefan schvaľujem 

 

 

V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko: 
 

Stanovisko č. 14/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 111/2016/RV 

 

Rada pre rozvoj okresu Rožňava odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku  
č. 111/2016/RV  na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je 

vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov remeselníckej dielne, 
určenej na výrobu krojov a krojových súčiastok v obci Rejdová a výdavky spojené s 

rekonštrukciou dielne, prevádzkou a materiálno-technickým vybavením predmetnej dielne. 

 

Hlasovanie „per rollam“: 

Počet členov Rady pre rozvoj okresu Rožňava 18 

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

Z toho: pre 14 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

            hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme 0 

            vylúčení z hlasovania 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania „per rollam“ 4 

 

 

V Bratislave dňa 12. marca 2018 

Zapísala: Michaela Kolimárová 

         

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

                         Ing. Ján Babič 

                          tajomník Rady pre rozvoj  
   okresu  Rožňava 

 

 

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

 

Ing. Ivan Ivančin 

predseda Rady pre rozvoj  

okresu Rožňava 

 

Prílohy: 
1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 111/2016/RV 
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Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku  

A. Identifikácia žiadateľa 

Názov žiadateľa: Rejdovka s. r. o. 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia: 
zapísaný v Obchodnom registri, vedenom okresným súdom Košice I, registračné 
číslo: 40383/V, dátum registrácie: 10. 12. 2016 

Sídlo:  049 26 Rejdová 47 

Okres: Rožňava 

Štatutárny orgán: Mgr. Slávka Krišťáková, konateľ 

Kontaktné údaje 
žiadateľa 

(e-mail a tel.): 

starosta@rejdova.sk,  

0902 109 980 

Kontaktná osoba 

(e-mail a tel.): 
Mgr. Slávka Krišťáková, starosta@rejdova.sk, 0902 109 980 

IČO: 50 614 622 

DIČ: 2120398467 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.,  

Číslo účtu IBAN: SK15 0200 0000 0037 6601 2455 

B. Identifikácia opatrenia  

Prioritná oblasť: 
E. Investície do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie kvality a 
dostupnosti  služieb, zvýšenie atraktivity regiónu 

Opatrenie: E.2 Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti 

Účel RP: 

Úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na 
rekonštrukciu priestorov remeselníckej dielne, určenej na výrobu krojov a 
krojových súčiastok v obci Rejdová a výdavkov spojených s rekonštrukciou 

dielne, prevádzkou a materiálno-technickým vybavením predmetnej dielne, v 
súlade s Akčným plánom okresu Rožňava, opatrenie E.2 Subjekty sociálnej 
ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti 

Miesto realizácie: Obec Rejdová 

Doba realizácie: 2018 – 2020 

C. Harmonogram  poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR) 

  2017 2018 2019 2020 Spolu 

Bežné 
výdavky  32 200  25 000  25 000  80 300  

Kapitálové 
výdavky  57 800  0  0 59 700  

Spolu  90 000  25 000  25 000  140 000  

D. Stručný popis opatrenia  

Činnosť subjektu určeného na podporu lokálnej zamestnanosti  bude zameraná na vytváranie 
nových pracovných miest v spolupráci s ÚPSVaR v Rožňave. 
 

Cieľom vytvorenia sociálneho podniku v obci Rejdová je činnosť zameraná na šitie krojov 
a krojových súčiastok pre celý región, opravy krojov, výrobu jednoduchých darčekových 
predmetov s folklórnou tematikou, zakomponovanie ľudových motívov do jednoduchého oblečenia 
pre rôzne kategórie odberateľov (deti, muži, ženy). V rámci rozšírenia činností môže ísť aj o 
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výrobu jednoduchých výrobkov z dreva, kože, prútia, textilu. 
Touto činnosťou zabezpečíme nielen uchovanie kultúrnych hodnôt našich predkov, ale podporíme 
tým záujem o už zanikajúce ľudové tradície u mladej, ale aj staršej generácie. Vznikom subjektu 
sociálnej ekonomiky sa snažíme znížiť mieru nezamestnanosti v obci, zvýšiť životnú úroveň 
obyvateľstva a podnietiť u nezamestnaných záujem o získanie nových vedomostí a zručností 
a udržanie pracovných návykov pre ďalšie uplatnenie na trhu práce. Prispejeme tým aj ku 

skvalitneniu poskytovaných služieb a zlepšeniu celkovej infraštruktúry obce. Našim cieľom je 
vytvorenie nových pracovných miest pre ľudí s rôznymi formami znevýhodnenia (dlhodobo 

evidovaní nezamestnaní, nezamestnaní nad 50 r., ženy, ženy/matky, osamelé matky starajúce sa 
o maloleté deti, matky po materskej dovolenke, zdravotne postihnutí občania, mladí ľudia vo veku 
do 29 r. a pod.). 

