
Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 36/2018 
k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 001/2017/PT 
 

Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 001/2017/PT bol odoslaný 
elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Poltár na hlasovanie formou „per rollam“ 
dňa 23. marca 2018. Hlasovanie bolo ukončené 29. marca 2018. 

 

Dňa 30. marca 2018 bolo vykonané spočítanie výsledkov hlasovania a konštatujeme, že 
hlasovania sa zúčastnilo 13 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. 
 

Upozornenia 

27. marca predseda rady najmenej rozvinutého okresu Poltár p. Ivančin, schválil žiadosť a 
zároveň upozornil, že „podpis zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku je podmienený 
kladným stanoviskom Protimonopolného úradu SR“ 

                                                            

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 neschvaľujem 

Peter Krajňák schvaľujem 

Norbert Kurilla schvaľujem 

Gabriel Csicsai  

Peter Ďurček  

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                                  schvaľujem 

Zuzana Šmatlíková   schvaľujem 

Dušan Zdechovan               schvaľujem 

 

V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko: 
 

 
 



Stanovisko č. 36/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 001/2017/PT 
 
Rada pre rozvoj okresu Poltár odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 
001/2017/PT na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je úhrada 
výdavkov spojených s obstaraním lisu na liaci šamot s príslušenstvom, v súlade s Akčným 
plánom rozvoja okresu Poltár, opatrenie B.2 Podpora rozšírenia existujúcich a vzniku nových 
podnikateľských subjektov v priemysle a stavebníctve. 

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“ 

8 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“ 13 

Z toho: pre 12 

            proti 1 

            zdržali sa hlasovania 0 

            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 30. marca 2018 

Zapísal: Dominika Benická 

         

       SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM  
 

                  Ing. Pavel Gavalec 

                          tajomník Rady pre rozvoj  
      okresu Poltár 

 

 

                  SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM 

 

              Ing. Ivan Ivančin 

                                predseda Rady pre rozvoj  

         okresu Poltár 
 

Prílohy: 
1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 001/2017/PT 



       

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku  

A. Identifikácia žiadateľa 

Názov žiadateľa:  ŽIAROMAT a.s. 

Právna forma: Akciová spoločnosť 

Registrácia: 
v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka 
číslo 289/S 

Sídlo:  Továrenská   1,  985 01 Kalinovo    

Okres: Poltár 

Štatutárny orgán: 

Ing.   Marian   Kurčík   - predseda predstavenstva 
Ing.  Ľubomír   Kupec   - podpredseda predstavenstva 
Ing.   Roman   Gál  - člen predstavenstva 
Ing.   Ivan   Zemko  - člen predstavenstva 
Ing.   Ján   Villim  - člen predstavenstva 

Kontaktné údaje 
žiadateľa 

(e-mail a tel.): 
Email: villim@ziaromat.sk  , Tel.: +421911552079 

Kontaktná osoba 
(e-mail a tel.): 

Ing. Ján Villim, villim@ziaromat.sk , +421911552079 

IČO:  31 633 803 

DIČ:  2020465722 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s. 

Číslo účtu IBAN:  SK0509000000000303312220 

B. Identifikácia opatrenia  

Prioritná oblasť:  B. Podpora podnikania, vzniku nových pracovných miest a inovácií 

Opatrenie/podopatrenie: 
 B.2 Podpora rozšírenia existujúcich a vzniku nových podnikateľských 
subjektov v priemysle a stavebníctve 

Účel RP: úhrada výdavkov spojených s obstaraním lisu na liaci šamot s príslušenstvom 

Miesto realizácie:  Továrenská   1,  985 01 Kalinovo    

Doba realizácie:  01.04.2018 – 31.12.2019 

C. Harmonogram  poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR) 

  2017 2018 2019 2020 Spolu 
Bežné 

výdavky 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Kapitálové 
výdavky 0,00  0,00  105 000,00  0,00  105 000,00  

