
Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 27/2018 

k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 003/2018/PT 

 

Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 003/2018/PT bol odoslaný 
elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Poltár 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 12 členov Rady pre rozvoj okresu Poltár, z celkového počtu 18 členov 
Rady pre rozvoj okresu Poltár. 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  

Branislav Ondruš  

Vojtech Ferencz schvaľujem 

Peter Krajňák schvaľujem 

Norbert Kurilla  

Gabriel Csicsai  

Peter Ďurček schvaľujem 

Adrián Jenčo schvaľujem 

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

Pavel Gavalec schvaľujem 

Ján Šarkan                       

Pavel Gavalec st.                                            schvaľujem 

Igor Čepko                                   schvaľujem 

Miroslav Barutiak                                              schvaľujem 

Branislav Nociar                                            schvaľujem 

Jozef Melicher                                   

Zuzana Šmatlíková   schvaľujem 

Dušan Zdechovan               schvaľujem 

 

V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko: 
 

Stanovisko č. 27/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 003/2018/PT 

 

Rada pre rozvoj okresu Poltár odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 
003/2018/PT na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je úhrada 

výdavkov spojených s rekonštrukciou strechy zdravotného strediska obce Cinobaňa, v súlade s 
Akčným plánom okresu Poltár, opatrenie D.1 Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotníckej 
starostlivosti.  



Hlasovanie „per rollam“: 

Počet členov Rady pre rozvoj okresu Poltár 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“ 

7 

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

Z toho: pre 12 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

            hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme 0 

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

 

Platnosť hlasovania „per rollam“ potvrdzuje svojim podpisom: 
 

V Bratislave dňa 22. marca 2018 

Zapísal: Ľuboš Ďubek 

         

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

                  Ing. Pavel Gavalec 

                          tajomník Rady pre rozvoj  
      okresu Poltár 

 

 

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

 

              Ing. Ivan Ivančin 

                                predseda Rady pre rozvoj  

         okresu Poltár 
 

Prílohy: 
1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 003/2018/PT 
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Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku  

A. Identifikácia žiadateľa 

Názov žiadateľa: Obec Cinobaňa 

Právna forma: Obec  

Registrácia: - 

Sídlo: Banská ulica 315/1, 985 22 Cinobaňa 

Okres: Poltár 

Štatutárny orgán: Jozef Melicher 

Kontaktné údaje 
žiadateľa 

(e-mail a tel.): 

Banská ulica 315/1, 985 22 Cinobaňa 

starosta@cinobana.sk, 0905 655 585 

Kontaktná osoba 

(e-mail a tel.): 
Jozef Melicher 

IČO: 00 316 008 

DIČ: 2021237020 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu IBAN:  SK74 5600 0000 0060 0809 0001 

B. Identifikácia opatrenia  

Prioritná oblasť: D. Moderné a dostupné verejné služby 

Opatrenie/podopatrenie: D.1 Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti  

Účel RP: 
úhrada výdavkov na rekonštrukciu strechy zdravotného strediska obce Cinobaňa  
v súlade s Akčným plánom okresu Poltár, opatrenie D.1 Zlepšenie dostupnosti 
a kvality zdravotníckej starostlivosti. 

Miesto realizácie: Zdravotné stredisko, Cinobaňa č.102 

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  

  
20 000  0  0  20 000  

Spolu 
  

0  
20 000  0  0  20 000  

D. Stručný popis projektu (max. 200 slov) 

      Cieľom projektu je zlepšenie stavu a modernizácia strediska zdravotnej starostlivosti v obci Cinobaňa. 

Stredisko slúži  obyvateľom obce ako aj obyvateľom okolitých obcí. V samotnej obci žije 2265 obyvateľov 

(ŠÚ SR, k 31.12.2016). Obec Cinobaňa leží v okrese Poltár, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy 
s vysokou mierou nezamestnanosti a zdravotným rizikom. 
V zdravotnom stredisku, ktoré si vyžaduje rekonštrukciu sídli zubár, lekáreň a priestor pre zriadenie 

ambulancie všeobecného lekára, ktorého činnosť má začať v prvom štvrť roku 2018. Priestory budú 
ambulanciám poskytnuté za trhových podmienok a za trhové ceny. Následne budú vytvorené 2 pracovné 
miesta ( všeobecný lekár, zdravotná sestra). Pre obyvateľov obce je zdravotné stredisko v obci dôležité 
nakoľko populácia starne a spojenie hromadnej dopravy  do okresného mesta, kde je zriadená poliklinika je 
nevyhovujúce. 
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     Dofinancovanie projektu vo výške 14 222,94 EUR bude zabezpečené z vlastných zdrojov obce Cinobaňa. 

