
Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 26/2018 

k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 077/2017/TV 

 

Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 077/2017/TV bol odoslaný 
elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Trebišov na hlasovanie formou „per rollam“ dňa 
16. marca 2018. Hlasovanie bolo ukončené 21. marca 2018. 

 

Dňa 22. marca 2018 sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania a konštatujeme, že hlasovania sa 
zúčastnilo 13 členov Rady pre rozvoj okresu Trebišov, z celkového počtu 18 členov Rady pre rozvoj 
okresu Trebišov. Rokovanie formou písomnej procedúry bolo uznášaniaschopné. 
 

Vznesené pripomienky v rámci hlasovania „per rollam“: 
20. marca 2018, bola k predmetnej žiadosti o RP vznesená pripomienka od predsedu rady Ivana 
Ivančina:  
„Pripomienka: žiadateľ musí predložiť detailnejšiu informáciu, ako realizácia projektu zabezpečí 
vytvorenie 5 nových pracovných miest z čoho 3 pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a v 
akých profesiách.“ 

22. marca 2018 bola žiadateľovi zaslaná pripomienka prostredníctvom mailu a v rovnaký 
deň akceptovaná zo strany žiadateľa o regionálny príspevok zaslaním vyjadrenia prostredníctvom mailu 
a zapracovaním požadovaných informácií do žiadosti o regionálny príspevok. Doplnené informácie zo 
strany žiadateľa: 
„Firma HB-LaserCut s.r.o. plánuje rozšíriť výrobu nakoľko je vysoký dopyt po jej službách. Firma sa 
zaoberá rezaním pomocou lasera a ohraňovaním hrubých a zložitých dielcov. S tým sa spája vysoká 
spotreba elektrického prúdu, najbližšia trafostanica je vzdialená približne 220 m. Kvôli vzdialenosti by 
vznikali veľké straty na napätí a s tým zvýšené náklady, kvôli ktorým by rozšírenie výroby nebolo 
rentabilné, preto je zámerom žiadosti vybudovanie trafostanice. Nakoľko firma plánuje rozšíriť výrobu, 
tak sa zaväzuje, že príjme 5 pracovníkov, z toho 3 budú znevýhodnení uchádzači o zamestnanie a dodrží 
tak podmienky stanovené pre čerpanie regionálneho príspevku. Firma plánuje vytvoriť nové pracovné 
miesta s týmito profesiami: obsluha vysokozdvižného vozíka, obsluha ohraňovacieho lisu, zvárači, 
obsluha obrábacieho centra, pomocník k paličom, technológ ( spracovanie výkresov na počítači), strážna 
služba.“ 

                          

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  

Branislav Ondruš  

Vojtech Ferencz neschvaľujem 

Peter Krajňák schvaľujem 

Norbert Kurilla  

Gabriel Csicsai  

Peter Ďurček neschvaľujem 

Adrián Jenčo neschvaľujem 

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

Rastislav Petrovič schvaľujem 

Marek Čižmár schvaľujem 

Jozef Ciberej schvaľujem 

Peter Rico schvaľujem 



Mária Maciková schvaľujem 

Marta Vozáriková schvaľujem 

Ján Hornyák  

Ján Staš hlas v neplatnej forme 

Beáta Kereštánová hlas v neplatnej forme 

 

V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko: 
 

Stanovisko č. 26/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 077/2017/TV 

 

Rada pre rozvoj okresu Trebišov odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 
077/2017/TV na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je úhrada výdavkov 
spojených s výstavbou trafostanice, protipožiarnej nádoby a nákupom vysokozdvižného vozíka. 

 

Hlasovanie „per rollam“: 

Počet členov Rady pre rozvoj okresu Trebišov 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 8 

            proti 3 

            zdržali sa hlasovania 0 

            hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme 2 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania „per rollam“ 5 

 

Platnosť hlasovania „per rollam“ potvrdzuje svojim podpisom: 
 

V Bratislave dňa 22. marca 2018 

Zapísal: Ľuboš Ďubek 

         

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

                  Ing. Rastislav Petrovič 

                           tajomník Rady pre rozvoj  
   okresu Trebišov 

 

 

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

 

            Ing. Ivan Ivančin 

                                   predseda Rady pre rozvoj  

     okresu Trebišov 

  

