Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 28/2018
k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 047/2017/RA
Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 047/2017/RA bol odoslaný
elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Revúca na hlasovanie formou „per
rollam“ dňa 19. marca 2018. Hlasovanie bolo ukončené 22. marca 2018.
Dňa 23. marca 2018 sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania a konštatujeme, že
hlasovania sa zúčastnilo 15 členov Rady pre rozvoj okresu Revúca, z celkového počtu 18 členov
Rady pre rozvoj okresu Revúca. 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
hlas v neplatnej forme
Štefan Domonkos
zdržiavam sa hlasovania
Branislav Ondruš
Vojtech Ferencz
schvaľujem
Peter Krajňák
schvaľujem
Norbert Kurilla
schvaľujem
Gabriel Csicsai
Peter Ďurček
schvaľujem
Adrián Jenčo
schvaľujem
členovia Rady podľa čl. 3 ods. 2 písm. b) a k) štatútu
Peter Balogh
schvaľujem
Eva Cireňová
hlas v neplatnej forme
Jaroslav Demian
hlas v neplatnej forme
Milan Kolesár
schvaľujem
Anna Szögedi
schvaľujem
Július Laššan
schvaľujem
Roman Goldschmidt
Rudolf Bauer, PhD.
schvaľujem
Štefan Horváth
hlas v neplatnej forme
V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko:
Stanovisko č. 28/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 047/2017/RA
Rada pre rozvoj okresu Revúca odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku
č. 047/2017/RA na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je úhrada
výdavkov spojených s vybudovaním manipulačnej haly lesnej škôlky v meste Tornaľa v súlade
s Akčným plánom okresu Revúca, opatrenie B.1 Podpora rozvoja podnikateľských subjektov,

najmä MSP, aktivita B.1.1. Podpora 7 projektov v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a
rybolovu.
Hlasovanie „per rollam“:
Počet členov Rady pre rozvoj okresu Revúca
Počet členov vylúčených z hlasovania
Počet členov podľa čl. 3 ods. 2 písm. a) a c) až j) štatútu, ktorí sa zúčastnili
hlasovania „per rollam“
Počet členov podľa čl. 3 ods. 2 písm. b) a k) štatútu, ktorí sa zúčastnili
hlasovania „per rollam“
Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“
Z toho: pre
proti
zdržali sa hlasovania
hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme
Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania „per rollam“

18
0
7
8
15
10
0
1
4
3

Platnosť hlasovania „per rollam“ potvrdzuje svojim podpisom:
V Bratislave dňa 23. marca 2018
Zapísala: Ivana Michalcová
Dňa

.......................

SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM
Ing. Peter Balogh
tajomník Rady pre rozvoj okresu Revúca

Dňa ..........................

SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM
Ing. Ivan Ivančin
predseda Rady pre rozvoj okresu Revúca

Prílohy:
1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 047/2017/RA

047/2017/RA

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku
A. Identifikácia žiadateľa
Názov žiadateľa:
Právna forma:
Registrácia:
Sídlo:
Okres:
Štatutárny orgán:
Kontaktné údaje
žiadateľa
(e-mail a tel.):
Kontaktná osoba
(e-mail a tel.):

Slovenská lesná, s. r. o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33122/P,
IČO: 50 391 321, Dátum registrácie: 28.06 2016
Ludvíka Svobodu 2669/23 Poprad 058 01
Poprad
Marián Haluška
0903 638 730

http://www.lesna-skolka.sk/

info@lesna-skolka.sk

Marián Haluška, 0903 638 730, info@lesna-skolka.sk
50391321

IČO:
2120305231
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

Tatra Banka
IBAN : SK23 1100 0000 0029 4102 5540

B. Identifikácia opatrenia
B. Rozvoj miestnej ekonomiky vrátane vybudovania podpornej infraštruktúry
Prioritná oblasť:
Opatrenie/podopatrenie: B.1 Podpora rozvoja podnikateľských subjektov, najmä MSP
Úhrada výdavkov spojených s vybudovaním manipulačnej haly lesnej škôlky
v meste Tornaľa v súlade s Akčným plánom okresu Revúca, opatrenie B.1
Účel RP:
Podpora rozvoja podnikateľských subjektov, najmä MSP, aktivita B.1.1.
Podpora 7 projektov v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu
Tornaľa, Ul. Poľná, na parcele č. 2181/4, k.ú.: Tornaľa, LV 3636
Miesto realizácie:
2018 - 2020
Doba realizácie:
C. Harmonogram poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR)
2017
2018
2019
2020
Spolu
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Spolu