E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch 

     Obec Cinobaňa leží na juhu stredného Slovenska v okrese Poltár. Vzdialenosť obce Cinobaňa od  Poltára 
je 14 km a 18 km od Lučenca. Cinobaňa susedí s obcami, Mládzovo, Ozdín v poltárskom okrese, s obcou 

Točnica v lučeneckom okrese. Obec má oficiálne územné obecné časti  - Maša, Katarínska Huta, Turíčky, 
Hrnčiarky a Žihľava. V obci žije 2265 obyvateľov, ktorým slúži zdravotné stredisko v Cinobani. Svoje služby 

im tu momentálne poskytuj zubný lekár v objekte je  zriadená lekáreň. V roku 2018 vzniknú v objekte 2 nové 
pracovné miesta, zriadením ambulancie všeobecného lekára. Služby v zdravotnom stredisku sú poskytované 
len pre miestnych obyvateľov. V obci je 0% podiel pacientov zo zahraničia. Cinobaňa je 30 km vzdialená od 
hraníc s Maďarskom. V tomto kraji však nesídlia žiadny zahraničný investori, ktorí by poskytovali podobné 
služby, problémom je aj veľká jazyková bariéra. 
 

     Objektom rekonštrukcie je polyfunkčná budova, ktorá slúži ako zdravotné stredisko, nachádza sa v obci 

Cinobaňa č. 102, 985 22 Cinobaňa, okres Poltár, katastrálne územie: Cinobaňa, parcela číslo: CKN 2728/2, 
stavba je klasifikovaná ako: 126 4 Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia (JKSO 801 12 budovy 

zdravotníckych stredísk a polikliník). Objekt je vo vlastníctve obce Cinobaňa zapísaný na LV č. 738. 

Zastavaná plocha stavby je 437,23 m2. Prístup k stavbe je priamo z verejnej komunikácie. Objekt nemá 
negatívny vplyv na životné prostredie. 
 

     V zdravotnom stredisku sídli ambulancia: 
 

       Zubná ambulancia: MUDr. Marcel STRAUSS: 
 

pondelok                              14:00 – 18:30 

utorok         07:00 – 12:00 / 12:30 – 14:30 

streda          07:00 – 12:00 / 12:30 – 14:30 

štvrtok        07:00 – 12:00 / 12:30 – 14:30 

piatok         07:00 – 12:00 / 12:30 – 14:30  

       

      Lekáreň: momentálne mimo prevádzky (znovuotvorenie prevádzky po zriadení Ambulancie všeobecného 
lekára). Priestory budú lekárni poskytnuté za trhových podmienok a za trhové ceny. 

 

     Príspevok bude použitý na rekonštrukciu strechy objektu zdravotného strediska v Cinobani, 

dofinancovanie bude zabezpečené z vlastných zdrojov obce. Terajší stav strechy je nevyhovujúci, krytina na 
budove , ktorá má viac ako 40 rokov je v zlom stave. Pred niekoľkými rokmi bol povrch upravený asfaltovým 
nástrekom. Strecha však v súčasnosti preteká, zatekajú aj vnútorné priestory, v priestoroch kde sa 

zhromažďujú pacienti je na stenách pleseň. V zlom stave sú aj žľaby a zvody dažďovej vody. Strecha budovy 

zdravotného strediska si nutne vyžaduje rekonštrukciu. 
 

     Rekonštrukcia strechy stavby si nevyžaduje stavebné úpravy a zásahy do statiky či rozvodov jestvujúceho 
objektu. Z projektovej dokumentácie sú zrejmé zmeny v konštrukciách strechy. Nedôjde k zmene užívania 
jednotlivých miestností. Ostatné časti budovy ostávajú bez zmeny. 
 

      Na objekte sa  budú realizovať búracie práce ako: odstránenie starej strešnej krytiny, oplechovania atiky 

a komínov, demontáž klampiarskych výrobkov, odstráni sa plné drevené debnenie strechy aj súčasná izolácia 
strechy, ktorú tvorí škvárový násyp a škvárobetónový poter. 
 

     Tesárske konštrukcie ostávajú bez zmeny na objekte sa nahradí plné debnenie strechy za OSB dosky 
v hrúbke 22mm, kotvené do krovu skrutkami do dreva. Nová izolácia strechy ja navrhnutá z dosák z PPS 

hrúbka 100mm ukladaných v dvoch vrstvách na celej ploche strechy, oddelené izolačnou fóliou. Zvislé 
murované časti strechy budú obložené tepelnou izoláciou z PPS hrúbky 50mm, kotvené do muriva. 
 

