
Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 23/2018 
k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 018/2018/SB 
 
Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 018/2018/SB bol odoslaný 
elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Sabinov na hlasovanie formou „per 
rollam“ dňa 15. marca 2018. Hlasovanie bolo ukončené 20. marca 2018. 
 
Dňa 21. marca 2018 sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania a konštatujeme, že 
hlasovania sa zúčastnilo 15 členov Rady pre rozvoj okresu Sabinov, z celkového počtu 18 
členov Rady pre rozvoj okresu Sabinov. Rokovanie formou písomnej procedúry bolo 
uznášaniaschopné. 
 
Vznesené pripomienky v rámci hlasovania „per rollam“: 
19. marca 2018, bola k predmetnej žiadosti o RP vznesená pripomienka od predsedu rady Ivana 
Ivančina:  
„Žiadosť o regionálny príspevok 018/2016/SB – Centrum manažmentu regionálneho rozvoja 
okresu Sabinov, n.o. schvaľujem s pripomienkami: 
1. Do zápisnice o hlasovaní je potrebné vložiť správne číslo žiadosti o regionálny 
príspevok 018/2018/SB. Zdôvodnenie: na základe žiadosti o regionálny príspevok 
018/2016/SB bola uzavretá zmluva 816/2017. Žiadosť o regionálny príspevok 018/2018/SB 
bola predložená Úradu vlády SR v marci 2018; 
2. Zo žiadosti o regionálny príspevok 018/2018/SB a štruktúrovanom rozpočte žiadateľ 
odstráni všetky časti, ktoré boli realizované v rokoch 2016 a 2017 a boli predmetom uzavretej 
zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku 816/2017“, 
 
19. marca 2018, bola pripomienka predsedu rady zaslaná prostredníctvom mailu žiadateľovi 
o regionálny príspevok, 
 
20. 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 Spôsob hlasovania 

členovia Rady podľa čl. 3 ods. 2 písm. a) a c) až j) štatútu 

Ivan Ivančin schvaľujem s pripomienkou 

Štefan Domonkos schvaľujem 

Branislav Ondruš  
Vojtech Ferencz schvaľujem 

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 
Ján Baňas  schvaľujem 
Peter Molčan schvaľujem 
Vladimír Jánošík schvaľujem 



Jozef Stedina schvaľujem 
Jaroslav Dujava schvaľujem 
Miroslav Čekan schvaľujem 
Iveta Stromková schvaľujem 
Monika Štoffová schvaľujem 
Ján Šejirman schvaľujem 

 
V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko: 
 
Stanovisko č. 23/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 018/2018/SB 
 
Rada pre rozvoj okresu Sabinov odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku  
č. 018/2018/SB na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je úhrada 
výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra manažmentu 
regionálneho rozvoja okresu Sabinov. 
 
Hlasovanie „per rollam“: 

Počet členov Rady pre rozvoj okresu Sabinov 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“ 

6 

Počet členov podľa čl. 3 ods. 2 písm. b) a k) štatútu, ktorí sa zúčastnili 
hlasovania „per rollam“ 

9 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“ 15 
Z toho: pre 15 

            proti 0 
            zdržali sa hlasovania 0 

            hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme 0 
Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania „per rollam“ 3 

 
Platnosť hlasovania „per rollam“ potvrdzuje svojim podpisom: 
 
V Bratislave dňa 21. marca 2018 
Zapísala: Narcisa Kolačkovská 
         
Dňa .......................     SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM  
 
                         Ing. Ján Baňas 
                        tajomník Rady pre rozvoj okresu Sabinov 
 
 
Dňa ..........................     SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM 
 
              Ing. Ivan Ivančin 
               predseda Rady pre rozvoj okresu Sabinov 
 
Prílohy: 

1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 018/2018/SB 
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Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku  

A. Identifikácia žiadateľa 

Názov žiadateľa: Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov, n. o. 

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby 

Registrácia: 

zapísaný v Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné 
služby, vedenom okresným úradom Prešov, registračné číslo: OVVS-552/2016-
NO, dátum registrácie: 24. 10. 2016 

Sídlo: Námestie Slobody 62/62, 083 01 Sabinov   

Okres: Sabinov 

Štatutárny orgán: Ing. Ladislav Hoz 

Kontaktné údaje 
žiadateľa 

(e-mail a tel.): 
lacoh@po.psg.sk; jan.banas@minv.sk, 0918 850 620 

Kontaktná osoba 
(e-mail a tel.): 

lacoh@po.psg.sk 

IČO: 50 574 531 

DIČ: 2120369955 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Číslo účtu IBAN: SK39 0900 0000 0051 3184 5508 

B. Identifikácia opatrenia  

Prioritná oblasť: A Systémové opatrenia na úrovni okresu Sabinov 

Opatrenie/podopatrenie: 
A.2. Podpora založenia a budovania koordinačného centra pre rozvoj okresu 

Účel RP: 

úhradu výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia 
Centra manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov, v súlade s Akčným 
plánom okresu Sabinov, aktivita A.2.1 Vytvorenie centra manažmentu 
regionálneho rozvoja (CMRR), projektovej podpory a prípravy projektov. 

Miesto realizácie: 
Námestie Slobody 62/62, 083 01 Sabinov   

Doba realizácie: 2018-2020 

C. Harmonogram  poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR) 

  2017 2018 2019 2020 Spolu 
Bežné 

výdavky 
-  87 367  86 305  86 305  259 977  

Kapitálové 
výdavky 

-  -  -  -  -  

Spolu -  87 367  86 305  86 305  259 977  

D. Stručný popis projektu (max. 200 slov) 

Koordinačné centrum - Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov, n .o. (ďalej 
„CMRR“)   založené ako nezisková organizácia za verejnoprospešným účelom, ktorej zakladateľom je 
Hornotoryšské združenie – združenie obcí Hornej Torysy. CMRR je výkonným orgánom pre implementáciu 
Akčného plánu a ďalších rozvojových aktivít, ako aj projektovým strediskom pre prípravu kľúčových aktivít 
– projektov Akčného plánu, na zabezpečenie úloh technického sekretariátu, mediálnej a komunikačnej 
podpory, na metodickú podporu inkluzívneho verejného obstarávania, tvorbu spoločných projektov a iniciatív 
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aktérov v území, zabezpečovanie koncepčných a strategických dokumentov, zber a analýza štatistík a dát, 
metodická a koordinačná podpora pri zakladaní zdieľaných spracovateľských a distribučných prevádzok. 
Hlavným cieľom CMRR je podpora aktivít smerujúcich k vytvoreniu 1 115 pracovných miest do roku 2020 
v súlade s Akčným plánom pre okres Sabinov.  

