
Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 20/2018 

k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 051/2017/RV 

 

Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 051/2017/RV bol odoslaný 
elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Rožňava na hlasovanie formou „per 
rollam“ dňa 14. marca 2018. Hlasovanie bolo ukončené 19. marca 2018. 

 

Dňa 20. marca 2018 sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania a konštatujeme, že 
hlasovania sa zúčastnilo 13 členov Rady pre rozvoj okresu Rožňava, z celkového počtu 18 
členov Rady pre rozvoj okresu Rožňava. 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  

Peter Krajňák schvaľujem 

Norbert Kurilla  

Gabriel Csicsai schvaľujem 

Peter Ďurček  

Adrián Jenčo neschvaľujem 

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

Ján Babič schvaľujem 

Ján Slovák schvaľujem 

Monika Šeďová schvaľujem 

Pavol Burdiga  

Juraj Balázs schvaľujem 

Štefan Bašták schvaľujem 

Mária Mandelíková schvaľujem 

Mikuláš Gregor schvaľujem 

Ján Štefan schvaľujem 

 

V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko: 
 

Stanovisko č. 20/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 051/2017/RV 

 

Rada pre rozvoj okresu Rožňava odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 
051/2017/RV na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je úhrada 
výdavkov spojených s obstaraním technológie - CNC sústruhu v existujúcom podniku Euris, 
s.r.o. 



Hlasovanie „per rollam“: 

Počet členov Rady pre rozvoj okresu Rožňava 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“ 

5 

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“ 13 

Z toho: pre 11 

            proti 1 

            zdržali sa hlasovania 1 

            hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme 0 

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

 

Platnosť hlasovania „per rollam“ potvrdzuje svojim podpisom: 
 

V Bratislave dňa 20. marca 2018 

Zapísal: Ľuboš Ďubek 

         

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. 051/2017/RV 



      

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku  

A. Identifikácia žiadateľa 

Názov žiadateľa: EURIS spol. s r.o. 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri SR Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro, 

Vložka číslo : 4101/V. Dátum zápisu 24.01. 1994 

SK NACE: 46.61.0 – veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami 
a príslušenstvom 

Sídlo: Šafárikova 116A 

Okres: Rožňava 

Štatutárny orgán: Ing. Štefan MLYNÁR, konateľ 

Kontaktné údaje 
žiadateľa 

(e-mail a tel.): 

euris@euris.sk , 058/7325242 

Kontaktná osoba 

(e-mail a tel.): 
Ing. Peter KIŠ BANDI, 0903907515 

IČO: 31 684 076  

DIČ: 2020500735  

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  

Číslo účtu IBAN: SK17 0900 0000 0000 9965 0125  

B. Identifikácia opatrenia  

Prioritná oblasť: B. Rozvoj regionálnej a lokálnej ekonomiky  

Opatrenie/podopatrenie: B.1.2 Podpora rozšírenia existujúcich podnikateľských subjektov  

Účel RP: 
úhrada výdavkov spojených s obstaraním technológie - CNC sústruhu 

v existujúcom podniku Euris, s.r.o., vsúlade s Akčným plánom okresu Rožňava, 
opatrenie B.1.2 Podpora rozšírenia existujúcich podnikateľských subjektov 

Miesto realizácie: Rožňava, Šafárikova 116A  

Doba realizácie: 2018 

C. Harmonogram  poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR) 

  2017 2018 2019 2020 Spolu 

Bežné 
výdavky 0 0 0 0 0 

Kapitálové 
výdavky 0 121 050 0 0 121 050 

Spolu 0 121 050 0 0 121 050 

D. Stručný popis projektu (max. 200 slov) 

Regionálna pomoc je zameraná na modernizáciu strojárenskej výroby existujúceho podniku - nákup 
technologických zaradení. Tieto zariadenia  majú slúžiť pre rozšírenie výrobných kapacít výroby súčiastok 
a dielov pre ďalšiu kompletizáciu a finalizáciu konštrukčných uzlov a celkov rôznych strojov a zariadení 
všeobecnej strojárskej výroby. 
Nákupom týchto technologických zariadení spoločnosť Euris spol. s r.o. vytvorí 5 stálych pracovných miest. 

Dodávatelia technologických zariadení budú vybraní transparentným, otvoreným a nediskriminačným 
výberovým konaním alebo verejným obstarávaním v súlade so zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Celková výška výdavkov na projekt bude 134.500,- €. Spolufinancovanie je  v výške 10 %, t.j. 13.450,-€.  

Žiadaný príspevok je vo výške 121.050,-€, čím sú splnené podmienky schémy lokálnej zamestnanosti.  