    Klampiarske prvky budú nahradené za nové z poplastovaných plechov( zvody, oplechovanie komína, 
prestupy ako aj ukončovacie prvky). 
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     Strecha objektu je rovná s malým sklonom na ktorú bude použitá hydroizolácia, poplastovaná fólia Fatrafol 
s podkladovou ochrannou textíliou  zo syntetických vlákien mechanicky kotvená. Technické riešenie celej 
rekonštrukcie strechy zdravotného strediska v Cinobani je navrhnuté v projektovej dokumentácie.  
 

Faktory preukazujúce lokálny charakter zariadenia: 

 

· Spádová oblasť navrhovaného zariadenia je západná časť okresu Poltár s približne 3 tisíc 
obyvateľmi. Väčšinu tejto oblasti pokrýva MAS Hornohrad.  

 

· Percentuálny podiel klientov/pacientov zo zahraničia: Zdravotné stredisko je zriadené pre 
obyvateľov vyššie vytýčeného regiónu, ktorý nie je cezhraničný ani sa nenachádza v blízkosti 
štátnej hranice s Maďarskom v regióne s veľkou jazykovou bariérou, nebolo na základe 
poskytnutých údajov od poskytovateľov zdravotných služieb v predmetnom zariadení využívané 
zahraničnými klientmi v predchádzajúcich 2 rokoch od podania žiadosti, ani do budúcnosti sa  
nepredpokladá žiadny regulárny klient zo zahraničia.  

 

· Iné obdobné zariadenia v okolí:  v okrese Poltár sú 2 ďalšie podobné zariadenia (Poltár a Kokava 

nad Rimavicou), ktoré sú vzhľadom na počet obyvateľov a rozsah poskytovaných služieb, 

vzdialenosť, nevyhovujúce spojenie hromadnej dopravy nedostačujúce.  
 

· V predmetnom zdravotnom stredisku, ako aj  vo vyššie uvedených  obdobných zariadeniach sa 
jedná o slovenských poskytovateľov zdravotných služieb. V spádovej oblasti plánovaného 
zariadenia nie sú usadení  zahraniční investori poskytujúci podobné služby. 

 

· Vzhľadom na charakter poskytovanej služby a dostupnosti informácií o podnikateľskom prostredí, 
žiadateľ nemá vedomosť o záujme iných subjektov o poskytovanie obdobných služieb v spádovej 
oblasti. 

 

· Možnosť prilákania klientov alebo investícií z iných členských štátov, možnosť rozšírenia aktivít 
príjemcu v zahraničí po získaní príspevku: po realizácii samotnej investície bude zdravotné 
stredisko slúžiť výhradne pre obyvateľov zo spádovej oblasti. Ide o zdravotnú starostlivosť 
využívanú obyvateľmi regiónu a nepredpokladáme využívanie služieb zo zahraničia,  rozšírenie 
služieb príjemcu do zahraničia je vylúčené. 

 

· Vzdialenosť od hraníc, možnosť jazykovej bariéry, geografické dôvody, osobitosti pri poskytovaní 
starostlivosti v zariadení, pre ktoré je hospodárska súťaž na cezhraničnej úrovni nepravdepodobná , 
Obec Cinobaňa je vzdialená od Maďarských hraníc a v regióne je veľká jazyková bariéra,  
nepredpokladáme využívanie služieb obyvateľmi z Maďarska. Jednak neexistuje pravidelná verejná 
doprava medzi obcami a poskytované služby nie sú atraktívne pre obyvateľov Maďarska.  
 

· V prípade predmetného zdravotného strediska nejde o zariadenie s medzinárodnou povesťou 
poskytujúce vysoko špecializované služby. 

 

     Na základe uvedeného je preukázateľné, aj v rámci dokumentácie a podkladov obce Cinobaňa, že v rámci 
projektu rekonštrukcie zdravotného strediska v rámci dobudovania siete sociálnych služieb budú 
poskytované služby na miestnej lokálnej úrovni pre obyvateľov navrhovanej spádovej oblasti, bez 
ovplyvnenia vnútorného obchodu medzi členskými štátmi, a teda v danom prípade sa nepredpokladá 
možnosť poskytnutia štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci v zmysle pravidiel Európskej únie pre štátnu 
pomoc. 