Koordinácia Rozvojovej rady okresu Sabinov, MAS a RRA v súlade s uznesením vlády SR č. 254/2016, bod 
B.18. najmä prostredníctvom prepojenia aktivít a podpory implementácie stratégií miestneho rozvoja 
vedeného komunitou s prepojením cieľov Akčného plánu. Počas realizácie opatrení akčného plánu ani v 
období udržateľnosti projektu nebude koordinačné centrum – centrum manažmentu regionálneho rozvoja 
vykonávať hospodársku činnosť. 

CMRR sídli v prenajatých priestoroch, ktorých vlastníkom je mesto Sabinov na základe nájomnej zmluvy, 
tieto priestory je potrebné ale rekonštrukciou upraviť a prispôsobiť jeho potrebám a aktivitám. 

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, prípadne iným transparentným, otvoreným a nediskriminačným spôsobom. 

E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch 
Rok 2018  

- metodická a koordinačná podpora sieťovania a budovania koordinačných platforiem pre vytváranie 
partnerstiev,  

- metodická a koordinačná podpora pri vytvorení odbytovej jednotky na distribúciu regionálnych 
produktov do miestnych a mimoregionálnych sietí, 

- metodická a koordinačná podpora zriadenia regionálnej centrály pre CR, rozvoj  a podpora 
sociálneho  a vidieckeho turizmu, 

- zabezpečenie chodu CMRR v zmysle implementácie opatrení AP, 
- databáza expertov pre potreby implementácie AP, 
- databáza subjektov v regióne, aktualizácia potrieb nových, resp. neobsadených  prac. miest,   
- metodická a koordinačná podpora pri zakladaní klastrov pre oblasť živočíšnej výroby, pre oblasť 

rastlinnej a pestovateľskej produkcie a pre oblasť CR, 
- metodická a koordinačná podpora cezhraničnej spolupráce a pomoc pri vyhľadávaní partnerov, 
- metodická a koordinačná podpora zriadenia Pracovného inkubátora (PI), 
- metodická a koordinačná podpora pri zriadení regionálnych centier pri SOŠ a tréningových centier 

pri sociálnych podnikoch, 
- metodická a koordinačná podpora a rozvoj artmarketingu pri vytváraní nových kultúrnych 

produktov a inovácii tradičných kultúrnych festivalov, výrobkov a podujatí, 
- metodická a koordinačná podpora pri založení 2-och inštitúcií pre koordinovaný rozvoj energetiky a 

odpadového hospodárstva v okolí Sabinova a v okolí Lipany, 
- monitoring a hodnotenie aktivít Akčného plánu. 
-  

Rok 2019 

- metodická a koordinačná podpora sieťovania a budovania koordinačných platforiem pre vytváranie 
partnerstiev,  

- metodická a koordinačná podpora pri vytvorení odbytovej jednotky na distribúciu regionálnych 
produktov do miestnych a mimoregionálnych sietí, 

- metodická a koordinačná podpora zriadenia regionálnej centrály pre CR, rozvoj  a podpora 
sociálneho  a vidieckeho turizmu, 

- zabezpečenie chodu CMRR v zmysle implementácie opatrení AP, 
- aktualizácia databázy expertov pre potreby implementácie AP, 
- aktualizácia databázy subjektov v regióne, aktualizácia potrieb nových, resp. neobsadených  prac. 

miest,   
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- metodická a koordinačná podpora pri zakladaní klastrov pre oblasť živočíšnej výroby, pre oblasť 
rastlinnej a pestovateľskej produkcie a pre oblasť CR, 

- metodická a koordinačná podpora cezhraničnej spolupráce a pomoc pri vyhľadávaní partnerov, 
- metodická a koordinačná podpora zriadenia Pracovného inkubátora (PI), 
- metodická a koordinačná podpora pri zriadení regionálnych centier pri SOŠ a tréningových centier 

pri sociálnych podnikoch, 
- metodická a koordinačná podpora a rozvoj artmarketingu pri vytváraní nových kultúrnych 

produktov a inovácii tradičných kultúrnych festivalov, výrobkov a podujatí, 
- metodická a koordinačná podpora pri založení 2-och inštitúcií pre koordinovaný rozvoj energetiky a 

odpadového hospodárstva v okolí Sabinova a v okolí Lipany, 
- monitoring a hodnotenie aktivít Akčného plánu. 
-  

Rok 2020 

- metodická a koordinačná podpora sieťovania a budovania koordinačných platforiem pre vytváranie 
partnerstiev,  

- metodická a koordinačná podpora pri vytvorení odbytovej jednotky na distribúciu regionálnych 
produktov do miestnych a mimoregionálnych sietí, 

- metodická a koordinačná podpora zriadenia regionálnej centrály pre CR, rozvoj  a podpora 
sociálneho  a vidieckeho turizmu, 

- zabezpečenie chodu CMRR v zmysle implementácie opatrení AP, 
- aktualizácia databázy expertov pre potreby implementácie AP, 
- aktualizácia databázy subjektov v regióne, aktualizácia potrieb nových, resp. neobsadených  prac. 

miest,   
- metodická a koordinačná podpora pri zakladaní klastrov pre oblasť živočíšnej výroby, pre oblasť 

rastlinnej a pestovateľskej produkcie a pre oblasť CR, 
- metodická a koordinačná podpora cezhraničnej spolupráce a pomoc pri vyhľadávaní partnerov, 
- metodická a koordinačná podpora zriadenia Pracovného inkubátora (PI), 
- metodická a koordinačná podpora pri zriadení regionálnych centier pri SOŠ a tréningových centier 

pri sociálnych podnikoch, 
- metodická a koordinačná podpora a rozvoj artmarketingu pri vytváraní nových kultúrnych 

produktov a inovácii tradičných kultúrnych festivalov, výrobkov a podujatí, 
- metodická a koordinačná podpora pri založení 2-och inštitúcií pre koordinovaný rozvoj energetiky a 

odpadového hospodárstva v okolí Sabinova a v okolí Lipany, 
- vyhodnotenie AP okresu Sabinov za obdobie 2016-2020 a plán pokračovania a rozvoja činnosti 

CMRR. 