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

15 000

0

15 000

0

15 000
0
D. Stručný popis projektu (max. 200 slov)

Spoločnosť vznikla v roku 2016. Obrat spoločnosti v roku 2016 bol 52 870 €. Spoločnosť nemá aktuálne
zamestnancov. Ďalšia prevádzka je v obci Muráň. Spoločnosť Slovenská lesná s.r.o. je platcom DPH.
Projekt sa uchádza o regionálny príspevok pre výstavbu manipulačnej haly pre novo zriaďovanú lesnú škôlku.
Hlavným zameraním lesnej škôlky bude produkcia lesného reprodukčného materiálu (balené sadenice najmä
stromčeky) pre potreby odberateľov na Slovensku a príp. aj v zahraničí. Hlavnými odberateľmi budú mestské
a vojenské lesy, cirkevné lesy a lesné urbariáty na Slovensku.
Pomocou regionálneho príspevku projekt vytvorí 2 sezónne (marec – október) pracovné miesta.
Zamestnanci budú zamestnaní formou dohody a ich mzdy budú hradené zo ziskov spoločnosti.
Dofinancovanie manipulačnej haly (do 10 000 euro) bude zabezpečené z vlastných zdrojov. Manipulačná hala
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bude postavená na parcele č. 2181/4. Pozemok je vo vlastníctve súkromnej osoby. Žiadateľ má uzatvorenú
nájomnú zmluvu na pozemok na obdobie 15 rokov s účinnosťou od 1.7.2017.
Regionálny príspevok bude použitý v súlade so zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní na výstavbu
manipulačnej haly. Činnosť lesnej škôlky bude mať lokálny charakter.
V súčasnosti prebieha konanie na získanie stavebného povolenia na Mestskom úrade Tornaľa.
E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch
Projekt vybudovania lesnej škôlky začal v prvom kroku v roku 2017 prácami na parcele č. 2181/4 k.ú. Tornaľa,
LV 3636 (parcela vznikla zlúčením pôvodných parciel 375/2 a parcele č. 374) – parcela bola zrovnaná
a čiastočne oplotená, pestovateľské plochy sú už zhutnené, pevné a vysypané makadamom.
Po získaní stavebných povolení a povolení na realizáciu lesnej škôlky bude v roku 2018 zrealizovaná výstavba
manipulačnej haly (na základe najlepšej cenovej ponuky z verejného obstarávania v súlade so zákonom č.
343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní).
V ďalšom kroku v roku 2019 budú vystavané prezliekarne, sociálne zariadenia, kancelárie, kuchynky. Ďalej
budú zakúpené a postavené závlahové systémy a zakúpené príslušenstvo na pestovanie sadeníc.
V roku 2020 bude postavený fóliovníkový dom.
Postupne budú obsadzované jednotlivé pracovné pozície s cieľovým stavom až 15 sezónnych (marec –
október) pracovných miest v roku 2020.
F. Popis aktivít projektu v jednotkách a merateľných ukazovateľoch
Aktivity za rok 2017
Merateľný ukazovateľ a jednotka
Aktivity za rok 2018
Výstavba manipulačnej haly
Obsadenie pracovných pozícií
Aktivity za rok 2019

Merateľný ukazovateľ a jednotka
Prevzatie stavby/1
Počet nových pracovných miest/2
Merateľný ukazovateľ a jednotka

Aktivity za rok 2020

Merateľný ukazovateľ a jednotka

G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu
Projekt je previazaný na opatrenie C.1 "Zlepšenie prístupu na trh práce" Akčného plánu okresu Revúca.
Zamestnanci budú vyberaní z radov uchádzačov o zamestnanie a žiadateľ požiada o príspevok na ich
zamestnanie UPSR Revúca v rámci národného programu „Cesta na trh práce“, príp. iných zákonných
možností.
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......................................., dňa..............................

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
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NÁZOV PRIJÍMATE A :

Slovenská lesná, s. r. o.

Ú el regionálneho príspevku:

Úhrada výdavkov spojených s vybudovaním lesnej škôlky v meste Torna a v súlade s Ak ným plánom okresu Revúca, opatrenie B.1 Podpora rozvoja podnikate ských
subjektov, najmä MSP, aktivita B.1.1. Podpora 7 projektov v oblasti po nohospodárstva, lesníctva a rybolovu.