 

V priebehu 5 rokov plánujeme vytvoriť 5 stálych pracovných miest a ďalších 4-5 pracovných miest 
sezónne. Pracovné miesta budú obsadené na základe výberových konaní, pri ktorých bude kladený 
dôraz na osobnostné vlastnosti uchádzačov, kreativitu, precíznosť. Vo veľkej miere bude naša 
spolupráca pri výbere zamestnancov prebiehať aj s ÚPSVaR v Rožňave. Pri takejto špecifickej 
činnosti je dôležitá prítomnosť kvalitných vedúcich zamestnancov, ktorí budú plniť úlohy majstrov. 
Počítame s 2 odbornými zamestnancami, pri ktorých budeme brať do úvahy vzdelanie v odbore 
(krajčírka) a prax minimálne 5 rokov. Pri výbere odborných zamestnancov budeme uprednostňovať 
zamestnancov, ktorí majú s podobnou činnosťou aspoň minimálne skúsenosti. Títo zamestnanci 
budú taktiež prijatí na základe výberového konania. 
 

Máme záujem o prijatie zamestnancov, ktorí budú mať cit pre takúto špecifickú činnosť, ktorá je 
veľmi náročná na precíznosť, presnosť a kreativitu. 
Našou snahou je tiež využitie skúseností domácich remeselníkov, ktorí túto činnosť vykonávajú 
a nadviazanie na túto tradíciu, ktorá je v našej obci dlhodobo uchovaná, s cieľom jej ďalšieho 
rozvoja a zachovania. Predpokladáme ďalšie vzdelávanie zamestnancov. V našom regióne, ale aj 
susedných regiónoch aktívne pracuje niekoľko desiatok folklórnych kolektívov, ktoré si pravidelne 
dopĺňajú svoje krojové vybavenie. Trend šitia krojov pozorujeme už dlhodobejšie aj pri mladých 
ľuďoch (napr. pri svadbách), ale aj ako možnosť darovania, preto si myslíme, že táto činnosť bude 
mať u širokej verejnosti pozitívnu odozvu. V rámci požičovne krojov môžeme osloviť tiež všetky 
základné školy v regióne s touto ponukou na rôzne školské vystúpenia a akcie. Subjekt sociálnej 
ekonomiky (SSE) (krajčírska dielňa) môže organizovať v rámci svojej činnosti  rôzne workshopy, 
tvorivé dielne počas roka, ale hlavne školských prázdnin (jarné, letné). Pre deti a mládež môžeme 
zorganizovať letné pobytové tábory s prepojením na kreatívnu výrobu ľudových výrobkov, 
s cieľom získania zručností a vedomostí v oblasti ľudovej kultúry a tvorivosti . V tomto prípade 
vieme zamestnať sezónnych pracovníkov. Výhodou je, že dokážeme v obci zabezpečiť ubytovanie 
i stravovanie pre cca 50 účastníkov takýchto aktivít. Dielňu tiež môžeme využiť v rámci  
Gemerského folklórneho festivalu, ktorý sa v obci koná už 43 rokov a je zameraný na udržiavanie 
kultúrneho dedičstva. 
 

Regionálny príspevok bude použitý nasledovne : 

- zakúpenie materiálu potrebného k výrobe, zakúpenie zariadenia a vybavenia, 
- čistiace a kancelárske potreby, 
- energie (voda, plyn, elektrina), 

- externé služby (opravy a údržba, revízie, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, protipožiarna 
ochrana a iné), 
- propagácia a reklama (vytvorenie web stránky, letáky a pod.) 
- mzdové a odvodové výdavky + ostatné osobné výdavky (stravovanie, soc. fond, ochranné 
pracovné pomôcky), 
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- oprava priestorov (projektová dokumentácia, rekonštrukcia, zakúpenie strojov), 

- zakúpenie osobného automobilu. 
 

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 (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

E. Detailný popis realizácie opatrenia v jednotlivých rokoch 

2018 

- verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby, 
- realizácia stavebných úprav v interiéri,  
- nákup pracovných strojov a prevádzkového zariadenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 
(pracovné stroje, stoly, stoličky), 
- nákup materiálového vybavenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní (látky, nite, doplnkové 

komponenty ....), 

- propagácia a reklama výroby, získavanie možných odberateľov, vytváranie predbežných objednávok 
a zmlúv, 
- spustenie prevádzky – v roku 2018 predpoklad vytvorenia 2-3 nových pracovných miest na plný resp. 
polovičný pracovný úväzok  (od mesiaca 3/2018), 