F. Popis aktivít projektu v jednotkách a merateľných ukazovateľoch 

Aktivity za rok 2018 Merateľný ukazovateľ a jednotka 
Počet udržaných pracovných miest 3x Plný PP, 4x DoVP 

databáza expertov pre potreby implementácie AP Vytvorenie databázy s minimálne 50 členmi 

databáza subjektov v regióne, aktualizácia potrieb nových, 
resp. neobsadených  prac. miest 

Vytvorenie databázy s minimálne 50 
subjektmi 

Podpora vytvorenia pracovných miest v súlade s AP 
zabezpečením metodickej podpory pre projekty, vrátane pre 
MRK 

Počet vytvorených pracovných miest 
s metodickou a koordinačnou činnosťou 
centra  /250 

Metodická a koordinačná podpora pri vytvorení odbytovej 
jednotky  na  distribúciu regionálnych produktov do 
miestnych a mimoregionálnych sietí 

Počet regionálnych produktov/ 20 

Počet regionálnych sietí/ 2 
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Metodická a koordinačná podpora cezhraničnej spolupráce 
a pomoc pri vyhľadávaní partnerov 

Počet oslovených potenciálnych partnerov/ 
min. 5 

Metodická a koordinačná podpora vytvorenia regionálnych 
vzdelávacích centier a vytváranie partnerstva v rámci 
verejného vzdelávania organizovaného v rámci 
vnútroštátneho systému duálneho vzdelávania 

Počet vytvorených regionálnych centier pri 
SOŠ /  2 

Počet vytvorených partnerstiev spolupráce / 
min.2 

Metodická a koordinačná podpora pri vytváraní tréningových 
centier pri sociálnych podnikoch v okrese, prepojenie s 
poradenskými centrami pri UPSVaR, podnikateľským 
inkubátorom a zamestnávateľmi v okrese   

Počet vytvorených tréningových centier pri 
SP / 2 

 

Vypracovanie koncepčných materiálov pre okres Sabinov 
v súvislosti s prioritami v AP ( Koncepcia rozvoja CR, 
Program podpory prevencie kriminality v okrese, Regionálny 
program podpory integrácie MRK) 

Počet koncepčných materiálov / 3 

Podpora pri založení 2 inštitúcií pre koordinovaný rozvoj 
energetiky a odpadového hospodárstva v okolí Sabinova 
a v okolí Lipany 

Počet koordinačných centier pre EaOH /2 

Metodická a koordinačná podpora zriadenia regionálnej 
centrály pre CR, rozvoj  a podpora sociálneho  a vidieckeho 
turizmu 

Počet regionálnych centrál pre CR/ 1 

Metodická a koordinačná podpora pri vypracovaní žiadostí 
o poskytnutie regionálneho príspevku 

Zaslané ŽoRP v 100% alokácií rozpočtu na 
príslušný rok 

Metodická a koordinačná podpora pri zakladaní klastrov pre 
oblasť živočíšnej výroby, pre oblasť rastlinnej a 
pestovateľskej produkcie a pre oblasť CR 

Počet klastrov / 3 

Aktualizácia databázy subjektov v regióne, aktualizácia 
potrieb nových, resp. neobsadených  prac. miest 

Aktualizovaná databáza/ 1 

Metodická a koordinačná podpora a rozvoj artmarketingu pri 
vytváraní nových kultúrnych produktov a inovácii tradičných 
kultúrnych festivalov, výrobkov a podujatí 

Počet podporených produktov, výrobkov 
a podujatí/ min. 1 

Vypracovanie výročnej hodnotiacej správy o implementácii 
AP okresu Sabinov 

Počet výročných hodnotiacich správ/ 1 

Aktivity za rok 2019 Merateľný ukazovateľ a jednotka 
Podpora vytvorenia pracovných miest v súlade s AP 
zabezpečením metodickej podpory pre projekty, vrátane pre 
MRK 

Počet vytvorených pracovných miest 
s metodickou a koordinačnou činnosťou 
centra / 300 
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Počet udržaných pracovných miest 3x Plný PP, 3x DoVP  

Metodická a koordinačná podpora pri vypracovaní žiadostí 
o poskytnutie regionálneho príspevku 

Zaslané ŽoRP v 100% alokácií rozpočtu na 
príslušný rok 

Metodická a koordinačná podpora cezhraničnej spolupráce 
a pomoc pri vyhľadávaní partnerov  

Počet oslovených potenciálnych partnerov/ 
min. 5 

Aktualizácia databázy subjektov v regióne, aktualizácia 
potrieb nových, resp. neobsadených  prac. miest 

Aktualizovaná databáza/ 1 

Metodická a koordinačná podpora a rozvoj artmarketingu pri 
vytváraní nových kultúrnych produktov a inovácii tradičných 
kultúrnych festivalov, výrobkov a podujatí 

Počet podporených produktov, výrobkov 
a podujatí/ min. 1 

Vypracovanie výročnej hodnotiacej správy o implementácii 
AP okresu Sabinov 

Počet výročných hodnotiacich správ/ 1 

Aktivity za rok 2020 Merateľný ukazovateľ a jednotka 
Podpora vytvorenia pracovných miest v súlade s AP 
zabezpečením metodickej podpory pre projekty, vrátane pre 
MRK 

Počet vytvorených pracovných miest 
s metodickou a koordinačnou činnosťou 
centra /215 

Počet udržaných pracovných miest 3x Plný PP, 3x DoVP 

Metodická a koordinačná podpora pri vypracovaní žiadostí 
o poskytnutie regionálneho príspevku 

Zaslané ŽoRP v 100% alokácií rozpočtu na 
príslušný rok 

Metodická a koordinačná podpora cezhraničnej spolupráce 
a pomoc pri vyhľadávaní partnerov  