 

  Tovary a služby , na ktoré sa požaduje regionálny príspevok budú obstarané v súlade so zákonom č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní. 
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2017 

Vypracovanie projektovej dokumentácie a prieskum trhu na dodávateľa stavby – hradené obcou 

 

2018 

Rekonštrukcia strechy zdravotného strediska obce Cinobaňa – RP + spolufinancovanie obce 

Rozšírenie poskytovania zdravotnej starostlivosti 
 

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 

Rekonštrukcia strechy zdravotné stredisko Cinobaňa 
Zrekonštruovaná strecha zdravotné stredisko 

Cinobaňa 

Rozšírenie poskytovania zdravotnej starostlivosti Počet vytvorených pracovných miest -2 PM 

- - 

- - 

 

G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu 

Prioritná oblasť D. Moderné a dostupné verejné služby, opatrenie D.1 Zlepšenie dostupnosti a kvality 
zdravotnej starostlivosti  je previazané na ďalšie opatrenie Akčného plánu okresu Poltár a to opatrenie D.2 

Zvýšenie kapacít sociálnych služieb, projektový zámer Vybudovanie a zriadenie domova sociálnych služieb. 
 

 
 

 

 
 

 

 

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 Cinobani, dňa 
 

 

 

 

 

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 €

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

Obec Cinobaňa

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 rekonštrukciou strechy zdravotného strediska obce Cinobaňa, v súlade s Akčným plánom okresu Poltár, opatrenie D.1 Zlepšenie dostupnosti a kvality 
zdravotnej starostlivosti
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

Obec Cinobaňa

úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou strechy zdravotného strediska obce Cinobaňa, v súlade s Akčným plánom okresu Poltár, opatrenie D.1 Zlepšenie dostupnosti a kvality 
zdravotnej starostlivosti

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9. Ostatné konštrukcie a búracie práce súbor 1 3 881,49 € 3 881,49 €

Búranie podkladov pod dlažby, odstránenenie násypu pod podlahami alebo na strechách, zvislá doprava 

sutiny a vybúraných hmôt, odvoz sutiny vybúraných hmôt na skládku. Cena bola stanovená na základe 

vypracovanej projektovej dokumentácie. Budova zdravotného strediska sa nachádza na parcele č. 

2728/2, súpisné číslo 102 a je zapísaná v  LV č. 738 v katastrálnom území Cinobaňa, obec Cinobaňa, 

okres Poltár.

712 Izolácie striech súbor 1 8 474,52 € 8 474,52 €

Zhotovenie povlakovej krytiny plochých striech do 10 st. gumami fóliou, separačná, rastrová fólia, 

zhotovenie povlakovej krytiny plochých striech do 10 st. z ochrannej textílie, separačné geotextílie zo 

syntetických vlákien, fólia, zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10 st. z ochrannej textílie 

pripevnenej kotviacimi terčami, kotviace skrutky, presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch do výšky 6 m. Cena bola stanovená na základe vypracovanej projektovej dokumentácie. 

Budova zdravotného strediska sa nachádza na parcele č. 2728/2, súpisné číslo 102 a je zapísaná v  LV č. 

738 v katastrálnom území Cinobaňa, obec Cinobaňa, okres Poltár.

713 Izolácie  - tepelné súbor 1 7 643,99 € 7 643,99 €

Montáž tepelnej izolácie dielcami stien pribitím na drevenú konštrukciu, doska - polystyrénová, ľahká, 

montáž jednovrstvovej tepelnej izolácie doskami striech, doska z ľahčeného polystyrénu, presun hmôt 

pre tepelné izolácie v objektoch do výšky 6 m. Celková suma položky bola 11 652,80 eur. Cena bola 

stanovená na základe vypracovanej projektovej dokumentácie. Z RP bude hradená len suma 7 643,99 

eur. Budova zdravotného strediska sa nachádza na parcele č. 2728/2, súpisné číslo 102 a je zapísaná v  

LV č. 738 v katastrálnom území Cinobaňa, obec Cinobaňa, okres Poltár.

20 000,00 €

0,00 €

0,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Jozef Melicher

MIESTO A DÁTUM: Cinobaňa, 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
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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 €

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Jozef Melicher

MIESTO A DÁTUM: Cinobaňa, OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

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

Kapitálové výdavky

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

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

Obec Cinobaňa

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

úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou strechy zdravotného strediska obce Cinobaňa, v súlade s Akčným plánom okresu Poltár, opatrenie D.1 Zlepšenie 
dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti
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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 €

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Jozef Melicher

MIESTO A DÁTUM: Cinobaňa, OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

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

Kapitálové výdavky

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

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

Obec Cinobaňa

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 rekonštrukciou strechy zdravotného strediska obce Cinobaňa, v súlade s Akčným plánom okresu Poltár, opatrenie D.1 Zlepšenie 
dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti

Strana 1