- výroba krojov a krojových súčiastok, doplnkov podľa potrieb zákazníkov. 
- výkon činnosti tútora min. 3 mesiace-4 mesiace – 1 pracovné miesto na dohodu o vykonaní práce. Tútorom 
bude remeselníčka z obce, ktorá sa šitiu krojov venuje viac ako 60 rokov. Jej činnosť bude spočívať v 
zaškolení pracovníkov, vysvetlení špecifikácií tejto činnosti, príprave strihov, zaškolenia v oblasti 
používania správnych druhov látok a doplnkov, zaškolenia v oblasti jednotlivých typov krojov a ich 
zhotovovania. Tútor zároveň na základe dlhoročných skúseností odporučí firmy, od ktorých je možné 
nakupovať vhodný materiál za výhodné ceny a taktiež vysvetlí správny postup pri výrobe jednotlivých 
krojových súčiastok. 
- predpoklad vytvorenia ďalších 2 pracovných miest,  (z toho 1 pracovník cez UPSVaR), príp. 1-2 sezónni 
pracovníci, 
- vytvorenie vlastnej webovej stránky - webovú stránku vytvorí externý dodávateľ, ktorý bude vybraný na 
základe zákona o verejnom obstarávaní, odborné činnosti bude zabezpečovať externý dodávateľ na základe 
našich požiadaviek, jednoduchšie úpravy stránky a zverejňovanie bude vykonávať vlastný poverený 
zamestnanec (odborný zamestnanec), propagácia na internete (facebook) a v miestnej tlači, regionálnej 
televízii, osobné stretnutia s vedúcimi folklórnych kolektívov, spolupráca s Gemerským osvetovým 
strediskom a následne inými osvetovými strediskami v rámci Slovenska - získavanie nových zákaziek a 
objednávok hlavne osobnými stretnutiami – výroba výrobkov podľa potrieb zákazníkov,, 
- zakúpenie osobného automobilu nevyhnutného pre činnosť SSE - zásobovanie (nákup materiálu/ látok, 
nití), rozvoz výrobkov v rámci okresu, získavanie potenciálnych odberateľov mimo regiónu - osobné 
stretnutia, predaj výrobkov na jarmokoch, remeselníckych dňoch, v turistických informačných kanceláriách. 
 

2019 

- 4 pracovné miesta plne obsadené + predpoklad vytvorenia  ďalších sezónnych pracovných miest (cez 
UPSVaR) 1-2 sezónni pracovníci, 
- rozšírenie výroby o jednoduché darčekové predmety s folklórnou tematikou,  
- pokračovanie v získavaní nových odberateľov. 
 

2020 

-  rozšírenie výroby o jednoduché oblečenie pre širokú verejnosť so zakomponovaním folklórnych prvkov, 
výrobky z dreva, textilu, prútia, kože ... 
- získavanie ďalších odberateľov z radov širokej verejnosti, 
- 5 zamestnanci a vytvorené sezónne miesta pri rozšírení výroby (3-4 sezónni pracovníci). 

F. Popis aktivít opatrenia v jednotkách a merateľných ukazovateľoch 
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Aktivity za rok 2018 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

Vypracovanie projektovej dokumentácie Projektová dokumentácia 

Spustenie prevádzky 
Kolaudačné rozhodnutie, resp. rozhodnutie o spustení 
dielne do prevádzky 

Vytváranie predbežných objednávok 
Zazmluvnenie 5 potenciálnych odberateľov – uzavretie 

5  objednávok, resp. zmlúv 

Výber zamestnancov (vypracovanie Žiadosti 
o finančný príspevok na vytvorenie pracovných 
miest cez UPSVaR – 1 miesto) 

Prijatie 3 zamestnancov na pracovnú zmluvu (2 šičky 

+1 pomocný pracovník cez UPSVaR) 

Výroba vzorových výrobkov pre potenciálnych 
odberateľov, výroba výrobkov na objednávku pre 

odberateľov 

Výroba  kompletného kroja z obce Rejdová, 5 doplnkov 
ku kroju, výroba výrobkov na objednávku odberateľa  

Propagácia a reklama 

Vytvorenie vlastnej webovej stránky 

Vytvorenie profilu na Facebooku 

Zverejnenie 1 oznamu v regionálnej TV 

Výroba informačných letákov v počte 1000 ks 

Zverejnenie v regionálnej tlači – Gemerský denník, 
miestnych rozhlasoch v 60 obciach okresu Rožňava 

Osobné stretnutia s vedúcimi folkl. kolektívov 
z blízkych regiónov, osvetovými strediskami– 30 

stretnutí 
Účasť na 2 remeselníckych jarmokoch, stretnutie v 5 

turistických  informačných kanceláriách  
Zriadenie požičovne krojov Krojové súčiastky a doplnky 

Aktivity za rok 2019 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

Výber zamestnancov Vytvorenie 2  pracovných miest  

Rozšírenie výroby o jednoduché darčekové 
predmety s folklórnou tematikou 

5 nových produktov 

Aktivity za rok 2020 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

Rozšírenie výroby o jednoduché oblečenie 
s ľudovými prvkami 

5 nových produktov 

G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu 

 

Bez previazanosti na ďalšie opatrenia Akčného plánu okresu Rožňava. 
 