Počet oslovených potenciálnych partnerov/ 
min. 5     

Aktualizácia databázy subjektov v regióne, aktualizácia 
potrieb nových, resp. neobsadených  prac. miest 

Aktualizovaná databáza/ 1 

Metodická a koordinačná podpora a rozvoj artmarketingu pri 
vytváraní nových kultúrnych produktov a inovácii tradičných 
kultúrnych festivalov, výrobkov a podujatí 

Počet podporených produktov, výrobkov 
a podujatí/ min. 1 

Vypracovanie výročnej hodnotiacej správy o implementácii 
AP okresu Sabinov a plán pokračovania a rozvoja činnosti 
CMRR 

Počet výročných hodnotiacich správ/1 

Počet nových koncepčných dokumentov / 
počet /1 

G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu 
Aktivity CMRR sú súčasťou Systémového opatrenia na úrovni okresu Sabinov a sú zamerané na vytvorenie 
kapacít, inštitucionálnych a organizačných rámcov a zabezpečenie logistickej a technickej podpory na 
implementáciu Akčného plánu. Tieto tvoria rozvojovú platformu okresu pozostávajúcu z Rozvojovej rady 
okresu Sabinov, klastrových iniciatív, MAS, OOCR, centra manažmentu regionálneho rozvoja a projektového 
centra a poradensko-informačného centra. Tieto opatrenia, A1. a A2. sú previazané s implementáciou zámerov 
v opatreniach B až E a taktiež je nevyhnutné zabezpečenie opatrení F z úrovne PSK a G z úrovne štátu. 
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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 Sabinove, dňa 13.3.2018 
 

 
 
 

 

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa  
 



NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 1

Zamestnanec 1 mesiac 12 2 160,00 € 25 920,00 €

Zamestnanec 2 mesiac 12 1 620,00 € 19 440,00 €

Zamestnanec 3 mesiac 12 1 300,00 € 15 600,00 €

Zamestnanec 4 hodina 100 12,00 € 1 200,00 €

Zamestnanec 5 hodina 100 15,00 € 1 500,00 €

Zamestnanec 6 hodina 140 15,00 € 2 100,00 €

Zamestnanec 7 hodina 230 5,40 € 1 242,00 €

67 002,00 €

Cestovné náhrady zamestnancov CMRR rok 1 1 440,00 € 1 440,00 €

1 440,00 €

Telekomunika�né služby (mobilný paušál) mesiac 8 30,00 € 240,00 €

Telekomunika�né služby (mobilný paušál) mesiac 16 15,00 € 240,00 €

Dátové služby - internetové pripojenie mesiac 8 15,00 € 120,00 €

Výdavky na poštovné služby súbor 1 360,00 € 360,00 €

Poplatky za energie CMRR Sabinov mesiac 9 200,00 € 1 800,00 €

2 760,00 €

Spotrebný tovar súbor 1 1 620,00 € 1 620,00 €

Plný PP, CCP/ 1 mesiac/ 1300,- eur, vrátane odvodov. Pozícia obsadená na základe výberového konania, nápl� práce - konzultácie, poradenstvo, �as�
Sabinovsko, cca 20 obcí a mesto, žiadosti o RP, projektové zámery, opisy projektov. 12 mesiacov, spolu 15 600,- eur.

DoVP do konca roka 2018, 100 hodín, á 1 hodina /12 eur. Spolu 1200,- eur. ( web a IT), zabezpe�uje servis IT, inštalácia, archivácia, zapájanie, údržba.

DoVP do konca roka 2018, 100 hodín, 1 hodina /15,- eur. Spolu 1500,- eur. (VO). Príprava a spracovanie všetkých administratívnych podkladov k VO, 
vyhodnotenie VO.

Bežné výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek
Cena za 
jednotku

Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpo�tu

Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov n.o.

Ú�el regionálneho príspevku: úhradu výdavkov spojených so zabezpe�ením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov, v súlade s Ak�ným plánom 
okresu Sabinov, aktivita A.2.1 Vytvorenie centra manažmentu regionálneho rozvoja (CMRR), projektovej podpory a prípravy projektov

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPO�ET na rok 2018

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky

1. Osobné výdavky
Plný PP, CCP/ 1 mesiac/ 2 160,- eur, vrátane odvodov, riadite�/ka  - pozícia obsadená na základe výberového konania. Koordinovanie, manažment, 
monitoring, plánovanie, poradenstvo, konzultácie, informovanie, semináre a školenia. 12 mesiacov, spolu 25 920,- eur

Plný PP, CCP/ 1 mesiac/ 1 620,- eur, vrátane odvodov. Pozícia obsadená na základe výberového konania, nápl� práce - konzultácie, poradenstvo, �as�
Lipansko, cca 22 obcí a mesto, žiadosti o RP, projektové zámery, opisy projektov. 12 mesiacov, spolu 19 440,- eur.

Priemerné mesa�né výdavky 30,- eur x 12 mesiacov, spolu 360,- eur/rok .

Poplatok za energie v prenajatých kanceláriách (elektrina, voda, plyn) CMRR n.o.,  kancelárie s prístupom k soc. zariadeniam a kuchynke. Mesa�né 
výdavky na energie 200,- eur. Doba 9 mesiacov, spolu 1800,- eur. 

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary 
Výdavky na spotrebný tovar a kancelárske potreby súvisiace s výkonom �inností Centra. Objednávka, VO - prieskum trhu. Priemerné mesa�né výdavky 
135,- eur. Spolu 12x 135 = 1620,- eur.

Výdavky na mesa�ný paušál vo výške 15,- eur pre 2 zamestnancov CMRR. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.    

Dátové služby pre CMRR. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.    

DoVP do konca roka 2018, 140 hodín, 1 hodina /15,- eur. Spolu 2 100,- eur. (expert/špecialista a i. ). Expert - poradenstvo, konzultácie, prezentácie 
výziev, dotácií.