Spolu  0,00  0,00  105 000,00   0,00  105 000,00   

D. Stručný popis projektu (max. 200 slov) 

V súčasnosti ŽIAROMAT a.s., Kalinovo zamestnáva 178 zamestnancov. Z toho priamo na výrobe šamotu 
pracuje 118. Dve tretiny tržieb z predaja šamotu generuje práve liaca keramika. Svetové trendy vo výrobe 
liacej keramiky pre oceliarne a zlievárne smerujú k používaniu liacej keramiky vyrábanej z polosuchých zmesí 
a nie z plastickej šamotovej hmoty, ako v súčasnosti. 
Na lisoch, na ktorých v súčasnosti vyrába ŽIAROMAT a.s. liacu keramiku nie je schopný vyrábať sortiment 
liacej keramiky polosuchou cestou, ale vyrába liacu keramiku  lisovanú plastickým spôsobom. Liaca keramika 
vyrábaná polosuchou cestou sa vyznačuje vyššou presnosťou výrobkov oproti výrobkom vyrábaným 



plastickým spôsobom čo je veľmi dôležité pre odberateľov / oceliarne a zlievárne /, ktorí investujú do 
robotizácie výroby a liaca keramika vyrábaná plastickým spôsobom nie je pre nich vyhovujúca 

Liaca keramika sa dodáva pre odberateľov v Čechách, Nemecku, Francúzku, Taliansku, Španielsku, 
Maďarsku a na Ukrajine. Preto je potrebné v záujme zachovania konkurencieschopnosti prispôsobiť sa 
trendom v inováciách, kvalite a cenách našich výrobkov  doplniť lisy s vyšším zdvihom, vyššou lisovacou 
silou s obojstranným lisovaním. 
 Ak sa výroba liacej keramiky nezabezpečí polosuchou cestou, výroba liacej keramiky v ŽIAROMAT 
a.s. bude v nasledujúcich rokov výrazne obmedzená a následne zanikne 49 pracovných miest.  
Dofinancovanie vo výške 195 000,00 EUR bude zabezpečené z externých zdrojov / úveru /. 

E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch 
 

Rok  2018 

1. Vypracovanie špecifikácie predmetu zákazky pre verejné obstarávanie na výber dodávateľa 
lisu na liaci šamot s príslušenstvom 
Termín do 04/2018 

2. Verejné obstarávanie na výber dodávateľa lisu na liaci šamot s príslušenstvom 
Výber dodávateľa na dodanie lisu na liaci šamot s príslušenstvom  pre ŽIAROMAT a.s. 
Predpoklad trvania VO je 04/2017 – 07/2018 

3. Príprava a uzavretie zmluvy s víťazným uchádzačom 
Uzatvorenie zmluvy na dodanie lisu na liaci šamot s príslušenstvom s vybraným dodávateľom. 
Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy je v 07/2018. 

 

Rok  2019 

4. Dodanie lisu na liaci šamot 
Výroba lisu  na liaci šamot u vybraného dodávateľa.  
Inštalácia, montáž a uvedenie lisu na liaci šamot do prevádzky v ŽIAROMAT a.s. 

             Predpokladaný termín dodania lisu na liaci šamot s príslušenstvom je v 01/2019.  

 

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 
Vypracovanie špecifikácie predmetu zákazky pre verejné 
obstarávanie na výber dodávateľa lisu na liaci šamot 
s príslušenstvom 

Vypracovaná špecifikácia predmetu zákazky 

Realizácia verejného obstarávania na výber dodávateľa lisu 
na liaci šamot s príslušenstvom 

Vyhlásené VO 

Príprava a uzavretie zmluvy s víťazným uchádzačom Uzavretá zmluva 

------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

Aktivity za rok 2019 Merateľný ukazovateľ a jednotka 



Dodanie lisu na liaci šamot s príslušenstvom Prevzatie lisu na liaci šamot 

------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

Aktivity za rok 2020 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

 

G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu 

Nie sú previazania na ďalšie opatrenia Akčného plánu. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Vyhlásenie žiadateľa 

Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré sú uvedené v Žiadosti o regionálny príspevok sú úplné, pravdivé 
a získané v súlade s platným právnym poriadkom SR a dobrými mravmi. Súhlasím so spracovaním 
a zverejnením poskytnutých údajov poskytovateľovi v rámci činností poskytovateľa.  