 

H. 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 Rejdovej, dňa 22.1.2018 
 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa  
 



NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

Zamestnanec č. 1
mesiac 9 800,00 € 7 200,00 €

Zamestnanec  č. 2  
mesiac 6 680,00 € 4 080,00 €

Zamestnanec  (DoVP)

- tútor - remeselník z obce, podľa potreby
rok 1 1 500,00 € 1 500,00 €

Zamestnanec (DoVP) mesiac 12 100,00 € 1 200,00 €

13 980,00 €

0,00 €

Telekomunikačné služby mesiac 12 30,00 € 360,00 €

Elektrina mesiac 12 80,00 € 960,00 €

Plyn mesiac 12 150,00 € 1 800,00 €

Voda mesiac 12 3,00 € 36,00 €

3 156,00 €

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

12 mes. x 150 eur. Cena stanovená prieskumom ponúk na internete.

Celkom

Rejdovka s.r.o.

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2018

Celkom

Cena za jednotku

Zamestnanec, ktorý bude vykonávať účtovné práce, zabezpečovať  
administratívnu činnosť (max 350 hod./ročne). 
1 x osoba x 12 mesiacov x 100 eur (CCP vrátane odvodov) = 1200 eur. 

Merná jednotka

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky

Počet jednotiek

1. Osobné výdavky

Oprávnené výdavky 
spolu

komentár k rozpočtuTyp výdavku

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov remeselníckej dielne, určenej na výrobu krojov a krojových 
súčiastok v obci Rejdová a výdavkov spojených s rekonštrukciou dielne, prevádzkou a materiálno-technickým vybavením predmetnej dielne, v súlade s Akčným 
plánom okresu Rožňava, opatrenie E.2 Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti.

Zamestnanec, ktorý bude vykonávať majstra dielne. 1 osoba x 9 mesiacov 
x 800 eur (CCP vrátane odvodov 35,2%)  CCP celkom = 7200 eur.

Zamestnanec vyučený v odbore krajčír. 
1 osoba x 6 mesiacov x 680 eur (CCP vrátane odvodov 35,2%)  CCP 
celkom = 4080 eur. Zamestnanec bude prijatý do PP od 7/2018.

Remeselníčka z obce, ktorá sa šitiu krojov venuje viac ako 60 rokov. 
Zamestnanec, bude vykonávať funkciu tútora. Bude zaúčať pracovníkov a 
vysvetľovať im všetky činnosti súvisiace s výrobou krojov, výberom 
vhodných materiálov, kombinácie materiálov. Poznatky tútora budú 
zaznamenávané pre uchovanie do budúcnosti. Tútor bude vykonávať 
prácu podľa potreby, v priebehu celého roka. Celková odmena tútora bude 
vo výške  1500 eur (CCP vrátane odvodov 35,2 % )  CCP celkom = 1500 
eur/ rok.

Paušálny poplatok pre dielňu v sume 30 eur/ mesiac
na 12 mes. = 30 eur x 12= 360 eur vrátane dátových služieb. Cena 
stanovená na základe ponúk na internete.

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Celkom

12 mes. x 3 eur = 36 eur. Cena stanovená prieskumom ponúk na internete.

12 mes. x 80  eur = 960 eur. Cena stanovená prieskumom ponúk na 
internete.
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

Rejdovka s.r.o.

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov remeselníckej dielne, určenej na výrobu krojov a krojových 
súčiastok v obci Rejdová a výdavkov spojených s rekonštrukciou dielne, prevádzkou a materiálno-technickým vybavením predmetnej dielne, v súlade s Akčným 
plánom okresu Rožňava, opatrenie E.2 Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti.

Kaneclársky a iný spotrebný materiál súbor 1 348,00 € 348,00 €

Látky meter 556 7,00 € 3 892,00 €

Spotrebný materiál potrebný na výrobu krojov súbor 1 2 611,40 € 2 611,40 €

Žehlička kus 1 80,00 € 80,00 €

Regál policový kus 2 41,00 € 82,00 €

Stojan kus 2 40,00 € 80,00 €

Ergonomická stolička kus 3 80,00 € 240,00 €

Multifunkčný šijací stroj ks 1 550,00 € 550,00 €

Obnitkovací šijací stroj ks 1 400,00 € 400,00 €

Šijací stroj priemyselný ks 1 750,00 € 750,00 €

4-nitný obnitkovací šijací stroj s diferenciálnym podávaním, orezom 
materiálu, 1 x 400 eur = 400 eur. Cena stanovená prieskumom ponúk na 
internete.

Regál bude využívaný na uskladnenie látok a kancelárskeho materiálu, 2 x 
41 eur = 82 eur. Cena stanovená prieskumom ponúk na internete.

Naparovacia žehlička s  min. výkonom 2000 W,1 x 80 eur = 80 eur. Cena 
stanovená prieskumom ponúk na internete.

Predpokladáme spotrebu látky 556 m x 7 eur = 3 892 eur. Cena stanovená 
prieskumom ponúk na internete.

Stroj s možnosťou viac ako 130 druhov stehov, vyšívaním abecedy a 
čísiel, 1 x 550 eur = 550 eur. Cena stanovená prieskumom trhu na 
internete.

