
Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 35/2018 
k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 046/2017/RA 
 
Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 046/2017/RA bol odoslaný 
elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Revúca 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 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 schvaľujem 

Štefan Domonkos  
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                schvaľujem 
Jaroslav Demian     schvaľujem 
Milan Kolesár           schvaľujem 
Anna Szögedi         schvaľujem 
Július Laššan                 schvaľujem 
Roman Goldschmidt  schvaľujem 
Rudolf Bauer schvaľujem 
Štefan Horváth        schvaľujem 

 
V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko: 
 
Stanovisko č. 35/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 046/2017/RA 
 
Rada pre rozvoj okresu Revúca odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku  
č. 046/2017/RA na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je úhrada 
výdavkov spojených s nákupom strojného zariadenia spoločnosti ADAM Slovakia, s.r.o., ktorá 
je zameraná na šitie pánskej konfekcie, v súlade s Akčným plánom okresu Revúca, opatrením 
B.1.3. Podpora projektov ostatných oblastí priemyselnej a remeselnej výroby 



Hlasovanie „per rollam“: 

Počet členov Rady pre rozvoj okresu Revúca 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 30. marca 2018 
Zapísala: Dominika Benická 
         
       SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM  
 
                         Ing. Peter Balogh 
                        tajomník Rady pre rozvoj okresu Revúca 
 
 
       SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM 
 
              Ing. Ivan Ivančin 
               predseda Rady pre rozvoj okresu Revúca 
 
Prílohy: 

1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 046/2017/RA 



       

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku  

A. Identifikácia žiadateľa 

Názov žiadateľa: ADAM  Slovakia, s. r. o.  

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzením  

Registrácia: 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vedenom 
okresným úradom Banská Bystrica, registračné číslo: 18519/S, dátum 
registrácie: 29. 06. 2010 

Sídlo: Lubeník 243, 049 18 Lubeník  

Okres: Revúca 

Štatutárny orgán: Miroslav Kováč, konateľ 
Kontaktné údaje 

žiadateľa 
(e-mail a tel.): 

Miroslav Kováč, g.cassanova68@gmail.com, 0907 873 608 

Kontaktná osoba 
(e-mail a tel.): 

Erika Jónášová, mzdy@adamsk.eu, 0907 719 159 

IČO: 45 613 222 

DIČ: 2023066815 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 

Číslo účtu IBAN: SK93 7500 0000 0040 1908 2307 

B. Identifikácia opatrenia  

Prioritná oblasť: 
 B. Rozvoj miestnej ekonomiky vrátane vybudovania podpornej 
infraštruktúry 

Opatrenie/podopatrenie: 
B.1. Podpora rozvoja podnikateľských subjektov, najmä MSP 
B.1.3. Podpora projektov ostatných oblastí priemyselnej a remeselnej výroby 

Účel RP: 

Úhrada výdavkov spojených s nákupom strojného zariadenia spoločnosti 
ADAM Slovakia, s.r.o., ktorá je zameraná na šitie pánskej konfekcie, v 
súlade s Akčným plánom okresu Revúca, opatrením B.1.3. Podpora 
projektov ostatných oblastí priemyselnej a remeselnej výroby 

Miesto realizácie:  Lubeník  

Doba realizácie:  2018 

C. Harmonogram  poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR) 

  2017 2018 2019 2020 Spolu 
Bežné 

výdavky - 13 034,45 - - 13 034,45 

Kapitálové 
výdavky - 50 119,38 - - 50 119,38 

Spolu - 63 153,84 - - 63 153,84 

D. Stručný popis projektu (max. 200 slov) 

ADAM Slovakia, s. r. o. je spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a distribúciou pánskej konfekcie. Krajčírska 
dielňa v Lubeníku vyrába  rôzne typy košieľ, ktoré sú distribuované do 20 obchodov v rámci maloobchodnej 
siete. Podstatou nášho projektu je obstaranie nového strojného zariadenia na výrobu košieľ, ktoré by zvýšilo 
kvalitu a množstvo produkcie, čím by sme mohli vytvoriť nové pracovné miesta týkajúce sa obsluhy 
predmetných strojov, ktoré sú určené na výrobu jednotlivých košieľ. 