Prílohy: 
1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 077/2017/TV 



Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku  

A. Identifikácia žiadateľa 

Názov žiadateľa: HB - LaserCut s.r.o. 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia: 

zapísaný v Obchodnom registri, vedenom okresným súdom Košice I, 
registračné číslo: 24095/V, dátum registrácie: 30. 07. 2009 

Sídlo: Kamenecká 241, 076 52 Strážne 

Okres: Trebišov 

Štatutárny orgán: Ing. Ján Hornyák  

Kontaktné údaje 
žiadateľa 

(e-mail a tel.): 
hb.lasercut@gmail.com   

Kontaktná osoba 

(e-mail a tel.): 
Ing. Ján Hornyák 

IČO: 44 865 163 

DIČ: 2022865603 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu IBAN: SK06 0200 000 0026 2962 0951 

B. Identifikácia opatrenia  

Prioritná oblasť: B. Podnikanie a lepšie pracovné miesta 

Opatrenie/podopatrenie: 
B.3. Podpora podnikateľských subjektov v priemysle, službách 
a cestovnom ruchu 

Účel RP: 
úhrada výdavkov spojených s výstavbou trafostanice, protipožiarnej 
nádoby a nákupom vysokozdvižného vozíka, v súlade s Akčným plánom 
rozvoja okresu Trebišov, Aktivita B.3.1.8 Vybudovanie trafostanice 

Miesto realizácie: Strážne 

Doba realizácie: 2018 

C. Harmonogram  poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR) 

  2017 2018 2019 2020 Spolu 

Bežné 
výdavky - 0,- - - 0,-  

Kapitálové 
výdavky - 91 486,07,- - - 91 486,07,- 

Spolu - 91 486,07,- - - 91 486,07,- 

D. Stručný popis projektu (max. 200 slov) 

V júli 2009 bola založená spoločnosť pod názvom HB-LaserCut s.r.o. v obci Strážne, 13 km od mesta 

Kráľovský Chlmec, ktorej ťažiskom podnikania bolo laserové rezanie, delenie, pálenie ocele, hliníka a ich 
zliatin, nerezu, pozinku a iných kovov. V súčasnosti sa firme zvýšil odber zo 100 kW na 200 kW a  firma HB-

LaserCut s.r.o. plánuje rozšíriť výrobu nakoľko je vysoký dopyt po jej službách. S tým sa spája vysoká 
spotreba elektrického prúdu. Najbližšia trafostanica je vzdialená približne 220 m. Kvôli vzdialenosti by 
vznikali veľké straty na napätí a s tým zvýšené náklady, kvôli ktorím by rozšírenie výroby nebolo rentabilné. 
Preto účelom projektu je vybudovanie trafostanice k výrobnej hale, ktorá bude financovaná z vlastných 
zdrojov. S prevádzkovaním trafostanice hrozí zvýšené riziko požiaru, preto je potrebné vybudovať 
protipožiarnu nádrž, ktorá bude slúžiť na elimináciu prípadného požiaru. Nakoľko firma plánuje rozšíriť 
výrobu, tak sa zaväzuje, že príjme 5 pracovníkov, z toho 3 budú znevýhodnení uchádzači o zamestnanie a 



dodrží tak podmienky stanovené pre čerpanie regionálneho príspevku. Zamestnanie 5 pracovníkov bude 
predmetom zmluvy o regionálny príspevok, čím sa firma zmluvne zaviaže vytvoriť 5 nových pracovných 
miest a obsadiť ich. Firma plánuje vytvoriť miesta s týmito profesiami:  

-obsluha vysokozdvižného vozíka 

-obsluha ohrňovacieho lisu 

-zvárači 
-obsluha obrábacieho centra 

-pomocník k paličom 

-technológ ( spracovanie výkresov na počítači) 
-strážna služba 

 

Objekt  trafostanice a protipožiarnej nádrže budú umiestnené na parcele č. 972/23 evidovanej na liste 
vlastníctva č. 1158, nachádzajúcej sa v okrese Trebišov, obec Strážne, KÚ Strážne, ktorá je vo vlastníctve 
spoločnosti HB-LaserCut s.r.o. 