E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch 

Rok 2018: 

 

V súčasnosti spoločnosť Euris spol. s r.o., pracuje v dvojzmennej prevádzke, vo vlastných výrobných 
priestoroch so sídlom v areále na Šafárikovej ulicič.116A, pozemku v okrese Rožňava, katastrálne územie 

Rožňava, parcelné číslo 1953/1. Areál je vo vlastníctve žiadateľa (EURIS spol. s.r.o.), čo je zapísané na liste 
vlastníctva č. 3683. Areál pozostáva z viacerých budov so samostatne prideleným súpisným číslom. CNC 
sústruh, ktorý je predmetom projektu bude inštalovaný v budove na parcelnom čísle 1953/10, súpisné číslo 
3823. List vlastníctva a katastrálna mapa sú doložené v prílohe č.10, tejto žiadosti. 
Spoločnosť vyrába široký sortiment strojných súčiastok a dielov prevažne rotačného charakteru. V roku 
2006 spoločnosť kúpila za pomoci banky prvý CNC stroj od slovenského výrobcu. Následne s rastúcim 
počtom odberateľov v rokoch 2007 a 2008 obstarala ďalšie dva CNC stroje rovnakej špecifikácie a výkonu. 

Financovanie týchto dvoch strojov bolo realizované tiež za pomoci financujúcej banky SLSP a. s.. S rastom 

portfólia odberateľov sa rozširovali aj požiadavky na strojový park výrobných zariadení, preto v roku 2010 

pribudol do strojového parku spoločnosti výrobný CNC stroj vyššej špecifikácie a výkonu. Zatiaľ v poradí 
posledný CNC stroj do strojového parku spoločnosti pribudol v roku 2015. Tento má zatiaľ najlepšie 
parametre výkonu aj presnosti spomedzi doposiaľ spomenutých CNC strojov. Okrem uvedených CNC 
strojov spoločnosť disponuje radom tzv. podporných výrobných zaradení: 3 ks stĺpové vŕtačky,1 ks 
stojanová vŕtačka, 2 ks závitorezné stroje, 1 ks pásová píla s automatickým podávačom,1 ks klasický 
sústruh, 3 ks zváracie agregáty v ochrannej atmosfére CO2. 
Dôležitým momentom vo sfére strojárskej výroby sú neustále sa rýchlo vyvíjajúce výrobné technológie na 
ktoré je veľmi úzko naviazaná požiadavka rastu odborných znalostí a zručností ich obsluhy. S touto 

problematikou sa spoločnosť Euris, od nákupu prvého CNC výrobného zariadenia, úspešne vysporadúva 
výchovou odborníkov z vlastných radov a od roku 2010 odborným vedením a výchovou z radov žiakov 
Strednej odbornej školy technickej v Rožňave (ďalej „SOŠT“). Spoločnosť Euris má veľmi úzku spoluprácu 
so SOŠT v oblasti výchovy študentov. Odbornú prax, absolvujú vo výrobných halách spoločnosti počas 
štúdia v 2., 3. a 4. maturitnom ročníku, za odborného vedenia, skúsených zamestnancov spoločnosti. 
Zvyšujúce sa nároky trhu so strojnými súčiastkami, núti vedenie spoločnosti efektívne rozširovať strojový 
park. Preto je našim zámerom doplniť ho o ďalší CNC stroj, vyššej výkonovej a triedy s rozšírenou 
špecifikáciou operácií a prídavných zariadení, ktoré podstatne zvýšia kvalitu a technickú hodnotu výrobkov.        

Spolu s inštaláciou toho ďalšieho nového výrobného zariadenia, spoločnosť Euris vytvorí v roku 2018 tri 

plnohodnotné pracovné miesta. Podľa doterajších skúseností a dlhodobej stratégie spoločnosti rátame 

s obsadením novovzniknutých pracovných miest predovšetkým absolventmi SOŠT v Rožňave, ktorí 
v našich priestoroch absolvovali resp. práve vykonávajú odbornú prax. 
 

Absolventi SOŠT v Rožňave sú po zapracovaní ideálnymi kandidátmi na tieto miesta z dôvodu, že už našu 
spoločnosť poznajú, poznajú súčasný strojový park spoločnosti, poznajú kolektív pracovníkov, s ktorými 
prišli do styku počas odbornej praxe. Dôležitým prínosom pre nich je to že, po absolvovaní školy nerozšíria 
rady uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR, naopak zamestnajú sa v dynamicky sa rozvíjajúcej výrobnej 
spoločnosti s ďalším odborným rastom  a v neposlednom rade ostanú pracovať a žiť v regióne, kde majú 
svoje rodiny, priateľov a známych. 
 

Pri obstarávaní technologických zariadení budeme postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Rok 2019  

 

V priebehu roka 2019 predpokladáme nárast odbytu vyrábaných výrobkov. Z uvedeného dôvodu 
predpokladáme vytvorenie dvoch plnohodnotných pracovných miest. Podľa doterajších skúseností 
a dlhodobej stratégie spoločnosti rátame s obsadením novovzniknutých pracovných miest absolventmi 
SOŠT v Rožňave, ktorí v našich priestoroch absolvovali resp. práve vykonávajú odbornú prax. 
 