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady
Cestovné náhrady pri tuzemských pracovných cestách v zmysle Zákona �. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách pre 3 zamestnancov  na celý rok 
vrátane stravného, výdavkov na verejnú dopravu a výdavkov za použitie súkromného motorového vozidla -  náhrada za spotrebu PHM. Náhrada za 
spotrebované pohonné látky (�alej len „PHM“) pod�a cien PHM prepo�ítaných pod�a spotreby PHM uvedenej v technickom preukaze cestného 
motorového vozidla alebo v osved�ení o evidencii cestného motorového vozidla v zmysle § 7 ods. 4 zákona o cestovných náhradách súkr. mot. vozidla, 
základná náhrada za každý kilometer jazdy v ustanovenej výške a náhrada za spotrebované pohonné látky pod�a TP.   Priemerné mesa�né náklady 120,- 
eur, spolu za obdobie 12 mesiacov = 1440 ,- eur

DoVP do konca roka 2018, 230 hodín, 1 hodina /5,4- eur. Spolu 1242,- eur. Upratovanie priestorov Centra.

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
Výdavky na mesa�ný paušál vo výške 30,- eur pre 1 zamestnanca CMRR. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.    



Uzamykate�ná kovová skrinka kus 1 200,00 € 200,00 €

Kovové regály s poli�kami súbor 1 200,00 € 200,00 €

Vysáva� kus 1 100,00 € 100,00 €

Alarm kus 1 500,00 € 500,00 €

Vešiaky na kabáty súbor 1 220,00 € 220,00 €

2 840,00 €

Výdavky na motorové vozidlo mesiac 10 350,00 € 3 500,00 €

Výdavky na prevádzku motorového vozidla súbor 1 2 000,00 € 2 000,00 €

Dia�ni�ná známka rok 1 50,00 € 50,00 €

Poplatky za komunálny odpad rok 1 40,00 € 40,00 €

Prenájom kancelárskych priestorov CMRR mesiac 12 100,00 € 1 200,00 €

Softvér - antivírus (licencia) -predplatné kus 3 33,00 € 99,00 €

Stravné lístky súbor 1 1 382,40 € 1 382,40 €

Audit ú�tovníctva služba 1 1 500,00 € 1 500,00 €

Ú�tovné služby súbor 12 200,00 € 2 400,00 €

Bankové poplatky rok 12 6,00 € 72,00 €

Poistenie majetku rok 1 500,00 € 500,00 €

Revízia plynového vykurovacieho zariadenia rok 1 80,00 € 80,00 €

Poplatky RTVS mesiac 12 5,00 € 60,00 €

Odborné školenia pre 3 zamestnancov centra súbor 1 360,00 € 360,00 €

13 243,40 €

Hosting a doména rok 1 80,00 € 80,00 €

80,00 €

87 365,40 €

0,00 €

0,00 €

Dovybavenie Centra vešiakmi na kabáty. 4x stojanový vešiak x 55 €= 220,- eur. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.

Uzamykate�ná kovová skrinka na úschovu hotovosti, straveniek, médií a dokladov. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.

Základný alarm na ochranu majetku Centra - súvisí s poistením majetku a povinnos�ou chráni� majetok. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.

Softvérové vybavenie pre zabezpe�enie PC a 2 x notebook (antivírus). Cena stanovená na základe prieskumu trhu.

Traja zamestnanci po 12 mesiacov, príspevok zamestnávate�a 1,92 €/osoba/de� =3 osoby x 12 mesiacov x 20 prac.dní x 1,92. Cena stanovená na základe 
prieskumu trhu.

Povinnos� auditu ustanovuje osobitný predpis - zákon 213/1997 Z.z.  o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení 
neskorších predpisov. VO - prieskum trhu, zmluva.

Výdavky na externe poskytované ú�tovnícke služby pre potreby CMRR na základe Zmluvy o spracovaní ú�tovnej evidencie a konzulta�nej a metodickej 
podpory. Mesa�ný paušál 200,- eur x  12 mesiacov = 2400,- eur, VO - prieskum trhu, zmluva.

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby

Prenájom kancelárskych priestorov CMRR n.o. s prístupom k soc. zariadeniam a kuchynke - kancelária v meste Lipany. Mesa�né výdavky 100,- eur. 
Spolu 100 x 12 mesiace = 1200,- eur., zmluva.

Poplatky za komunálny odpad pracoviska CMRR v Sabinove 40,- eur, zmluva.

Pohonné hmoty, parkovné, umývanie a bežná údržba motorového vozidla, predpokladaná cena PHM cca 1,4 €/l, priemerná spotreba auta cca 7 l/100 km, 
najazdené km za mesiac priemerne cca 1500. Priemerné mesa�né náklady vo výške 200,- eur.

Operatívny leasing motorového vozidla pre potreby Centra. 350 eur x 10 mes. = 3 500 eur. VO, prieskum trhu.

Ro�ná dia�ni�ná známka pre osobné motorové vozidlo

Výdavky na doménu 80,- eur/rok. Zriadenie domény centra podpory RR za ú�elom prezentovania jeho �innosti a informovania. Cena stanovená 
prieskumom ponúk na internete. 

Odborné školenia zamestnancov potrebné v zmysle platnej legislatívy. Cena stanovená na základe prieskumu trhu. Školenia:Vedenie referentského 
vozidla 3x30€=90€, Ochrana os. údajov  GDPR (General Data Protection Regulation) 3x90=270€ spolu 360€. Cena stanovená na základe prieskumu 
trhu.

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky

Poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, VO prieskum trhu, zmluva súvisí s  povinnos�ou chráni� majetok.

Povinné poplatky v zmysle Zákona �. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

Povinná ro�ná revízia plynových vykurovacích zariadení. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.

Poplatky za vedenie ú�tu v banke, zmluva.

Po�et jednotiek
Cena za 
jednotku

Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpo�tu

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

Kapitálové výdavky

Zakúpenie vysava�a na upratovanie centra. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.

Kovové regály s poli�kami na uskladnenie šanónov a spotrebného materiálu. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.