Materiál potrebný k šitiu krojov: flitre, gorálky, gombíky, vlna, nite, 
patenty, guma, ozdoby a iné. Cena je stanovená na základe predpokladanej 
spotreby na rok, na základe prieskumu trhu.

Jednoihlový elektrický priemyselný šijací stroj, spodné podávanie pre šitie 
stredne ťažkých materiálov vrátane stojanu a dosky, 1 x 750 eur = 750 
eur. Cena stanovená prieskumom ponúk na internete.

Výškovo nastaviteľný stojan na rozšité výrobky. 2 x 40 eur = 80 eur. Cena 
stanovená prieskumom ponúk na internete.
Ergonomická stolička používaná pri dlhodobom sedení/ lepšia 
nastaviteľnosť, 3 x 80 eur = 240 eur. Cena stanovená prieskumom ponúk 
na internete.

Počítame s priemernou spotrebou kancelárskeho a iného spotrebného 
materiálu súvisiaceho s realizáciou projektu (kanc.papier, tonery, písacie 
potreby, šanóny, papier na strihy a iné). Predpokladáme mesačnú spotrebu 
cca 29 eur x 12 mesiacov = 348 eur.

4. Výdavky na materiál a tovary 
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

Rejdovka s.r.o.

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov remeselníckej dielne, určenej na výrobu krojov a krojových 
súčiastok v obci Rejdová a výdavkov spojených s rekonštrukciou dielne, prevádzkou a materiálno-technickým vybavením predmetnej dielne, v súlade s Akčným 
plánom okresu Rožňava, opatrenie E.2 Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti.

Vyvíjač pary s elektroparnou žehličkou ks 1 300,00 € 300,00 €

PC vrátane softvéru ks 1 600,00 € 600,00 €

Odvíjač látky ku strihaciemu stolu -nastaviteľný ks 1 250,00 € 250,00 €

Kancelárska stolička otočná ks 1 50,00 € 50,00 €

Lampa k šijaciemu stroju ks 2 37,50 € 75,00 €

Žehliaca doska ks 1 100,00 € 100,00 €

Zrkadlo ks 1 50,00 € 50,00 €

Figurína veľ. 42-48 ks 1 130,00 € 130,00 €

Figurína veľ. 36-42 ks 1 120,00 € 120,00 €

Multifunkčné zariadenie ks 1 200,00 € 200,00 €

10 908,40 €

Stojanové zrkadlo o rozmeroch cca 160 x 40 cm - bude využívané 
zákazníkmi pri skúšaní krojov, 1 x 50 eur =50 eur. Cena stanovená 
prieskumom na internete.

Nastaviteľná krajčírska figurína veľ. 42-48. 1x 130 eur = 130 eur. Cena 
stanovená prieskumom ponúk na internete.

Nastaviteľná krajčírska figurína veľ. 36-42. 1 x 120 eur = 120 eur. Cena 
stanovená prieskumom ponúk na internete.

Nastaviteľný odvíjač látky , ktorý slúži ako stojan na odvíjanie látok z 
kotúča, 1 x 250 eur. Cena stanovená prieskumom ponúk na internete.

Stolička bude určená pre zamestnancov dielne (administratíva). Cena 1 x 
50 eur. Cena stanovená prieskumom ponúk na internete.

Lampa k stroju 2 x 37,50 eur = 75 eur. Cena stanovená prieskumom 
ponúk na internete.

Skladacia žehliaca doska s reguláciou výšky, 1 ks x 100 eur = 100 eur. 
Cena stanovená prieskumom na internete.

Vyvíjač pary s elektroparnou žehličkou vrátane teflónového návleku na 
žehličku, objem kotlíka min. 1,5 l. Cena stanovená prieskumom ponúk na 
internete.

Laserová tlačiareň, skener, kopírka. Bude používané na zabezpečenie 
fyzického vedenia administratívy pri objednávkach, faktúrach a pod. Cena 
stanovená prieskumom ponúk na internete.

PC vrátane softvéru  bude určený na administr. činnosť spojenú s 
dopĺňaním obsahu webovej stránky, vystavovaním objednávok, faktúr, 
vedením skladu a elektronickej komunikácie so stálymi, či novými 
zákazníkmi. Min.požadované parametre na PC: veľkosť obrazovky min. 
15,6", myš, klávesnica, RAM 8 GB, OS Windows 10, MS - Office. Cena 
bola stanovená na základe ponúk na internete.

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

Rejdovka s.r.o.

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov remeselníckej dielne, určenej na výrobu krojov a krojových 
súčiastok v obci Rejdová a výdavkov spojených s rekonštrukciou dielne, prevádzkou a materiálno-technickým vybavením predmetnej dielne, v súlade s Akčným 
plánom okresu Rožňava, opatrenie E.2 Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti.