E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch 
2018 

- Realizácia opatrenia spočíva v jednorazovom nákupe zariadení na rozšírenie existujúcej výroby. Keďže 
nejde o veľký nákup strojného zariadenia, plánujeme ho zrealizovať do júla 2018. Nákup strojného 
zariadenia a príslušenstva umožní rozšírenie kapacity výroby a zvýšenie kvality pri realizácií finálneho 
výrobku. Hlavným atribútom je stroj na ťahanie a rezanie látky, ktorý vo vysokej miere zvýši kvalitu 
výrobku z dôvodu presného vystrihnutia jednotlivých dielov, a výrazne zvýši časovú efektivitu výrobného 
procesu. Vyšívací stroj nám umožní vyšívať rôzne obrazce a hlavne naše logo na jednotlivé kusy výrobkov, 
čo urýchli a zefektívni výrobný proces. Súčasťou nákupu sú technické zariadenia a rôzne pomôcky 
zvyšujúce efektivitu výroby (rámčeky k vyšívacím strojom zvyšujúce variabilitu, presnosť a rýchlosť 
šitia). Na konečnú úpravu výrobkov potrebný parný vyvíjač spolu s prídavnými žehličkami. Ťažiskom 
opatrenia je nákup šijacích strojov, ktoré nám umožnia zvýšiť kapacitu výroby a zároveň vytvoriť nové 
pracovné miesta.  
- Plánujeme vytvoriť 5 pracovných miest do 2 mesiacov od obstarania strojného zariadenia. Pracovné 

miesta budú pomocou financované z príspevku UPSVR SR, prípadne z vlastných zdrojov žiadateľa. 
 
Produkty budú poskytované za trhové ceny a trhových podmienok. Nákup strojného vybavenia bude 
v súlade s ustanoveniami zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Spoločnosť ADAM Slovakia, s.r.o. je platcom DPH. 

 

F. Popis aktivít projektu v jednotkách a merateľných ukazovateľoch 

Aktivity za rok 2018 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

Rozšírenie strojného zariadenia Počet obstaraných strojov/13  

Vytvorenie pracovných miest Počet novovytvorených pracovných miest/5  

  

  

G. Previazanie 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 Lubeníku, dňa 23.03.2018 
 

 
 
 

 

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa  
 



NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 1

Ú�el regionálneho príspevku: 

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

Jednoihlový šijací stroj so stolom kus 6 458,05 2 748,30 2 473,47 274,83

Jednoihlový šijací stroj s programovacím panelom slúži na šitie �ahkých a 
stredne �ažkých materiálov, z ktorých pozostávajú naše košele. Hlavné 
parametre: automatický odstrih nite, zdvih pätky, spodné ponorné podávanie 
na posúvanie šitého materiálu, rovno stehové šitie, zpätný chod, 
programovate�ný box s LCD panelom, LED osvetlenie. Cena bola stanovená 
na základe internetového prieskumu trhu. Ceny sú uvedené bez DPH.
Zariadenie bude umiestnené v sídle spolo�nosti:  kat. úz. Lubeník, okres 
Revúca, súpisné �íslo 243, parcela �. 770, LV �. 594 vedenom správou 
katastra Revúca. 

Overlovací šijací stroj so stolom kus 3 574,00 1 722,00 1 549,80 172,20

Overlovacie stroje dokážu orezáva�, zošíva� a aj za�is�ova�. Hlavné 
parametre: 2 ihlový/5 nitný stroj ur�ený pre �ahké a stredné materiály, 
možnos� nastavenia pozície ihly, LED osvelenie, diferenciál, nastavenie šírky 
stehu, centrálny systém mazania. Cena bola stanovená na základe 
internetového prieskumu trhu. Ceny sú uvedené bez DPH.
Zariadenie bude umiestnené v sídle spolo�nosti:  kat. úz. Lubeník, okres 
Revúca, súpisné �íslo 243, parcela �. 770, LV �. 594 vedenom správou 
katastra Revúca. 

