
Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 41/2018 
k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 062/2016/SO 
 
Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 062/2016/SO bol odoslaný 
elektronicky všetkým členom Rady pre rozvoj okresu Sobrance 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 14 členov Rady pre rozvoj okresu Sobrance, z celkového počtu 18 
členov Rady pre rozvoj okresu Sobrance. Rokovanie formou písomnej procedúry bolo 
uznášaniaschopné. 
V rámci hlasovania „per rollam“ neboli vznesené pripomienky. 
 
27. marca 2018 predseda Rady Ivan Ivančin v rámci hlasovania uviedol nasledovné 

stanovisko: 

„Žiadosť o regionálny príspevok 062_2016_SO schvaľujem. Podpis príslušnej zmluvy 
o poskytnutí regionálneho príspevku je podmienený: 
1. Stanoviskom Protimonopolného úradu SR; 
2. Aktualizáciou podnikateľského plánu na obdobie n+3 (t.j. 2018-2021) a zosúladenie hodnôt 
príspevku (alebo iných dotácií) uvedených v podnikateľskom plánu  v riadku „Príspevky spolu“ 
so Žiadosťou o regionálny príspevok (pravidlo Príspevky spolu v Podnikateľskom pláne nesmú 
byť nižšie ako požadovaný regionálny príspevok v Žiadosti).“ 
 
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 
Boleslav Lešo schvaľujem 

Pavol Džurina schvaľujem 
Martin Hrunka schvaľujem 
Milan Örmezey schvaľujem 

Ján Petro schvaľujem 
Jaroslav Majoroš schvaľujem 

Michal Gič schvaľujem 
Pavol Fečík schvaľujem 
Martin Fiľko  



 
V hlasovaní „per rollam“ bolo prijaté nasledovné stanovisko: 
 
Stanovisko č. 41/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 062/2016/SO 
 
Rada pre rozvoj okresu Sobrance odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 
062/2016/SO na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je úhrada 
výdavkov spojených s rekonštrukciou a prevádzkou ubytovacieho zariadenia obce Inovce, 
v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sobrance, opatrenie B.3 Podpora subjektov 
sociálnej ekonomiky. 
 

Hlasovanie „per rollam“: 

Počet členov Rady pre rozvoj okresu Sobrance 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“ 

8 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“ 14 

Z toho: pre 14 
            proti 0 
            zdržali sa hlasovania 0 

            hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme 0 
Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania „per rollam“ 4 

 
Platnosť hlasovania „per rollam“ potvrdzuje svojim podpisom: 
 
V Bratislave dňa 30. marca 2018 
Zapísal: Dominika Benická 
         
SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM 

MVDr. Boleslav Lešo, PhD. 
tajomník Rady pre rozvoj 

okresu Sobrance 
 

SCHVAĽUJEM – NESCHVAĽUJEM 
 

Ing. Ivan Ivančin 
predseda Rady pre rozvoj 

okresu Sobrance 
 
Prílohy: 

1. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 062/2016/SO 



       

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku  

 
A. Identifikácia žiadateľa 

 

Názov žiadateľa: Obec Inovce 

Právna forma: obec 

Registrácia: 
zapísaný v Registri vedenom okresným úradom Sobrance registračné číslo: OU-
MI-OZP-2016/006157-2, dátum registrácie: 19.4.2016 

Sídlo: 072 64 Inovce 28 

Okres: Sobrance 

Štatutárny orgán: 
Milan Poľak 

Kontaktné údaje 
žiadateľa 

(e-mail a tel.): 

inovce@inovce.sk 
tel.: 056/6582514  
mobil: 0918 451 208 

Kontaktná osoba 
(e-mail a tel.): 

Milan Poľak 

IČO: 
00325228 

DIČ: 
2020740777 

Bankové spojenie: 
VUB a.s. pobočka Sobrance  

Číslo účtu IBAN: 
SK93 0200 0000 0036 7926 3854 

 
B. Identifikácia opatrenia  

 
Prioritná oblasť: B.3 Podpora subjektov sociálnej ekonomiky 

Opatrenie/podopatrenie: 
B.3.4 Zlepšenie ubytovacích kapacít a poskytovania služieb v obci Inovce s cieľom 
podpory cestovného ruchu v súvislosti drevenou architektúrou regiónu 

Účel RP: 
Úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou a prevádzkou ubytovacieho 
zariadenia obce Inovce 

Miesto realizácie: 
Škola v prírode, Inovce 88,  
na pozemku registra C KN parcelné číslo 217/4,  
(List vlastníctva č. 239) 