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

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Typ výdavku Merná jednotka



0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

87 365,40 €
Vysvetlivky:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Ing. Ladislav Hoz
MIESTO A DÁTUM: Sabinov, OTLA�OK PE�IATKY A PODPIS:

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

V st�pci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, po�et km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom



NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 1

Zamestnanec 1 mesiac 12 2 160,00 € 25 920,00 €

Zamestnanec 2 mesiac 12 1 620,00 € 19 440,00 €

Zamestnanec 3 mesiac 12 1 300,00 € 15 600,00 €

Zamestnanec 4 hodina 100 12,00 € 1 200,00 €

Zamestnanec 5 hodina 140 15,00 € 2 100,00 €

Zamestnanec 6 hodina 250 5,40 € 1 350,00 €

65 610,00 €

Cestovné náhrady zamestnancov CMRR rok 1 1 440,00 € 1 440,00 €

1 440,00 €

Telekomunika�né služby (mobilný paušál) mesiac 12 30,00 € 360,00 €

Telekomunika�né služby (mobilný paušál) mesiac 12 15,00 € 180,00 €

Dátové služby - internetové pripojenie mesiac 12 15,00 € 180,00 €

Výdavky na poštovné služby súbor 1 360,00 € 360,00 €

Poplatky za energie CMRR Sabinov mesiac 12 200,00 € 2 400,00 €

3 480,00 €

Spotrebný tovar súbor 1 1 620,00 € 1 620,00 €

1 620,00 €

Výdavky na motorové vozidlo mesiac 12 350,00 € 4 200,00 €

Výdavky na prevádzku motorového vozidla súbor 1 2 400,00 € 2 400,00 €

Dia�ni�ná známka rok 1 50,00 € 50,00 €

Poplatky za komunálny odpad rok 1 40,00 € 40,00 €

Prenájom kancelárskych priestorov CMRR mesiac 12 100,00 € 1 200,00 €

Softvér - antivírus (licencia) -predplatné kus 3 33,00 € 99,00 €

Stravné lístky súbor 1 1 382,40 € 1 382,40 €
Traja zamestnanci po 12 mesiacov, príspevok zamestnávate�a 1,92 €/osoba/de�  =3 osoby x 12 mesiacov x 20 prac.dní x 1,92 €. Upraví sa pod�a 
aktuálnej vyhlášky pre r. 2019, VO - prieskum trhu

Pohonné hmoty, parkovné, umývanie a bežná údržba motorového vozidla, predpokladaná cena PHM cca 1,4 €/l, priemerná spotreba auta cca 7 l/100 
km, najazdené km za mesiac priemerne cca 1500. Priemerné mesa�né náklady vo výške 200,- eur.

Poplatky za komunálny odpad pracoviska CMRR v Sabinove 40,- eur, zmluva

Prenájom kancelárskych priestorov CMRR n.o. s prístupom k soc. zariadeniam a kuchynke - kancelária v meste Lipany. Mesa�né výdavky 100,- eur. 
Spolu 100 x 12 mesiace = 1200,- eur. 

Softvérové vybavenie pre zabezpe�enie PC a 2 x notebook (antivírus), VO - prieskum trhu

Ro�ná dia�ni�ná známka pre osobné motorové vozidlo

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby
Operatívny leasing motorového vozidla pre potreby Centra. 350 eur x 12 mes. = 4 200 eur.VO, prieskum trhu.

4. Výdavky na materiál a tovary 
Výdavky na spotrebný tovar a kancelárske potreby súvisiace s výkonom �inností Centra. Objednávka, VO - prieskum trhu. Priemerné mesa�né 
výdavky 135,- eur. Spolu 12x 135 = 1620,- eur.

Dátové služby pre CMRR. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.    

Priemerné mesa�né výdavky 30,- eur x 12 mesiacov, spolu 360,- eur/rok .

Poplatok za energie v prenajatých kanceláriách (elektrina, voda, plyn) CMRR n.o.,  kancelárie s prístupom k soc. zariadeniam a kuchynke. Mesa�né 
výdavky na energie 200,- eur. Doba 12 mesiacov, spolu 2400,- eur. 

Celkom

Cestovné náhrady pri tuzemských pracovných cestách v zmysle Zákona �. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách pre 3 zamestnancov  na celý rok 
vrátane stravného, výdavkov na verejnú dopravu a výdavkov za použitie súkromného motorového vozidla -  náhrada za spotrebu PHM. Náhrada za 
spotrebované pohonné látky (�alej len „PHM“) pod�a cien PHM prepo�ítaných pod�a spotreby PHM uvedenej v technickom preukaze cestného 
motorového vozidla alebo v osved�ení o evidencii cestného motorového vozidla v zmysle § 7 ods. 4 zákona o cestovných náhradách súkr. mot. 
vozidla, základná náhrada za každý kilometer jazdy v ustanovenej výške a náhrada za spotrebované pohonné látky pod�a TP.   Priemerné mesa�né 
náklady 120,- eur, spolu za obdobie 12 mesiacov = 1440 ,- eur

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
Výdavky na mesa�ný paušál vo výške 30,- eur pre 1 zamestnanca CMRR. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.    

Výdavky na mesa�ný paušál vo výške 15,- eur pre 2 zamestnancov CMRR. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.    

DoVP do konca roka 2019, 140 hodín, 1 hodina /15,- eur. Spolu 2 100,- eur. (expert/špecialista a i. ). Expert - poradenstvo, konzultácie, prezentácie 
výziev, dotácií.DoVP do konca roka 2020, 250 hodín, 1 hodina /5,4- eur. Spolu 1350,- eur. Upratovanie priestorov Centra

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Plný PP, CCP/ 1 mesiac/ 1300,- eur, vrátane odvodov. Pozícia obsadená na základe výberového konania, nápl� práce - konzultácie, poradenstvo, �as�
Sabinovsko, cca 20 obcí a mesto, žiadosti o RP, projektové zámery, opisy projektov. 12 mesiacov, spolu 15 600,- eur.

DoVP do konca roka 2019, 100 hodín, á 1 hodina /12 eur. Spolu 1200,- eur. ( web a IT), zabezpe�uje servis IT, inštalácia, archivácia, zapájanie, 
údržba.

Bežné výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek
Cena za 
jednotku

Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpo�tu

Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov n.o.