Šijací stroj s programovacím panelom a stolom kus 5 1 039,14 5 195,70 4 676,13 519,57

Jednoihlový šijací stroj s programovacím panelom slúži na šitie �ahkých a 
stredne �ažkých materiálov, z ktorých pozostávajú naše košele. Hlavné 
parametre: viazaný steh, ihlové podávanie, AC servomotor, zvä�šená pracovná 
plocha (vzdialenos� medzi ihlou a ramenom je min. 30 cm), LED osvetlenie 
(3 stup�ové), nastavite�ná d�žka stehu, odstrih nite, odhoz nite, zdvih pätky, 
nastavite�ná rýchlos� šitia, suchý uzatvorený systém mazania chrániaci pred 
zašpineným materiálu. Cena bola stanovená na základe internetového 
prieskumu trhu. Ceny sú uvedené bez DPH.
Zariadenie bude umiestnené v sídle spolo�nosti:  kat. úz. Lubeník, okres 
Revúca, súpisné �íslo 243, parcela �. 770, LV �. 594 vedenom správou 
katastra Revúca. 

úhrada výdavkov spojených s nákupom strojného zariadenia spolo�nosti ADAM Slovakia, s.r.o., ktorá je zameraná na šitie pánskej konfekcie, v súlade s Ak�ným plánom okresu Revúca, opatrením B.1.3. Podpora 
projektov ostatných oblastí priemyselnej a remeselnej výroby

1. Osobné výdavky

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Z toho Regionálny 
príspevok

Z toho vlastné zdroje

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary 

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

ADAM Slovakia, s. r. o. 

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
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 1

Ú�el regionálneho príspevku: úhrada výdavkov spojených s nákupom strojného zariadenia spolo�nosti ADAM Slovakia, s.r.o., ktorá je zameraná na šitie pánskej konfekcie, v súlade s Ak�ným plánom okresu Revúca, opatrením B.1.3. Podpora 
projektov ostatných oblastí priemyselnej a remeselnej výroby

ADAM Slovakia, s. r. o. 

Automatický vyvíja� pary s 2 žehli�kami kus 1 772,00 772,00 694,80 77,20

Automatický vyvíja� pary s 2 žehli�kami slúži na obsluhu 2 stanovíš�.  Hlavné 
parametre: elektronické riadenie, vysokotlakové �erpadlo, regulácia množstva 
pary, bezpe�nostný uzáver, automatické do�erpávanie vody, bezpe�nostný 
termostat proti nedostatku vody v kotli, odkalovací ventil, 4 barový tlak pary, 
nerezový kotol. Cena bola stanovená na základe internetového prieskumu 
trhu. Ceny sú uvedené bez DPH.  
Zariadenie bude umiestnené v sídle spolo�nosti:  kat. úz. Lubeník, okres 
Revúca, súpisné �íslo 243, parcela �. 770, LV �. 594 vedenom správou 
katastra Revúca. 

Prídavný rám a stôl k vyšívaciemu stroju kus 1 315,00 315,00 283,50 31,50

Prídavný rám o ve�kosti  je ur�ený na vyšívanie vä�ších ve�kostí a prídavný 
stôl slúži na lepšiu manipuláciu. Hlavný parameter: ve�kos� rámu 560 mm * 
400 mm, kompatibilita s vyšívacím strojom ktorý obstarávame (kompaktný 15 
ihlový vyšívací stroj). Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu. Ceny 
sú uvedené bez DPH.
Zariadenie bude umiestnené v sídle spolo�nosti:  kat. úz. Lubeník, okres 
Revúca, súpisné �íslo 243, parcela �. 770, LV �. 594 vedenom správou 
katastra Revúca. 