Doba realizácie:  2018 - 2019 

C. Harmonogram  poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR) 

  2017 2018 2019 2020 
 

Spolu 
 

Bežné 
výdavky 

0 21 301,56 41 942,00 0,00 63 243,56 

Kapitálové 
výdavky 

0 77 669,44 600,00 0,00 78 269,44 

Spolu 
0 98 971,00 42 542,00 0,00 141 513,00 

 



D. Stručný popis projektu (max. 200 slov) 

Charakteristika žiadateľa: 
          Obec Inovce leží cca 20 km severovýchodne od okresného mesta Sobrance. Obec je situovaná v 
najvýchodnejšej časti Zemplínskeho regiónu, Košického kraja, na hranici s Ukrajinou. Celková dĺžka východnej 
hranice okresu s Ukrajinou tvorí spolu 43 km. V obci žije 253 trvale bývajúcich obyvateľov. Celková rozloha 
katastrálneho územia obce je 1 059,06 ha, priemerná hustota osídlenia 24 obyvateľov na 1 km2. Celý kataster 
obce zasahuje pohorie Vihorlat, čo vytvára vhodné predpoklady na turistiku. Nosným odvetvím ponúkajúcim 
pracovné miesta v obci v minulosti bol agrosektor a aj v súčasnosti, napriek zložitej ekonomickej situácii zostal 
rozhodujúcim zamestnávateľom. Nezamestnanosť v obci je vyššia ako priemer Sobranského okresu (14,5 %). 
Obec v roku 2016 rozšírila svoju činnosť aj o podnikateľské aktivity. Obec si založila v roku 2016 živnosť na 
prevádzkovanie zariadenia Škola v prírode. Ubytovacie služby v zariadení obec prevádzkuje od 1. 5. 2016.   
 
Východisková situácia:  
 
        V katastri obce Inovce sa nachádzajú dva nevyužívané objekty: bývalá Škola v prírode a Chata pri vleku. 
Budovy sú majetkom Košického samosprávneho kraja, od roku 2008 ich prevádzkuje Stredná odborná škola 
obchodu a služieb Sobrance. Na základe Nájomnej zmluvy č. 21/2015 zo dňa 30. 9. 2015 a Dodatku č.1 zo dňa 
20.04.2017 medzi Strednou odbornou školou obchodu a služieb Sobrance a obcou Inovce bol uzatvorený 
prenájom budov a pozemkov do roku 30. 12. 2027. (viď prílohy: Zmluva a Dodatok k č. 1 zmluve). 
V súčasnosti obec rokuje s KSK o odkúpení budovy do vlastníctva obce. 
        Predmetom Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku je rekonštrukcia interiéru Školy v prírode. 
Zariadenie v minulosti ponúkalo ubytovacie a stravovacie služby. V súčasnosti obec prevádzkuje iba ubytovacie 
služby, nakoľko terajšia kuchyňa je viac ako 30 ročná. Nevyhovuje kapacitne, dispozične  
a platným hygienickým predpisom aj zariadenie kuchyne prekročilo hranicu životnosti.  Prevádzku spoločného 
stravovania budeme klasifikovať podľa nariadenia vlády č. 533/2007 Z.z. ako zariadenie s počtom jedál do 300. 
Budova sa nachádza v prírodnom prostredí Vihorlatských vrchov, 2 km od Šengenskej hranice, 20 km od 
okresného mesta Sobrance.  
       Základným predpokladom, aby sa cestovný ruch v okrese Sobrance rozvíjal, je širšia ponuka ubytovacích a 
stravovacích služieb a existencia turisticky atraktívnych lokalít, čo je zárukou zvyšovania návštevnosti a teda aj 
zvyšovania tržieb z cestovného ruchu. Okres ponúka viaceré unikátne prírodné a kultúrne atraktivity svetového a 
európskeho významu ako napr. Karpatské bukové pralesy (UNECO), Senianske rybníky (NATURA 2000) a 
Morské Oko (národná prírodná rezervácia). Do zóny potenciálu atraktívnosti regiónu pre turisticko-rekreačné 
využitie sa zaraďuje vodná nádrž Vyšná Rybnica, Kolibabovce, minerálne pramene v Sobraneckých kúpeľoch, 
termálny prameň Sejkov a lom v Beňatine. V okrese je evidovaných 37 nehnuteľných kultúrno-historických 
pamiatok  (kostoly, vily, kúrie a mlyny), drevené kostolíky s dodnes zachovaným dobovým interiérom v Ruskej 
Bystrej z roku 1720 (UNESCO),v Inovciach z roku 1836 (národná kultúrna  pamiatka) a Tibavský hrad v 
Podhorodi. Jedinečnosťou okresu i SR je rozsiahla zbierka elektrofonických gitár v sobraneckom Gitarovom 
múzeu,  malebnosť vinných pivníc v Tibave, Orechovej a  turistické a cyklistické trasy. Obec je súčasťou 
"Cyklistického chodníka ikon" na úseku Stakčín - Inovce, ktorý prepája deväť drevených chrámov v okresoch 
Snina a Sobrance. Turisti, ktorí do okresu prichádzajú, nemajú kde prespať alebo si oddýchnuť. 
 