Príloha . 1

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
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady
0,00 €
Celkom

0,00 €

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

0,00 €
Kapitálové výdavky

Typ výdavku

Merná jednotka

Po et jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
0,00 €
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
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komentár k rozpo tu

NÁZOV PRIJÍMATE A :

Slovenská lesná, s. r. o.

Ú el regionálneho príspevku:

Úhrada výdavkov spojených s vybudovaním lesnej škôlky v meste Torna a v súlade s Ak ným plánom okresu Revúca, opatrenie B.1 Podpora rozvoja podnikate ských
subjektov, najmä MSP, aktivita B.1.1. Podpora 7 projektov v oblasti po nohospodárstva, lesníctva a rybolovu.
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0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Výstavba manipula nej haly

ks

1

15 000,00 €

Celkom

Rozmery: 8.45m x 15.45m, úžitková plocha: 122.77 m². Konštrukcia haly
je oce ová, jednopodlažná, nepodpivni ená, so sedlovou strechou. Pred
za atím realizácie stavby prebehne verejné obstarávanie na dodávate a
15 000,00 € haly. Celková cena haly bude 25 000 Eur na základe predbežného rozpo tu
projektu.. Zvyšné prostriedky budú dofinancované z vlastných
zdrojov.Stavba bude umiestnená na parcele íslo 2181/4, k.ú. Torna a, LV
3636.
15 000,00 €

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

15 000,00 €

15 000,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
Vysvetlivky:
V st pci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, po et km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

Marián Haluška, konate

MIESTO A DÁTUM:

Poprad,

OTLA OK PE IATKY A PODPIS:
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NÁZOV PRIJÍMATE A :

Slovenská lesná, s. r. o.

Ú el regionálneho príspevku:

Úhrada výdavkov spojených s vybudovaním lesnej škôlky v meste Torna a v súlade s Ak ným plánom okresu Revúca, opatrenie B.1 Podpora rozvoja podnikate ských subjektov,
najmä MSP, aktivita B.1.1. Podpora 7 projektov v oblasti po nohospodárstva, lesníctva a rybolovu.

Príloha . 2

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
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady
0,00 €
Celkom

0,00 €

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

0,00 €
Kapitálové výdavky

Typ výdavku

Merná jednotka

Po et jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia
0,00 €
Celkom

0,00 €

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
0,00 €
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
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komentár k rozpo tu

NÁZOV PRIJÍMATE A :

Slovenská lesná, s. r. o.

Ú el regionálneho príspevku:

Úhrada výdavkov spojených s vybudovaním lesnej škôlky v meste Torna a v súlade s Ak ným plánom okresu Revúca, opatrenie B.1 Podpora rozvoja podnikate ských subjektov,
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0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

0,00 €

0,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
Vysvetlivky:
V st pci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, po et km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:
MIESTO A DÁTUM:

OTLA OK PE IATKY A PODPIS:
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NÁZOV PRIJÍMATE A :

Slovenská lesná, s. r. o.

Ú el regionálneho príspevku:

Úhrada výdavkov spojených s vybudovaním lesnej škôlky v meste Torna a v súlade s Ak ným plánom okresu Revúca, opatrenie B.1 Podpora rozvoja podnikate ských subjektov,
najmä MSP, aktivita B.1.1. Podpora 7 projektov v oblasti po nohospodárstva, lesníctva a rybolovu.

Príloha . 3

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
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady
0,00 €
Celkom

0,00 €

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

0,00 €
Kapitálové výdavky

Typ výdavku

Merná jednotka

Po et jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia
0,00 €
Celkom

0,00 €

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
0,00 €
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
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komentár k rozpo tu

NÁZOV PRIJÍMATE A :

Slovenská lesná, s. r. o.

Ú el regionálneho príspevku:

Úhrada výdavkov spojených s vybudovaním lesnej škôlky v meste Torna a v súlade s Ak ným plánom okresu Revúca, opatrenie B.1 Podpora rozvoja podnikate ských subjektov,
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0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

0,00 €

0,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
Vysvetlivky:
V st pci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, po et km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:
MIESTO A DÁTUM:

OTLA OK PE IATKY A PODPIS:
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