Vyšívací program k vyšívaciemu stroju kus 1 470,00 470,00 423,00 47,00

Software umož�uje vytvára�, editova� a konvertova� rôzny design obrázkov, 
obchodných zna�iek a vzorov, ktoré chceme vytvára� za pomoci vyšívaciho 
15 ihlového stroja. Hlavnou požiadavkou je kompatibilita s vyšívacím strojom 
ktorý obstarávame a slúži na vyšívanie vzorov (kompaktný 15 ihlový vyšívací 
stroj). Cena bola stanovená na základe internetového prieskumu trhu . Ceny sú 
uvedené bez DPH.
Zariadenie bude umiestnené v sídle spolo�nosti:  kat. úz. Lubeník, okres 
Revúca, súpisné �íslo 243, parcela �. 770, LV �. 594 vedenom správou 
katastra Revúca. 

Žehli�ka kus 4 216,32 865,28 778,75 86,53

Hlavným parametrom žehli�ky je aby bola elektonicky ovládaná a mala 
ochranu pred spálením. �alšími parametrami sú: ergonimická, pevná rukove�, 
vykurovacia plat�a typu S. Cena bola stanovená na základe internetového 
prieskumu trhu. Ceny sú uvedené bez DPH.
Zariadenie bude umiestnené v sídle spolo�nosti:  kat. úz. Lubeník, okres 
Revúca, súpisné �íslo 243, parcela �. 770, LV �. 594 vedenom správou 
katastra Revúca.  

Reza�ka kus 3 163,09 489,27 440,34 48,93

Reza�ka slúži na precízne strihanie dielov. Požadované parametre: 
osemhranný nôž, výška rezu: min. 25 mm. Cena bola stanovená na základe 
internetového prieskumu trhu. Ceny sú uvedené bez DPH. 
Zariadenie bude umiestnené v sídle spolo�nosti:  kat. úz. Lubeník, okres 
Revúca, súpisné �íslo 243, parcela �. 770, LV �. 594 vedenom správou 
katastra Revúca. 

Reza�ka kus 3 255,46 766,38 689,74 76,64

Reza�ka slúži na precízne strihanie dielov a zárove� umož�uje vo�ný pohyb z 
dôvodu, že je na baterky. Hlavné parametre: kotú�ová, minimálna výška 
strihanej látky 10 mm, 10 hranný nôž, pohon na baterky. Cena bola stanovená 
na základe internetového prieskumu trhu. Ceny sú uvedené bez DPH.
Zariadenie bude umiestnené v sídle spolo�nosti:  kat. úz. Lubeník, okres 
Revúca, súpisné �íslo 243, parcela �. 770, LV �. 594 vedenom správou 
katastra Revúca. 
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 1

Ú�el regionálneho príspevku: úhrada výdavkov spojených s nákupom strojného zariadenia spolo�nosti ADAM Slovakia, s.r.o., ktorá je zameraná na šitie pánskej konfekcie, v súlade s Ak�ným plánom okresu Revúca, opatrením B.1.3. Podpora 
projektov ostatných oblastí priemyselnej a remeselnej výroby

ADAM Slovakia, s. r. o. 

Nožnice kus 20 26,62 532,40 479,16 53,24

Nožnice slúžia na strihanie jednotlivých dielov. Požadovaným parametrom je 
dlžka medzi 23 a 28 cm, oce�ová rukove� a zaoblený hrot. Cena bola 
stanovená na základe internetového prieskumu trhu. Ceny sú uvedené bez 
DPH.
Zariadenie bude umiestnené v sídle spolo�nosti:  kat. úz. Lubeník, okres 
Revúca, súpisné �íslo 243, parcela �. 770, LV �. 594 vedenom správou 
katastra Revúca. 

Nožnice kus 20 2,95 59,00 53,10 5,90

Nožnice ur�ené na odstrih nití pri šití. Požadovaná d�žka: 13 cm. Cena bola 
ur�ená na základe internetového prieskumu trhu. Ceny sú uvedené bez DPH.
Zariadenie bude umiestnené v sídle spolo�nosti:  kat. úz. Lubeník, okres 
Revúca, súpisné �íslo 243, parcela �. 770, LV �. 594 vedenom správou 
katastra Revúca.  