Zámer a cieľ projektu: 
       Vzhľadom na súčasný trend v poskytovaní ubytovacích služieb a legislatívu v poskytovaní stravovania sú 
nevyhnutné viaceré investície do modernizácie ubytovacích priestorov a rekonštrukcie kuchyne a jedálne.  
Zámerom obce je celoročne sprevádzkovať budovu bývalej Školy v prírode, rozšíriť ubytovacie a stravovacie 
služby v okrese Sobrance, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a znížiť nezamestnanosť v obci. 
Cieľom projektu je zmodernizovať ubytovacie priestory Školy v prírode, zrekonštruovať kuchyňu, jedáleň, 
spoločenskú miestnosť, učebňu, spoločné soc. zariadenia a vytvoriť 5 pracovných miest. Prevádzka spoločného 
stravovania sa navrhuje klasifikovať podľa nariadenia vlády č. 533/2007 Z.z. ako zariadenie s počtom jedál do 
300. Návrh dispozície stravovacej prevádzky a jej technologického vybavenia je v súlade s požiadavkami a 
podmienkami obsiahnutými v dotknutých slovenských normách a predpisoch. Plánovanou investíciou sa zvýši 
kvalita a rozsah poskytovaných služieb, podporí sa rozvoj CR a prispeje k zníženiu nezamestnanosti v okrese 
Sobrance.  



Po realizácii projektu, v rámci ktorého sa zmodernizujú existujúce izby, bude zariadenie disponovať 40 lôžkami. 
Ubytovanie: v budove Školy v prírode : 9 izieb – t.j. 40 miest na spanie, WC + sprchy v každej izbe. 
Zrekonštruovaná  bude taktiež jedáleň, spoločenská miestnosť, spoločné sociálne zariadenia na prízemí, chodba 
a kuchyňa. Kuchyňa bude vybavená kompletným novým zariadením. 
 
Výstupy projektu: 
 

· vytvorených 5 pracovných miest bude financovaný z viacerých zdrojov:      
regionálny príspevok – cca 42.000,-€,  v roku 2019)  
ÚPSVaR – cca 42 000,- 2019) 

· Zmodernizovaná a zrekonštruovaná  
1 kuchyňa, 1 jedáleň, 1 spoločenská miestnosť, chodba a spoločné sociálne zariadenia.  
Vybavených 9 izieb novým nábytkom a posteľnou bielizňou  
 

Stav po realizácii projektu:  
Realizáciou projektu sa dosiahne určitý štandard ubytovania spĺňajúci slovenské a medzinárodné normy a 
kategorizáciu. Zrekonštruovaná Škola v prírode bude konkurencieschopná  na trhu cestovného ruchu poskytujúci 
komplexný balík služieb. Prostredníctvom investície bude zlepšený manažment a marketing zariadenia a 
doplnené doplnkové služby, ktoré zabezpečia komplexnosť a celoročné využitie zariadenia. Realizácia projektu 
bude mať pozitívny vplyv na rozvoj sobraneckého regiónu prostredníctvom podpory CR v cieľovej oblasti. Škola 
v prírode napomôže k lepšiemu využívaniu turistického potenciálu územia, ktoré doteraz neposkytovalo 
dostatočné služby turistom, ktorí navštívia daný región. Zariadenie bude mať jednoznačne pozitívny dopad na 
propagáciu a zatraktívnenie oblasti medzi domácimi i zahraničnými turistami. Žiadateľ si stanovil reálne ciele a 
merateľné ukazovatele.  
So zvýšeným objemom prác súvisiacich s novými službami bude súvisieť aj nárast počtu zamestnancov v počte 
5.  
 
Regionálny príspevok bude použitý na nákup technického vybavenia, stavebné úpravy a časť bude použitá na 
mzdy. Služby budú využívané za trhových podmienok a poskytované za trhové ceny. 
 
 

E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch 
 
Aktivity projektu 
 
Rok 2017 
 
Príprava projektovej dokumentácie  
Už vypracovaná a uhradená projektová dokumentácia rieši návrh nového členenia priestoru kuchyne s ohľadom 
na platné hygienické predpisy a návrh nového technologického vybavenia s ohľadom na plánovanú kapacitu 
kuchyne. Druhá projektová dokumentácia  je na rekonštrukčné práce v Škole v prírode.   
 
Rok 2018 
 
Verejné obstarávanie  
Verejné obstarávanie bude riešiť výber zhotoviteľa rekonštrukčných prác, obstaranie kuchynského vybavenia, 
nákup perín.  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.  