Cestovné poistenie PZP rok 1 140,00 € 140,00 €

Stravná jednotka ks 490 1,82 € 891,80 €

Webová stránka ks 1 1 000,00 € 1 000,00 €

Propagačné letáky ks 1000 0,35 € 350,00 €

Opravy a údržba súbor 1 172,00 € 172,00 €

Revízia elektroinštalácie služba 1 300,00 € 300,00 €

Montáž merača plynu na kúrenie služba 1 1 301,80 € 1 301,80 €

4 155,60 €

0,00 €

0,00 €

32 200,00 €

0,00 €

0,00 €

 Osobný automobil ks 1 13 000,00 € 13 000,00 €

13 000,00 €

5. Výdavky na dopravu a služby

Typ výdavku Merná jednotka Cena za jednotku

Celkom

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Spolu (bežné výdavky)

Počet jednotiek
Oprávnené výdavky 

spolu
komentár k rozpočtu

Montáž merača plynu na ústredné plynové kúrenie v  priestoroch šicej 
dielne, ktorým sa docieli presné meranie plynu v prevádzke.  Osadením 
merača plynu odčleníme spotrebu plynu od spotreby základnej školy. 1 x 
1301,80 eur. = 1301,80 eur. Cena stanovená telefonickým prieskumom 
trhu.

490 pracovných dní x 1,82 eur = 891,80 eur (príspevok zamestnávateľa) 
na 3 zamestnancoch. Cena je stanovená v školskej jedálni, kde sa 
zamestnanci budú stravovať.

Povinné zmluvné poistenie. 1 rok x 140 eur = 140 eur. Cena stanovená 
prieskumom ponúk na internete.

Revízia elektroinštalácie v prevádzke šijacej dielne, ktorú je nutné vykonať 
1 x za 3 roky.  1 x 300 eur = 300 eur. Cena stanovená prieskumom ponúk 
na internete.

Celkom

Bežná údržba strojov a revízie počas 12 mesiacov. Cena stanovená na 
základe prieskumu trhu.

Zriadenie webovej stránky s funkčným e-shopom 1 x 1000 eur = 1000 eur. 
Ceny stanovené na základe internetového prieskumu.
Výroba propagačných letákov - 1 000 x 0,35 eur = 350 eur. Cena 
stanovená na základe internetového prieskumu. 

Osobný automobil pre zabezpečovanie aktivít dielne. Úžitkové vozidlo, 

min.požiadavky palivo:benzín, objem motora min. 1500 m3
, 66 kW,  

batožinový priestor 800-3000 dm3, ťažné zariadenie. Cena určená 
prieskumom ponúk na internete.

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

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

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

Rejdovka s.r.o.

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov remeselníckej dielne, určenej na výrobu krojov a krojových 
súčiastok v obci Rejdová a výdavkov spojených s rekonštrukciou dielne, prevádzkou a materiálno-technickým vybavením predmetnej dielne, v súlade s Akčným 
plánom okresu Rožňava, opatrenie E.2 Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti.

Projektová dokumentácia komplet 1 2 000,00 € 2 000,00 €

2 000,00 €

0,00 €
0,00 €

Rekonštrukcia priestorov súbor 1 42 800,00 € 42 800,00 €

42 800,00 €

0,00 €
0,00 €

57 800,00 €

90 000,00 €

Vysvetlivky:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Mgr. Slávka Krišťáková

MIESTO A DÁTUM: Rejdová, OTLAČOK PEČIATKY A 

Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

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

Celkom

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 
Ide o zmenu účelu vyúživania stavby zo súčasného ubytovacieho 
zariadenia na remeselnú dielňu. Rekonštrukcia bude zahŕňať: zmenu 
celkového dispozičného riešenia pôdorysu - vytvorenie dielne, skladov, 
šatní, hyg. zariadení, búranie priečok a vybudovanie nových, výmena 
okien a dverí pri dodržaní hygienických a protipožiarnych noriem a iných 
požiadaviek na daný druh prevádzky. (Priestor je vo vlastníctve obce - je 
to pavilón C - ZŠ, ktorý je momentálne zatiaľ využívaný ako ubytovacie 
zariadenie a bude ho spoločnosti dlhodobo vypožičiavať v zmysle zmluvy 
o výpožičke 36/2017). Cena bola stanovená na základe predbežného 
rozpočtu spracovaného projektantom.

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Projektová dokumentácia vrátane technickej správy, rozpočtu, ktorá je 
potrebná k rekonštrukcii priestorov - zmena v užívaní stavby. Cena 
stanovená na základe prieskumu trhu.

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 2

Účel regionálneho príspevku: 

Zamestnanec  č. 1 mesiac 6 680,00 € 4 080,00 €

Zamestnanec č. 2 mesiac 12 680,00 € 8 160,00 €

Zamestnanec (DoVP) rok 1 1 020,00 € 1 020,00 €

13 260,00 €

0,00 €

Telekomunikačné služby mesiac 12 30,00 € 360,00 €

Elektrina mesiac 12 77,00 € 924,00 €

Plyn mesiac 12 170,00 € 2 040,00 €

Voda mesiac 12 3,00 € 36,00 €

3 360,00 €

12 mes. x 77 eur = 924 eur. Cena stanovená prieskumom ponúk na 
internete.