Štika�ky kus 50 0,84 42,00 37,80 4,20

Nožnice - striha�ky, ur�ené na do�is�ovanie výrobku od drobných nití. Cena 
bola stanovená na základe internetového prieskumu trhu. Ceny sú uvedené bez 
DPH.
Zariadenie bude umiestnené v sídle spolo�nosti:  kat. úz. Lubeník, okres 
Revúca, súpisné �íslo 243, parcela �. 770, LV �. 594 vedenom správou 
katastra Revúca. 

Nožnice kus 20 25,27 505,40 454,86 50,54

Nožnice ur�ené na dostrihávanie a prestrihávanie vreciek, golierov a manžiet. 
Parametrom je dlžka od 20 do 23 cm, ostrý hrot nožníc a ocelová rukove�. 
Cena bola stanovená na základe internetového prieskumu trhu. Ceny sú 
uvedené bez DPH.
Zariadenie bude umiestnené v sídle spolo�nosti:  kat. úz. Lubeník, okres 
Revúca, súpisné �íslo 243, parcela �. 770, LV �. 594 vedenom správou 
katastra Revúca. 

14 482,73 € 13 034,45 € 1 448,28 €

           0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

14 482,73 € 13 034,46 € 1 448,27 €

Kompaktný vyšívací stroj so stolom kus 1 6 996,15 6 996,15 6 296,53 699,62

Šijací stroj bude ma� komplexné využitie pri výrobe, hlavne pri šití predmetov 
rôznych tvarov a pri vysívaní obrázkov, výšiviek, erbov, loga.  Šijací stroj má 
sp��a� požiadavky: 15 ihlový, komunikácia s PC, laserový zameriava�, 
možnos� núdzového zastavenia (pri zachovaní nastavení parametrov), 
možnos� návratu vyšívacieho programu, automatická detekcia pretrhu nite, 
automatická zmena farby. Cena bola stanovená na základe internetového 
prieskumu. Ceny sú uvedené bez DPH.
Zariadenie bude umiestnené v sídle spolo�nosti:  kat. úz. Lubeník, okres 
Revúca, súpisné �íslo 243, parcela �. 770, LV �. 594 vedenom správou 
katastra Revúca. 

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby

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

Kapitálové výdavky

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

príspevok
Z toho vlastné zdroje

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 1

Ú�el regionálneho príspevku: úhrada výdavkov spojených s nákupom strojného zariadenia spolo�nosti ADAM Slovakia, s.r.o., ktorá je zameraná na šitie pánskej konfekcie, v súlade s Ak�ným plánom okresu Revúca, opatrením B.1.3. Podpora 
projektov ostatných oblastí priemyselnej a remeselnej výroby

ADAM Slovakia, s. r. o. 

2 nitný gombíkovací vyšívací stroj so stolom kus 1 2 372,05 2 372,05 2 134,85 237,20

Gombíkovací vyšívací stroj slúži na našívanie gombíkov výrobkov. 
Požadované parametre: 2 nitný, LED osvetlene, šitie gombíkov na �ahké a 
stredné materiály,  ukladanie vzorov do pamäte, viazaný steh proti 
roztrhnutiu, rozmer gombíkov min. 1,5 cm, štolová doska z hladkým 
povrchom. Cena bola stanovená na základe internetového prieskumu trhu. 
Ceny sú uvedené bez DPH.
Zariadenie bude umiestnené v sídle spolo�nosti:  kat. úz. Lubeník, okres 
Revúca, súpisné �íslo 243, parcela �. 770, LV �. 594 vedenom správou 
katastra Revúca. 

Automatický stroj + stôl na �ahanie látky kus 1 39 200,00 39 200,00 35 280,00 3 920,00

Automatický stôl na �ahanie látky v dlžke 12 m. je ur�ený na samostatné 
navinutie látky a jej rozloženie do vrstiev pred strihaním dielov. Stroj taktiež 
disponuje programovacím a odrezávacím zariadením.  Požadované parametre: 
programovanie cez LCD panel, kontrola kvality natiahnutia materiálu, 
minimálne 300 mm hrúbka role materiálu, d�žka stola 12 m. Cena bola 
stanovená na základe prieskumu trhu. Ceny sú uvedené bez DPH.
Zariadenie bude umiestnené v sídle spolo�nosti:  kat. úz. Lubeník, okres 
Revúca, súpisné �íslo 243, parcela �. 770, LV �. 594 vedenom správou 
katastra Revúca. 