 

V Kalinove, dňa 27.11.2017 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa  
 



NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 1

Ú�el regionálneho príspevku: 
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ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  

MIESTO A DÁTUM: Kalinovo OTLA�OK PE�IATKY A PODPIS:

Ing.  �ubomír   Kupec   - podpredseda predstavenstva
Ing.   Ján   Villim  - �len predstavenstva

ŽIAROMAT a.s.

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPO�ET na rok 2018

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpo�tu

1. Osobné výdavky

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka

úhrada výdavkov spojených s obstaraním lisu na liaci šamot s príslušenstvom, v súlade s Ak�ným plánom rozvoja okresu Poltár, opatrenie B.2 Podpora rozšírenia 
existujúcich a vzniku nových podnikate�ských subjektov v priemysle a stavebníctve

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)

Po�et jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpo�tu

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)
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 2

Ú�el regionálneho príspevku: 
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Lis na liaci šamot polosuchou cestou s príslušenstvom kus 1 105 000,00 € 105 000,00 €

Lis na liaci šamot polosuchou cestou s príslušenstvom. Minimálne 

technické parametre: Hydraulický lis s lisovacou silou horného barana min. 

150 ton a spoldného valca min. 800 mm, rozovrenie lisu min. 1650 mm, 

zásobník materiálu, manipulátor, 5 ks foriem. Cena bola stanovená 

prieskumom trhu.

105 000,00 €

0,00 €

0,00 €

ŽIAROMAT a.s.

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPO�ET na rok 2019

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpo�tu

1. Osobné výdavky

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka

úhrada výdavkov spojených s obstaraním lisu na liaci šamot s príslušenstvom, v súlade s Ak�ným plánom rozvoja okresu Poltár, opatrenie B.2 Podpora rozšírenia 
existujúcich a vzniku nových podnikate�ských subjektov v priemysle a stavebníctve

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)

Po�et jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpo�tu

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

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Celkom

Strana 2



NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 2

Ú�el regionálneho príspevku: 

ŽIAROMAT a.s.

úhrada výdavkov spojených s obstaraním lisu na liaci šamot s príslušenstvom, v súlade s Ak�ným plánom rozvoja okresu Poltár, opatrenie B.2 Podpora rozšírenia 
existujúcich a vzniku nových podnikate�ských subjektov v priemysle a stavebníctve
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0,00 €

105 000,00 €

105 000,00 €

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  

MIESTO A DÁTUM: Kalinovo OTLA�OK PE�IATKY A PODPIS:

Ing.  �ubomír   Kupec   - podpredseda predstavenstva
Ing.   Ján   Villim  - �len predstavenstva

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 3

Ú�el regionálneho príspevku: 
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ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  

MIESTO A DÁTUM: Kalinovo OTLA�OK PE�IATKY A PODPIS:

Ing.  �ubomír   Kupec   - podpredseda predstavenstva
Ing.   Ján   Villim  - �len predstavenstva

ŽIAROMAT a.s.

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPO�ET na rok 2020

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpo�tu

1. Osobné výdavky

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka

úhrada výdavkov spojených s obstaraním lisu na liaci šamot s príslušenstvom, v súlade s Ak�ným plánom rozvoja okresu Poltár, opatrenie B.2 Podpora rozšírenia 
existujúcich a vzniku nových podnikate�ských subjektov v priemysle a stavebníctve

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)

Po�et jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpo�tu

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)
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