12 mes. x 170 eur = 2 040 eur. Cena stanovená prieskumom 
ponúk na internete.
12 mes. x 3 eur = 36 eur. Cena stanovená prieskumom ponúk na 
internete.

Paušálny poplatok pre dielňu v sume 33 eur/ mesiac
na 12 mes. = 30 eur x 12 = 360 eur vrátane dátových služieb. Cena 
stanovená prieskumom ponúk na interenete.

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

Rejdovka s.r.o. 

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2019

Bežné výdavky

Merná jednotka

Celkom

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

komentár k rozpočtu

Zamestnanec vyučený v odbore krajčír.   
1 osoba x 6 mesiacov x 680 eur (CCP vrátane odvodov 35,2%)  
CCP celkom = 4080 eur.  

Zamestnanec č.2 bude vykonávať pomocné práce: predaj výrobkov 
na trhoch, lektorské práce pri organizovaní pobytových táborov, a 
iné pomocné práce podľa zadania majstra dielne.   
1 osoba x 12 mesiacov x 680 eur (CCP vrátane odvodov 35,2%)  
CCP celkom = 8160 eur.

1. Osobné výdavky

Počet jednotiek

Zamestnanec, ktorý bude vykonávať účtovné práce, zabezpečovať  
administratívnu činnosť (max 350 hod./ročne)
 Predpokladáme 10 hod/mes. x hod.mzda vrátane odvodov 8,50 
eur  x 12 mes. = 1020 €, 1 x osoba x 12 mesiacov x 85 eur (CCP 
vrátane odvodov)  CCP celkom = 1020 eur.

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky

Cena za jednotku Oprávnené výdavky spoluTyp výdavku

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov remeselníckej dielne, určenej na výrobu krojov a krojových 
súčiastok v obci Rejdová a výdavkov spojených s rekonštrukciou dielne, prevádzkou a materiálno-technickým vybavením predmetnej dielne, v súlade s Akčným 
plánom okresu Rožňava, opatrenie E.2 Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti.

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 2

Účel regionálneho príspevku: 

Rejdovka s.r.o. 

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov remeselníckej dielne, určenej na výrobu krojov a krojových 
súčiastok v obci Rejdová a výdavkov spojených s rekonštrukciou dielne, prevádzkou a materiálno-technickým vybavením predmetnej dielne, v súlade s Akčným 
plánom okresu Rožňava, opatrenie E.2 Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti.

Kaneclársky a iný spotrebný materiál súbor 1 300,00 € 300,00 €

Látky meter 605 7,00 € 4 235,00 €

Spotrebný materiál potrebný na výrobu krojov súbor 1 1 691,40 € 1 691,40 €

6 226,40 €

Stravná jednotka ks 480 1,82 € 873,60 €

Servisné prehliadky rok 1 100,00 € 100,00 €

Zimné pneumatiky ks 4 60,00 € 240,00 €

Cestovné poistenie PZP rok 1 140,00 € 140,00 €

Spotreba PHM rok 1 800,00 € 800,00 €

2 153,60 €

0,00 €

25 000,00 €

4. Výdavky na materiál a tovary 

Predpokladáme spotrebu  látok 605 m x 7 eur = 4 235 eur. Cena 
stanovená prieskumom ponúk na internete.

Počítame s priemernou spotrebou kancelárskeho a iného 
spotrebného materiálu súvisiaceho s realizáciou projektu 
(kanc.papier, tonery, písacie potreby, šanóny, papier na strihy a 
iné). Predpokladáme mesačnú spotrebu cca 25 eur x 12 mesiacov 
= 300 eur.

Povinné zmluvné poistenie. Cena stanovená prieskumom ponúk na 
internete.

Prepokladá sa bežná údržba automobilu vo výške 100 eur/ rok. 
Cena stanovená prieskumom ponúk na internete.

Stravovanie pre zamestnancov dielne. 240 pracovných dní x 1,82  
eur (príspevok zamestnávateľa) x 2 zamestnanci.  Cena jedla je 
pevne stanovená v školskej jedálni, kde sa zamestnanci budú 
stravovať.

5. Výdavky na dopravu a služby

Celkom

Predpokladáme ročnú spotrebu PHM 800 eur. Cena bola 
stanovená na základe priemernej spotreby vozidla uvedenej v 
technickom preukaze x aktuálna cena PHM. Predpokladáme 
najazdiť mesačne 700-800 km.

Celkom

Materiál potrebný k šitiu krojov: flitre, gorálky, gombíky, vlna, 
nite, patenty, guma, ozdoby a iné. Cena je stanovená na základe 
predpokladanej spotreby na rok, na základe prieskumu trhu.

Nákup zimných pneumatík 4 ks x  60 eur = 240 eur. Cena 
stanovená prieskumom ponúk na internete.

