
Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 25/2018 

k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 053/2017/RV 

 

Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 053/2017/RV bol odoslaný 
elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Rožňava na hlasovanie formou „per 
rollam“ dňa 16. marca 2018. Hlasovanie bolo ukončené 21. marca 2018. 

 

Dňa 22. 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  

Peter Ďurček neschvaľujem 

Adrián Jenčo neschvaľujem 

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

Ján Babič schvaľujem 

Ján Slovák neschvaľujem 

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. 25/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 053/2017/RV 

 

Rada pre rozvoj okresu Rožňava odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 
053/2017/RV na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je úhrada 
výdavkov spojených s modernizáciou a inováciou existujúcej výroby - výrobná linka na výrobu 
výrobkov ľahkej inkontinencie. 



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 9 

            proti 3 

            zdržali sa hlasovania 1 

            hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme 0 

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

 

Platnosť hlasovania „per rollam“ potvrdzuje svojim podpisom: 
 

V Bratislave dňa 22. 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. 053/2017/RV 
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Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku  

A. Identifikácia žiadateľa 

Názov žiadateľa:  CELLTEX Hygiene s.r.o. 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia: 

zapísaný v Registri okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 71815/B 
dňa 29.03.2011 

SK NACE: 17.22.0 – výroba výrobkov pre domácnosť, hygienické a toaletné 
výrobky 

Sídlo:  Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava  

Okres: Bratislava II. 

Štatutárny orgán:  Ing. Milan Elexa, konateľ, Ing. Peter Grivna, konateľ 

Kontaktné údaje 
žiadateľa 

(e-mail a tel.): 

milan.elexa@celltex.sk         0905 70 24 76 

Kontaktná osoba 

(e-mail a tel.): 
Ing. Milan Elexa, milan.elexa@celltex.sk,  0905 70 24 76 

IČO:  46 115 714 

DIČ:  SK2023229637 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 Číslo účtu IBAN:  SK 57 0900 0000 0051 1026 1714 

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 modernizáciou a inováciou existujúcej výroby 
spoločnosti – linka na ľahkú inkontinenciu, v súlade s Akčným plánom okresu 
Rožňava, opatrenie B.1.2. Podpora rozšírenia existujúcich podnikateľských 
subjektov 

Miesto realizácie: výrobný závod Rožňava, Rožňavská Baňa 243 

Doba realizácie:  Od januára 2018 do 31.12.2021 

C. Harmonogram  poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR) 

  2017 2018 2019 2020 Spolu 

Bežné 
výdavky 

  

  
        

Kapitálové 
výdavky 

  

  

 

121.050,- 

  

16.873,-  137.923,- 

Spolu 
 

  
121.050,-  16 873,-  137.923,- 

D. Stručný popis opatrenia  

Cieľom projektu je modernizácia a inovácia existujúcej výroby spoločnosti – linka na výrobu  ľahkej 
inkontinencie.  

Realizáciou projektu sa vytvorí 5 nových pracovných miest, z toho 3 troch pracovných miest pre 

znevýhodnených uchádzačov. Mzdy zamestnancov budú hradené z regionálneho príspevku a z vlastných 
zdrojov spoločnosti. 
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Dodávatelia technologických zariadení budú vybraní transparentným, otvoreným a nediskriminačným 
výberovým konaním alebo verejným obstarávaním v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Celková výška výdavkov na technologickú časť projektu bude 134.500 eur. Spolufinancovanie bude vo 

výške 10 % , t.j. 13.450 eur. 

Celková výška výdavkov na mzdy (CCP) počas čerpania prostriedkov z regionálneho príspevku na mzdy 

bude 20.618 eur. Spolufinancovanie bude vo výške 3.745 eur t.j. cca 18,16%. 

Žiadaný celkový regionálny príspevok na technológiu a mzdy bude vo výške 137.923 eur, čím sú splnené 
podmienky schémy lokálnej zamestnanosti. 
 

E. Detailný popis realizácie opatrenia v jednotlivých rokoch 

2018 
Spoločnosť CELLTEX Hygiene s.r.o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti CELLTEX s.r.o. 
CELLTEX s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1992. V roku 2011 založila dcérsku spoločnosť CELLTEX Hygiene 
s.r.o., ktorej výrobná prevádzka je umiestnená v priemyselnej zóne mesta Rožňava, na Rožňavskej Bani č. 
243. Pozemky, na ktorých je prevádzka umiestnená, boli prenajaté materskou spoločnosťou CELLTEX s.r.o. 
zmluvou o nájme zo dňa 11.8.2010 na dobu 20 rokov s možnosťou predkupného práva. Následne boli 
prevedené do nájmu spoločnosti CELLTEX Hygiene s.r.o. zmluvou o postúpení práv a povinností 
z nájomnej zmluvy zo dňa 3.5.2011 (tieto zmluvy vrátane dodatku č. 1 k zmluve o nájme prikladáme 
v prílohe k žiadosti o RP). Budova na prenajatých pozemkoch je vo vlastníctve spoločnosti CELLTEX 
Hygiene s.r.o. Budova je postavená na dvoch katastrálnych územiach (Nadabula a Rožňava) a preto 

v prílohe k žiadosti o RP predkladáme dva výpisy z listu vlastníctva – LV č. 2557 (k.ú. Nadabula) a LV č. 
6187 (k.ú. Rožňava). Budova má pridelené súpisné číslo 243 (LV sa nachádzajú v prílohe k žiadosti o RP). 