Dofinancovanie vo výške 10% z celkového rozpočtu projektu bude zabezpečené vo forme vlastných 
zdrojov spoločnosti a budú použité na výdavky spojené s vybudovaním trafostanice. 

Všetky činnosti súvisiace s realizáciou 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 

2018: 

· Verejné obstarávanie na nákup vysokozdvižného vozíka 

· Nákup vysokozdvižného vozíka 

· Verejné obstarávanie na výstavbu trafostanice 

· Stavba trafostanice 

· Verejné obstarávanie na výstavbu protipožiarnej nádrže 

· Stavba protipožiarnej nádrže 

· Novovytvorené pracovné miesta - 5 

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 

Verejné obstarávanie, uzavretie zmluvy s víťazným 
uchádzačom a výstavba trafostanice 

Novopostavená trafostanica/ 1ks 

Verejné obstarávanie, uzavretie zmluvy s víťazným 
uchádzačom a výstavba protipožiarnej nádrže 

Novopostavená požiarna nádrž/ 1ks 

Verejné obstarávanie, uzavretie zmluvy s víťazným 
uchádzačom a nákup vysokozdvižného vozíka 

Vysokozdvižný vozík / 1 ks 

Vytvorenie nových pracovných miest Novovytvorené pracovné miesta/ 5 

Aktivity za rok 2019 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

  

Aktivity za rok 2020 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

  

G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu 

Aktivita je zameraná na podporu priemyslu v okrese a znižovanie nezamestnanosti, čím prispieva 
k zvyšovaniu kúpyschopnosti a kvality života obyvateľov v okrese Trebišov. 

 

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  
 



NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €

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 €

Celkom

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby

HB - LaserCut s.r.o.

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2018

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Počet jednotiek Cena za jednotku
Oprávnené výdavky 

spolu
komentár k rozpočtu

úhrada výdavkov spojených s výstavbou trafostanice, protipožiarnej nádoby a nákupom vysokozdvižného vozíka, v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Trebišov, Aktivita B.3.1.8 Vybudovanie 
trafostanice

Z toho Regionálny 
príspevok

Z toho vlastné zdroje

1. Osobné výdavky

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary 

Spolu (bežné výdavky)
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :  Príloha č. 1

Účel regionálneho príspevku: 

HB - LaserCut s.r.o.

úhrada výdavkov spojených s výstavbou trafostanice, protipožiarnej nádoby a nákupom vysokozdvižného vozíka, v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Trebišov, Aktivita B.3.1.8 Vybudovanie 
trafostanice

Vysokozdvižný vozík Kus 1 31 925,00 € 31 925,00 € 31 925,00 € 0,00 €
Bude slúžiť na prenášanie ťažkých materiálov vo výrobnej hale. 
Minimálne parametre: Minimálna nosnosť 3200kg, plynový pohon.
Cena stanovená na základe prieskumu trhu. Ceny sú uvedené bez DPH.

31 925,00 € 31 925,00 € 0,00 €

0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vybudovanie trafostanice Počet 1 54 419,00 € 54 419,00 € 44 254,00 € 10 165,00 €

Bude slúžiť na efektívnejšie využívanie elektrickej energie a zníženie 
straty na napätí. Minimálne parametre: Príkon 3300kW, trojfázová 
prípojka. Cena stanovená prieskumom trhu. Ceny sú uvedené bez DPH.

Vybudovanie protipožiarnej nádrže Počet 1 15 307,00 € 15 307,00 € 15 307,00 € 0,00 €

Nakoľko s prevádzkou trafostanice hrozí zvýšené riziko požiaru, požiarna 
nádrž bude vybudovaná za týmto účelom. Minimálne parametre: Objem 
50 000 l. Cena stanovená na základe prieskumu trhu. Ceny sú uvedené 
bez DPH.    

54 419,00 € 44 254,00 € 10 165,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €

101 651,00 € 91 486,00 € 10 165,00 €

101 651,00 € 91 486,00 € 10 165,00 €

Vysvetlivky:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Ing, Ján Hornyák

MIESTO A DÁTUM: OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

Oprávnené výdavky 
spolu

Z toho Regionálny 
príspevok

Z toho vlastné zdroje komentár k rozpočtu

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.

Celkom

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

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Spolu (kapitálové výdavky)

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Počet jednotiek Cena za jednotku
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