Ú�el regionálneho príspevku: úhradu výdavkov spojených so zabezpe�ením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov, v súlade s Ak�ným plánom 
okresu Sabinov, aktivita A.2.1 Vytvorenie centra manažmentu regionálneho rozvoja (CMRR), projektovej podpory a prípravy projektov

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPO�ET na rok 2019

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky

1. Osobné výdavky
Plný PP, CCP/ 1 mesiac/ 2 160,- eur, vrátane odvodov, riadite�/ka  - pozícia obsadená na základe výberového konania. Koordinovanie, manažment, 
monitoring, plánovanie, poradenstvo, konzultácie, informovanie, semináre a školenia. 12 mesiacov, spolu 25 920,- eur

Plný PP, CCP/ 1 mesiac/ 1 620,- eur, vrátane odvodov. Pozícia obsadená na základe výberového konania, nápl� práce - konzultácie, poradenstvo, 
�as� Lipansko, cca 22 obcí a mesto, žiadosti o RP, projektové zámery, opisy projektov. 12 mesiacov, spolu 19 440,- eur.



Audit ú�tovníctva služba 1 1 500,00 € 1 500,00 €

Ú�tovné služby súbor 12 200,00 € 2 400,00 €

Bankové poplatky rok 12 6,00 € 72,00 €

Poistenie majetku rok 1 500,00 € 500,00 €

Revízia plynového vykurovacieho zariadenia rok 1 80,00 € 80,00 €

Poplatky RTVS mesiac 12 5,00 € 60,00 €

Odborné školenia pre 3 zamestnancov centra súbor 1 90,00 € 90,00 €

14 073,40 €

Hosting a doména rok 1 80,00 € 80,00 €

80,00 €

86 303,40 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

86 303,40 €

Vysvetlivky:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Ing. Ladislav Hoz
MIESTO A DÁTUM: Sabinov, OTLA�OK PE�IATKY A PODPIS:

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

V st�pci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, po�et km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom

komentár k rozpo�tu

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

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek
Cena za 
jednotku

Oprávnené výdavky spolu

Kapitálové výdavky

6. Iné oprávnené bežné výdavky
Výdavky na doménu 80,- eur/rok. Zriadenie domény centra podpory RR za ú�elom prezentovania jeho �innosti a informovania. Cena stanovená 
prieskumom ponúk na internete. 

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

Povinná ro�ná revízia plynových vykurovacích zariadení, VO prieskum trhu

Povinné poplatky v zmysle Zákona �. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov
Odborné školenia zamestnancov potrebné v zmysle platnej legislatívy. Cena stanovená na základe prieskumu trhu. Školenia BOZP 3x30€=90€

Celkom

Povinnos� auditu ustanovuje osobitný predpis - zákon 213/1997 Z.z.  o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení 
neskorších predpisov. VO - prieskum trhu, zmluva

Výdavky na externe poskytované ú�tovnícke služby pre potreby CMRR na základe Zmluvy o spracovaní ú�tovnej evidencie a konzulta�nej a 
metodickej podpory. Mesa�ný paušál 200,- eur x  12 mesiacov = 2400,- eur, VO - prieskum trhu, zmluva

Poplatky za vedenie ú�tu v banke

poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, VO prieskum trhu, zmluva súvisí s  povinnos�ou chráni� majetok



NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 1

Zamestnanec 1 mesiac 12 2 160,00 € 25 920,00 €

Zamestnanec 2 mesiac 12 1 620,00 € 19 440,00 €

Zamestnanec 3 mesiac 12 1 300,00 € 15 600,00 €

Zamestnanec 4 hodina 100 12,00 € 1 200,00 €

Zamestnanec 5 hodina 140 15,00 € 2 100,00 €

Zamestnanec 6 hodina 250 5,40 € 1 350,00 €

65 610,00 €

Cestovné náhrady zamestnancov CMRR rok 1 1 440,00 € 1 440,00 €

1 440,00 €

Telekomunika�né služby (mobilný paušál) mesiac 12 30,00 € 360,00 €

Telekomunika�né služby (mobilný paušál) mesiac 12 15,00 € 180,00 €

Dátové služby - internetové pripojenie mesiac 12 15,00 € 180,00 €

Výdavky na poštovné služby súbor 1 360,00 € 360,00 €

Poplatky za energie CMRR Sabinov mesiac 12 200,00 € 2 400,00 €

3 480,00 €

Spotrebný tovar súbor 1 1 620,00 € 1 620,00 €

1 620,00 €

Výdavky na motorové vozidlo mesiac 12 350,00 € 4 200,00 €

Výdavky na prevádzku motorového vozidla súbor 1 2 400,00 € 2 400,00 €

Dia�ni�ná známka rok 1 50,00 € 50,00 €

Poplatky za komunálny odpad rok 1 40,00 € 40,00 €

Prenájom kancelárskych priestorov CMRR mesiac 12 100,00 € 1 200,00 €

Softvér - antivírus (licencia) -predplatné kus 3 33,00 € 99,00 €

Stravné lístky súbor 1 1 382,40 € 1 382,40 €
Traja zamestnanci po 12 mesiacov, príspevok zamestnávate�a 1,92 €/osoba/de� =3 osoby x 12 mesiacov x 20 prac.dní x 1,92 €. Upraví sa pod�a 
aktuálnej vyhlášky pre r. 2020, VO - prieskum trhu

Pohonné hmoty, parkovné, umývanie a bežná údržba motorového vozidla, predpokladaná cena PHM cca 1,4 €/l, priemerná spotreba auta cca 7 l/100 
km, najazdené km za mesiac priemerne cca 1500. Priemerné mesa�né náklady vo výške 200,- eur.

Poplatky za komunálny odpad pracoviska CMRR v Sabinove 40,- eur, zmluva

Prenájom kancelárskych priestorov CMRR n.o. s prístupom k soc. zariadeniam a kuchynke - kancelária v meste Lipany. Mesa�né výdavky 100,- eur. 
Spolu 100 x 12 mesiace = 1200,- eur. 

Softvérové vybavenie pre zabezpe�enie PC a 2 x notebook (antivírus), VO - prieskum trhu

Ro�ná dia�ni�ná známka pre osobné motorové vozidlo

Výdavky na spotrebný tovar a kancelárske potreby súvisiace s výkonom �inností Centra. Objednávka, VO - prieskum trhu. Priemerné mesa�né 
výdavky 135,- eur. Spolu 12x 135 = 1620,- eur.