 

Inovácia a modernizácia výrobnej linky zefektívni existujúcu výrobu (vyšší výkon výrobnej linky, nižší 
odpad vstupných materiálov, vyššia kvalita hotových výrobkov). Približne 80 % výrobkov spoločnosť 
vyváža na trhy Európskej únie. Výrobnú linku spoločnosť inštalovala v roku 2013. Cieľom projektu je 
zakúpenie nových sekacích modulov vyrobených najmodernejšou technológiou na báze karbidu. Životnosť 
sekacích nožov sa zvýši zo súčasných 2 mil. cyklov na 50 mil. cyklov medzi jednotlivými brúseniami. 
Zvýšená efektivita umožní spoločnosti byť viac konkurencieschopnou, čo je predpokladom zvýšenia výroby 
a vytvorenia 5 nových pracovných miest. 
 

Realizácia projektu sa uskutoční v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov. 
Produkty sú poskytované za trhových podmienok pri uplatňovaní trhových cien. 
 

2019, 2020,2021 

Kontinuálna výroba hygienických výrobkov. 
 

F. Popis aktivít opatrenia v jednotkách a merateľných ukazovateľoch 

Aktivity za rok 2018 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

Nákup technologického zariadenia 

Modul so sekacím nožom s priemerom 187x 548 mm 

Modul so sekacím nožom s priemerom 227 x 548 mm 

Modul so sekacím nožom s priemerom 257 x 548 mm 

Výberové konanie na nových zamestnancov Vytvorenie 5 nových pracovných miest 

Aktivity za rok 2019 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

Vytvorenie 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 
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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 

Plánovaný projekt nie je viazaný na ďalšie opatrenia Akčného plánu pre okres 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 Rožňave, dňa 27.2.2018 
 

 

 

 

 

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 €

Sekací modul s karbidovým nožom 275 mm ks 1 51 700,00 € 51 700,00 € 46 530,00 € 5 170,00 €

Modul pozostávajúci z oceľového rámu, sekacieho karbidového noža 

a oceľového protinoža. Súčasťou modulu je vákuový rozdeľovač, 

vákuové vložky, ložiská a ložiskové domce. Rozmery rotačného 

noža: ɸ 187 x 548 mm. Rotačný nôž má po obvode 2 výsekové 

formy z karbidu volfrámu s 5 mm medzerou. Sekací modul bude 

slúžiť na koncové vysekávanie finálneho výrobku (inkontinenčnej 

vložky) pred jej zabalením do obchodného obalu. Výška žiadaného 

regionálneho príspevku (max. 46 530 eur) je stanovená ako 90% z 

najekonomickejšej pomuky prieskumu trhu.  10 % (5 170 eur) bude 

hradených z vlastných zdrojov prijímateľa. Modul bude umiestnený 

na technologickej linke vo výrobnom areáli spoločnosti na parcele č. 

583/6 LV č. 2557 a na parcele č. 4400/10 LV č. 6187.

Spolu (bežné výdavky)

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

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Počet jednotiek Cena za jednotku

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary 

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

1. Osobné výdavky

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

CELLTEX Hygiene 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 modernizáciou a inováciou existujúcej výroby - výrobná linka na výrobu výrobkov ľahkej inkontinencie, v súlade s Akčným plánom okresu Rožňava, opatrenie B.1.2. 
Podpora rozšírenia existujúcich podnikateľských subjektov

Z toho Regionálny 
príspevok

Z toho vlastné zdroje

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky

Celkom

Oprávnené výdavky 
spolu

Z toho Regionálny 
príspevok

Z toho vlastné zdroje komentár k rozpočtu

1



NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

CELLTEX Hygiene s.r.o.

úhrada výdavkov spojených s modernizáciou a inováciou existujúcej výroby - výrobná linka na výrobu výrobkov ľahkej inkontinencie, v súlade s Akčným plánom okresu Rožňava, opatrenie B.1.2. 
Podpora rozšírenia existujúcich podnikateľských subjektov

Sekací modul s karbidovým nožom 335 mm ks 1 53 920,00 € 53 920,00 € 48 528,00 € 5 392,00 €

Modul pozostávajúci z oceľového rámu, sekacieho karbidového noža 

a oceľového protinoža. Súčasťou modulu je vákuový rozdeľovač, 

vákuové vložky, ložiská a ložiskové domce. Rozmery rotačného 

noža: ɸ 227 x 548 mm Rotačný nôž má po obvode 2 výsekové formy 

z karbidu volfrámu s 5 mm medzerou. Sekací modul bude slúžiť na 

koncové vysekávanie finálneho výrobku (inkontinenčnej vložky) pred 

jej zabalením do obchodného obalu. Výška žiadaného regionálneho 

príspevku 48 528 eur) je stanovená ako 90% z najekonomickejšej 

pomuky prieskumu trhu.  10% (5 392 eur) bude hradených z 

vlastných zdrojov prijímateľa. Modul bude umiestnený na 

technologickej linke vo výrobnom areáli spoločnosti na parcele č. 