6. Iné oprávnené bežné výdavky

Spolu (bežné výdavky)

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 2

Účel regionálneho príspevku: 

Rejdovka s.r.o. 

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov remeselníckej dielne, určenej na výrobu krojov a krojových 
súčiastok v obci Rejdová a výdavkov spojených s rekonštrukciou dielne, prevádzkou a materiálno-technickým vybavením predmetnej dielne, v súlade s Akčným 
plánom okresu Rožňava, opatrenie E.2 Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti.

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 €

25 000,00 €

Vysvetlivky:

MIESTO A DÁTUM: Rejdová

Kapitálové výdavky

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Typ výdavku Cena za jednotkuMerná jednotka Oprávnené výdavky spoluPočet jednotiek komentár k rozpočtu

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Celkom

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Mgr. Slávka Krišťáková

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

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

Celkom

Celkom

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

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom

Celkom

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 3

Účel regionálneho príspevku: 

Zamestnanec č.1 mesiac 12 810,00 € 9 720,00 €

Zamestnanec č.2 mesiac 12 745,00 € 8 940,00 €

18 660,00 €

0,00 €

Elektrina mesiac 12 77,00 € 924,00 €

Plyn mesiac 12 170,00 € 2 040,00 €

Voda mesiac 12 3,00 € 36,00 €

3 000,00 €

Kaneclársky a iný spotrebný materiál súbor 1 39,40 € 39,40 €

Látky meter 275 7,00 € 1 925,00 €

Spotrebný materiál potrebný na výrobu krojov súbor 1 502,00 € 502,00 €

2 466,40 €

1. Osobné výdavky

4. Výdavky na materiál a tovary 
Celkom

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

12 mes. 170 eur = 2 040 eur. Cena stanovená prieskumom ponúk 
na internete.

Materiál potrebný k šitiu krojov: flitre, gorálky, gombíky, vlna, 
nite, patenty, guma, ozdoby a iné. Cena je stanovená na základe 
predpokladanej spotreby na rok, na základe prieskumu trhu.

12 mes. x 77 eur = 924 eur. Cena stanovená prieskumom ponúk 
na internete.

12 mes. x 3 eur = 36 eur. Cena stanovená prieskumom ponúk na 
internete.

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Rejdovka s.r.o. 

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2020

Celkom

Zamestnanec  bude vykonávať pomocné práce :  predaj výrobkov 
na trhoch, lektorské práce pri organizovaní pobytových táborov a 
iné pomocné práce podľa zadania majstra dielne. 1 osoba x 12 
mesiacov x 745 eur (CCP vrátane odvodov 35,2%)  CCP celkom 
= 8 940 eur.

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov remeselníckej dielne, určenej na výrobu krojov a krojových 
súčiastok v obci Rejdová a výdavkov spojených s rekonštrukciou dielne, prevádzkou a materiálno-technickým vybavením predmetnej dielne, v súlade s Akčným 
plánom okresu Rožňava, opatrenie E.2 Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti.

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky

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

Zamestnanec, ktorý bude vykonávať manažérske činnosti,  bude 
riadiť činnosť s.r.o., vykonávať technické a ekonomické 
zabezpečenie prevádzky. Bude zodpovednou osobou za 
zabezpečenie aktivít a prevádzku. 1 osoba x 12 mesiacov x 810 
eur (CCP vrátane odvodov 35,2%)  CCP celkom = 9 720 eur.

Látky rôznych druhov sú určené na výrobu krojov a iných 
krojových súčiastok. Predpokladáme spotrebu látok 275 m x 7 
eur = 1925 eur. Cena stanovená prieskumom ponúk na internete.

Kancelársky papier, písacie potreby, čistiace potreby, šanóny, 
papier na strihy, 39,40 eur/ rok. Cena stanovená prieskumom 
trhu.
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 3

Účel regionálneho príspevku: 

Rejdovka s.r.o. 

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov remeselníckej dielne, určenej na výrobu krojov a krojových 
súčiastok v obci Rejdová a výdavkov spojených s rekonštrukciou dielne, prevádzkou a materiálno-technickým vybavením predmetnej dielne, v súlade s Akčným 
plánom okresu Rožňava, opatrenie E.2 Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti.

Stravná jednotka ks 480 1,82 € 873,60 €

873,60 €

0,00 €

25 000,00 €

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 €

25 000,00 €

Vysvetlivky:

MIESTO A DÁTUM: Rejdová, 

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby
Stravné lístky pre 2 zamestnancov dielne, 240 prac.dní x 1,82 € 
(príspevok zamestnávateľa) x  2 zamestnanci = 873,60 eur. Cena 
jedla je pevne určená v školskej jedálni, kde sa zamestnanci budú 
stravovať.

Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpočtuMerná jednotka Cena za jednotku

Spolu (bežné výdavky)

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky

Typ výdavku Počet jednotiek

Kapitálové výdavky

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Mgr. Slávka Krišťáková

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

Celkom

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

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia
Celkom

Celkom

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

Celkom

Celkom
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