Rok 2020  
 



Pokračovanie v zabehnutej výrobe a udržanie vytvorených pracovných miest. 

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 

Nákup strojov 1 ks CNC sústruh 

Výber zamestnancov Vytvorenie 3 pracovných miest 

Aktivity za rok 2019 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

Výber zamestnancov Vytvorenie 2 pracovných miest 

Udržanie 5 nových pracovných miest 
5 pracovných miest, z toho 3 pre 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

Aktivity za rok 2020 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

Udržanie 5 nových pracovných miest 
5 pracovných miest, z toho 3 pre 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

Aktivity za rok 2021 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

Udržanie 5 nových pracovných miest 
5 pracovných miest, z toho 3 pre 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu 

 

Opatrenie D.1 Realizácia Národných projektov ÚPSVaR Rožňava 

 
 

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  Rožňave, dňa 01.03.2018 

 
 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa  
 

 



NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 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

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby

EURIS spol. s r.o.

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2018

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Počet jednotiek Cena za jednotku
Oprávnené výdavky 

spolu
komentár k rozpočtu

úhrada výdavkov spojených s obstaraním technológie – CNC sústruhu v existujúcom podniku Euris spol. s r.o., v súlade s Akčným plánom okresu Rožňava, opatrenie B.1.2 Podpora rozšírenia 
existujúcich podnikateľských subjektov

Z toho Regionálny 
príspevok

Z toho vlastné zdroje

1. Osobné výdavky

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary 

Spolu (bežné výdavky)

Strana 1



NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

EURIS spol. s r.o.

úhrada výdavkov spojených s obstaraním technológie – CNC sústruhu v existujúcom podniku Euris spol. s r.o., v súlade s Akčným plánom okresu Rožňava, opatrenie B.1.2 Podpora rozšírenia 
existujúcich podnikateľských subjektov

CNC sústruh ks 1 134 500,00 € 134 500,00 € 121 050,00 € 13 450,00 €

Cena stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu je 

aritmetickým priemerom 3 predložených ponúk - 134 500 eur. 

Výška žiadaného regionálneho príspevku je stanovená ako 90% z 

priemernej  ceny prieskumu trhu. Sústruh sa bude využívať na 

výrobu strojných súčastí zákazkovým systémom. CNC sústruh bude 

inštalovaný v budove  zapísanej v LV č. 3683, so súpisným č. 3823, 

nachádzajúcej sa na parcele č.1953/10, katastrálne územie Rožňava.

134 500,00 € 121 050,00 € 13 450,00 €

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 €

134 500,00 € 121 050,00 € 13 450,00 €

134 500,00 € 121 050,00 € 13 450,00 €

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  
Ing.Štefan MLYNÁR, 
konateľ

MIESTO A DÁTUM: V Rožňave, OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

Z toho vlastné zdroje komentár k rozpočtu

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

Celkom

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

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Spolu (kapitálové výdavky)

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Počet jednotiek Cena za jednotku
Oprávnené výdavky 

spolu

Z toho Regionálny 
príspevok
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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 €

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 €

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 €

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  
Ing.Štefan MLYNÁR, 
konateľ

MIESTO A DÁTUM: V Rožňave, OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Počet jednotiek Cena za jednotku
Oprávnené výdavky 

spolu

Z toho Regionálny 
príspevok

Z toho vlastné zdroje komentár k rozpočtu

Celkom

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby

EURIS spol. s r.o.

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

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

úhrada výdavkov spojených s obstaraním technológie – CNC sústruhu v existujúcom podniku Euris spol. s r.o., v súlade s Akčným plánom okresu Rožňava, opatrenie B.1.2 Podpora rozšírenia existujúcich 
podnikateľských subjektov

Z toho Regionálny 
príspevok

Z toho vlastné zdroje

6. Iné oprávnené bežné výdavky

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

4. Výdavky na materiál a tovary 
Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

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

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

Strana 3



NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 3

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 €

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 €

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 €

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  
Ing.Štefan MLYNÁR, 
konateľ

MIESTO A DÁTUM: V Rožňave, OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

EURIS spol. s r.o.

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

úhrada výdavkov spojených s obstaraním technológie – CNC sústruhu v existujúcom podniku Euris spol. s r.o., v súlade s Akčným plánom okresu Rožňava, opatrenie B.1.2 Podpora rozšírenia existujúcich 
podnikateľských subjektov

Z toho Regionálny 
príspevok

Z toho vlastné zdroje

1. Osobné výdavky

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary 

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Počet jednotiek Cena za jednotku
Oprávnené výdavky 

spolu
komentár k rozpočtu

Z toho Regionálny 
príspevok

Z toho vlastné zdroje

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

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

Celkom
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