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby
Operatívny leasing motorového vozidla pre potreby Centra. 350 eur x 12 mes. = 4 200 eur.VO, prieskum trhu.

Priemerné mesa�né výdavky 30,- eur x 12 mesiacov, spolu 360,- eur/rok .

Poplatok za energie v prenajatých kanceláriách (elektrina, voda, plyn) CMRR n.o.,  kancelárie s prístupom k soc. zariadeniam a kuchynke. Mesa�né 
výdavky na energie 200,- eur. Doba 12 mesiacov, spolu 2400,- eur. 

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary 

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
Výdavky na mesa�ný paušál vo výške 30,- eur pre 1 zamestnanca CMRR. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.    

Výdavky na mesa�ný paušál vo výške 15,- eur pre 2 zamestnancov CMRR. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.    

Dátové služby pre CMRR. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.    

DoVP do konca roka 2020, 250 hodín, 1 hodina /5,4- eur. Spolu 1350,- eur. Upratovanie priestorov Centra

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady
Cestovné náhrady pri tuzemských pracovných cestách v zmysle Zákona �. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách pre 3 zamestnancov  na celý rok 
vrátane stravného, výdavkov na verejnú dopravu a výdavkov za použitie súkromného motorového vozidla -  náhrada za spotrebu PHM. Náhrada za 
spotrebované pohonné látky (�alej len „PHM“) pod�a cien PHM prepo�ítaných pod�a spotreby PHM uvedenej v technickom preukaze cestného 
motorového vozidla alebo v osved�ení o evidencii cestného motorového vozidla v zmysle § 7 ods. 4 zákona o cestovných náhradách súkr. mot. 
vozidla, základná náhrada za každý kilometer jazdy v ustanovenej výške a náhrada za spotrebované pohonné látky pod�a TP.   Priemerné mesa�né 
náklady 120,- eur, spolu za obdobie 12 mesiacov = 1440 ,- eur

Plný PP, CCP/ 1 mesiac/ 1300,- eur, vrátane odvodov. Pozícia obsadená na základe výberového konania, nápl� práce - konzultácie, poradenstvo, �as�
Sabinovsko, cca 20 obcí a mesto, žiadosti o RP, projektové zámery, opisy projektov. 12 mesiacov, spolu 15 600,- eur.

DoVP do konca roka 2020, 100 hodín, á 1 hodina /12 eur. Spolu 1200,- eur. ( web a IT), zabezpe�uje servis IT, inštalácia, archivácia, zapájanie, 
údržba.

DoVP do konca roka 2020, 140 hodín, 1 hodina /15,- eur. Spolu 2 100,- eur. (expert/špecialista a i. ). Expert - poradenstvo, konzultácie, prezentácie 
výziev, dotácií.

Bežné výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek
Cena za 
jednotku

Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpo�tu

Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov n.o.

Ú�el regionálneho príspevku: úhradu výdavkov spojených so zabezpe�ením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov, v súlade s Ak�ným plánom 
okresu Sabinov, aktivita A.2.1 Vytvorenie centra manažmentu regionálneho rozvoja (CMRR), projektovej podpory a prípravy projektov

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPO�ET na rok 2020

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky

1. Osobné výdavky
Plný PP, CCP/ 1 mesiac/ 2 160,- eur, vrátane odvodov, riadite�/ka  - pozícia obsadená na základe výberového konania. Koordinovanie, manažment, 
monitoring, plánovanie, poradenstvo, konzultácie, informovanie, semináre a školenia. 12 mesiacov, spolu 25 920,- eur

Plný PP, CCP/ 1 mesiac/ 1 620,- eur, vrátane odvodov. Pozícia obsadená na základe výberového konania, nápl� práce - konzultácie, poradenstvo, 
�as� Lipansko, cca 22 obcí a mesto, žiadosti o RP, projektové zámery, opisy projektov. 12 mesiacov, spolu 19 440,- eur.



Audit ú�tovníctva služba 1 1 500,00 € 1 500,00 €

Ú�tovné služby súbor 12 200,00 € 2 400,00 €

Bankové poplatky rok 12 6,00 € 72,00 €

Poistenie majetku rok 1 500,00 € 500,00 €

Revízia plynového vykurovacieho zariadenia rok 1 80,00 € 80,00 €

Poplatky RTVS mesiac 12 5,00 € 60,00 €

Odborné školenia pre 3 zamestnancov centra súbor 1 90,00 € 90,00 €

14 073,40 €

Hosting a doména rok 1 80,00 € 80,00 €

80,00 €

86 303,40 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

86 303,40 €
Vysvetlivky:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Ing. Ladislav Hoz
MIESTO A DÁTUM: Sabinov, OTLA�OK PE�IATKY A PODPIS:

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

V st�pci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, po�et km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom

komentár k rozpo�tu

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

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek
Cena za 
jednotku

Oprávnené výdavky spolu

Kapitálové výdavky

6. Iné oprávnené bežné výdavky
Výdavky na doménu 80,- eur/rok. Zriadenie domény centra podpory RR za ú�elom prezentovania jeho �innosti a informovania. Cena stanovená 
prieskumom ponúk na internete. 

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

Povinná ro�ná revízia plynových vykurovacích zariadení, VO prieskum trhu

Povinné poplatky v zmysle Zákona �. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov
Odborné školenia zamestnancov potrebné v zmysle platnej legislatívy. Cena stanovená na základe prieskumu trhu. Školenia:Vedenie referentského 
vozidla 3x30€=90€

Celkom

Povinnos� auditu ustanovuje osobitný predpis - zákon 213/1997 Z.z.  o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení 
neskorších predpisov. VO - prieskum trhu, zmluva

Výdavky na externe poskytované ú�tovnícke služby pre potreby CMRR na základe Zmluvy o spracovaní ú�tovnej evidencie a konzulta�nej a 
metodickej podpory. Mesa�ný paušál 200,- eur x  12 mesiacov = 2400,- eur, VO - prieskum trhu, zmluva

Poplatky za vedenie ú�tu v banke

poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, VO prieskum trhu, zmluva súvisí s  povinnos�ou chráni� majetok