Šijací stroj s doskou kus 1 7 120,00 7 120,00 6 408,00 712,00

Šijací stroj je ur�ený na rýchle a presné šitie rohových stehov pomocou 
vysoko presného senzorového systému. Hlavné parametre: ovládací panel s 
dotykovou obrazovkou, riadené horné prešívanihe malých �astí, elektronicky 
riadiaci okraj švíku, sníma� rozoznávajúci hranu - automatické nastavenie 
rohového stehu, programovate�né zastavenie šitia pred zmenou šitia alebo 
pred rohmi a uhlami, min. 25 segmentov švíku a min. 80 programov z dôvodu 
všestranného využitia, nastavite�ný odstup od okraja až do 18 mm, 
trojpolohový spína� a zacvaknutie závitov pre za�iato�ný štart. Cena bola 
stanovená na základe prieskumu trhu. Ceny sú uvedené bez DPH.
Zariadenie bude umiestnené v sídle spolo�nosti:  kat. úz. Lubeník, okres 
Revúca, súpisné �íslo 243, parcela �. 770, LV �. 594 vedenom správou 
katastra Revúca. 

55 688,20 € 50 119,38 € 5 568,82 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 1

Ú�el regionálneho príspevku: úhrada výdavkov spojených s nákupom strojného zariadenia spolo�nosti ADAM Slovakia, s.r.o., ktorá je zameraná na šitie pánskej konfekcie, v súlade s Ak�ným plánom okresu Revúca, opatrením B.1.3. Podpora 
projektov ostatných oblastí priemyselnej a remeselnej výroby

ADAM Slovakia, s. r. o. 

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

55 688,20 € 50 119,38 € 5 568,82 €

70 170,93 € 63 153,84 € 7 017,09 €

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Miroslav Ková�, konate�

MIESTO A DÁTUM: Lubeník, OTLA�OK PE�IATKY A PODPIS:

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 2

Ú�el 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 €

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

Kapitálové výdavky

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

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

ADAM Slovakia, s. r. o. 

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

Úhrada výdavkov spojených s nákupom strojného zariadenia spol�nosti ADAM Slovakia, s.r.o., ktorá je zameraná na šitie pánskej konfekcie, v súlade s Ak�ným 
plánom okresu Revúca, opatrenie B.1 Podpora rozvoja podnikate�ských subjektov, najmä MSP 

Strana 6



NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 2

Ú�el regionálneho príspevku: 

ADAM Slovakia, s. r. o. 

Úhrada výdavkov spojených s nákupom strojného zariadenia spol�nosti ADAM Slovakia, s.r.o., ktorá je zameraná na šitie pánskej konfekcie, v súlade s Ak�ným 
plánom okresu Revúca, opatrenie B.1 Podpora rozvoja podnikate�ských subjektov, najmä MSP 

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  

MIESTO A DÁTUM: OTLA�OK PE�IATKY 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

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

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

Ú�el 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 €

Úhrada výdavkov spojených s nákupom strojného zariadenia spol�nosti ADAM Slovakia, s.r.o., ktorá je zameraná na šitie pánskej konfekcie, v súlade s Ak�ným 
plánom okresu Revúca, opatrenie B.1 Podpora rozvoja podnikate�ských subjektov, najmä MSP 

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

Kapitálové výdavky

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

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

ADAM Slovakia, s. r. o. 

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
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 3

Ú�el regionálneho príspevku: Úhrada výdavkov spojených s nákupom strojného zariadenia spol�nosti ADAM Slovakia, s.r.o., ktorá je zameraná na šitie pánskej konfekcie, v súlade s Ak�ným 
plánom okresu Revúca, opatrenie B.1 Podpora rozvoja podnikate�ských subjektov, najmä MSP 

ADAM Slovakia, s. r. o. 

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  

MIESTO A DÁTUM: OTLA�OK PE�IATKY 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

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
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