583/6 LV č. 2557 a na parcele č. 4400/10 LV č. 6187.

Sekací modul s karbidovým nožom 380 mm ks 1 28 880,00 € 28 880,00 € 25 992,00 € 2 888,00 €

Modul pozostávajúci z oceľového rámu a oceľového protinoža. 

Súčasťou modulu je vákuový rozdeľovač, vákuové vložky, ložiská a 

ložiskové domce. Rozmery rotačného noža: ɸ 257 x 548 mm 

Rotačný nôž má po obvode 2 výsekové formy z karbidu volfrámu s 5 

mm medzerou. Sekací modul bude slúžiť na koncové vysekávanie 

finálneho výrobku (inkontinenčnej vložky) pred jej zabalením do 

obchodného obalu. Výška žiadaného regionálneho príspevku (max. 

25 992 eur) je stanovená ako 90% z najekonomickejšej pomuky 

prieskumu trhu.  10% (2 888 eur) bude hradených z vlastných 

zdrojov prijímateľa. Modul bude umiestnený na technologickej linke 

vo výrobnom areáli spoločnosti na parcele č. 583/6 LV č. 2557 a na 

parcele č. 4400/10 LV č. 6187.

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. Milan Elexa, konateľ

MIESTO A DÁTUM: Rožňava, 27.2.2018 OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

Celkom

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

2



NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 2

Účel regionálneho príspevku: 

Mzda 3 zamestnanci osoba/mesiac 15 703,04 10 545,60 € 9 734,44 € 811,20 €

Základná mzda zamestnanca (baličky) 520 eur, odvod 35,2%. 

Celková cena práce zamestnanca 520 x 1,352 = 703,04 eur x 3 

zamestnanci x 5 mesiacov = 10 545,60 eur. Pracovné miesta budú 

udržané 36 mesiacov. Regionálny príspevok na mzdy bude čerpaný 5 

mesiacov/pracovné miesto. Výdavky na ďalšie obdobie budú 

zabezpečené z vlastných zdrojov prijímateľa.

Mzda 1 skladník osoba/mesiac 5 878,80 4 394,00 € 3 244,80 € 1 149,20 €

Základná mzda skladníka 650 eur, odvody 35,2%. Celková cena práce 

zamestnanca 650 x 1,352 = 878,80 eur x 5 mesiacov = 

4 394 eur. Pracovné miesto bude udržané 36 mesiacov. Regionálny 

príspevok na mzdy bude čerpaný 5 mesiacov/pracovné miesto. 

Výdavky na ďalšie obdobie budú zabezpečené z vlastných zdrojov 

prijímateľa.

Mzda 1 operátor výrobnej linky osoba/mesiac 6 946,40 5 678,40 € 3 893,76 € 1 784,60 €

Základná mzda operátora 700 eur, odvody 35,2%. Celková cena práce 

zamestnanca 700 x 1,352 = 946,40 eur x 6 mesiacov = 

5 678,40 eur. Pracovné miesto bude udržané 36 mesiacov. Regionálny 

príspevok na mzdy bude čerpaný 6 mesiacov/pracovné miesto. 

Výdavky na ďalšie obdobie budú zabezpečené z vlastných zdrojov 

prijímateľa.

20 618,00 € 16 873,00 € 3 745,00 €

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 €

20 618,00 € 16 873,00 € 3 745,00 €

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

Celkom

1. Osobné výdavky

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

úhrada výdavkov spojených s modernizáciou a inováciou existujúcej výroby - výrobná linka na výrobu výrobkov ľahkej inkontinencie, 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 

CELLTEX Hygiene 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

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby

Celkom

1



NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 2

Účel regionálneho príspevku: 
úhrada výdavkov spojených s modernizáciou a inováciou existujúcej výroby - výrobná linka na výrobu výrobkov ľahkej inkontinencie, v súlade s Akčným plánom okresu Rožňava, opatrenie B.1.2. 
Podpora rozšírenia existujúcich podnikateľských subjektov

CELLTEX Hygiene s.r.o.

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 €

20 618,00 € 16 873,00 € 3 745,00 €

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Ing. Milan Elexa, konateľ

MIESTO A DÁTUM: Rožňava, 27.2.2018 OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

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

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

2



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 €

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Ing. Milan Elexa, konateľ

MIESTO A DÁTUM: Rožňava, 27.2.2018 OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

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

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

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary 

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

1. Osobné výdavky

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

CELLTEX Hygiene 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 výdovkov spojených s modernizáciou a inováciou existujúcej výroby - výrobná linka na výrobu výrobkov ľahkej inkontinencie, 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