 

 



Nákup materiálno-technického vybavenia obytných miestností a jedálne  

Nákup a vybavenie izieb a jedálne nábytkom: 10 x postele jednolôžkové, 15 x postele dvojlôžkové 
10 x jedálenský stôl pre 6 osôb, 60 x jedálenská stolička, 15 x skrine šatníkové, sedacie súpravy, televízory.  

 
Nákup posteľnej bielizne– sanitačné potreby:  Nákup posteľnej bielizne:  40 x súprava paplón+vankúš, 80 x 
súprava bavlnené obliečky (paplón+vankúš+plachta)  
 
Nákup technického vybavenie kuchyne a jedálne 
 
Prevádzka spoločného stravovania bude realizovaná podľa nariadenia vlády č. 533/2007 Z.z. ako zariadenie s 
počtom jedál do 300. 
 
Zriadia sa tu pracoviská 

1) varný blok - je tu navrhnutý konvektomat, kotol 50l, panvica smažiaca 50l a šporák 4 platničkový s rúrou 
v spodnej časti, na odsávanie pár a splodín bude nad varným blokom osadený digestor kapacitou 
odsávania 2800m3/hod s výfukom do vonkajšieho priestoru. 

2) čistá príprava zeleniny - je tu navrhnutý chladený stôl s drezom, nad stolom stolová dvojpolica a ďalšie 
vybavenie ako krájač zeleniny, blixér, tyčový mixér, čistá príprava mäsa - je tu navrhnutý chladený stôl 
s drezom, nad stolom stolová dvojpolica a ďalšie vybavenie ako mlynček na mäso a nárezový stroj  

3) múčne jedlá - je tu navrhnutý stôl so zásuvkami a policou, nad stolom stolová dvojpolica a ďalšie 
vybavenie ako mikrovlnná rúra, vákuová balička a stolová váha digitálna a univerzálny robot kuchynský 
na miesenie, miešanie a šľahanie 

4) rozbíjanie vajec - je tu navrhnutý malý umývací stôl s podstolovou chladničkou 5. dokončovanie a výdaj 
jedál po tepelnej úprave - je tu navrhnutý teplý výdajný stôl - vodný kúpeľ s kapacitou 4xGN1/1-200, 
každá vaňa je samostatne ohrievaná, v spodnej časti stola je ohrevný režón s dvierkami z oboch strán na 
ukladanie umytých tanierov, nad stolom je osadený teplý most s infra ohrevom políc, zadnú stenu zo 
strany umývania stolového riadu bude mať krytovanú. 

5) Výdaj jedál sa bude realizovať cez terajšie okienko, pod okienkom v jedálni je dráha na podnosy a 
zároveň vozík na príbory a podnosy . 

6) umývanie stolového riadu - je tu navrhnutý stôl s dierou na odpad, podstolové koše na organický odpad, 
predumývací stôl so sprchovou batériou a podstolová umývačka s vkladaním spredu, zároveň sú 
navrhnuté dva vozíky na odkladanie použitých podnosov s taniermi na preklenutie náporu pri vracaní 
špinavého použitého riadu. 

7) umývanie kuchynského riadu - je tu navrhnutý dvojdrez so sprchovou batériou a výlevka kombinovaná s 
umývadlom na ruky. Vybavenie terajších skladov novým potrebným vybavením je riešené len v 
rozpočtovej časti, 

8) hrubá príprava zeleniny - je tu navrhnutá škrabka na zemiaky, umývací stôl a regál,  
9) sklady - sú tu navrhnuté nové veľkokapacitné chladiace a mraziace skrine a skladovacie regály 
10) príjem tovaru - je tu navrhnutá mostíková váha a manipulačný vozík 

 
Návrh dispozície prevádzky a jej technologického vybavenia je v súlade s podmienkami obsiahnutými v 
dotknutých slovenských normách a predpisoch. Pri návrhu boli zohľadnené všetky nutné podmienky obsiahnuté 
v Nariadení slovenskej vlády č. 533 zo 16.8.2007 na zariadenia spoločného stravovania a smernice EÚ č. 
93/43/EHS - / 1993 o hygiene potravín. 
 
Rekonštrukčné práce a výmena oplotenia 
 

1) rekonštrukčné práce - bude potrebná rekonštrukcia vyššie uvedených priestorov (stavebné práce) 
2) úprava rozvodov teplej a studenej pitnej vody a odpadového potrubia ku jednotlivým pracoviskám 
3) výmena okien – je potrebná výmena okien v kuchyni, jedálenskej časti, chodby, spoločenskej miestnosti 

a sociálnych zariadení.  
4) zakrytie okien mriežkami proti hmyzu 
5) úprava vstupných dverí proti hlodavcom 
6) výmena oplotenia 



 
2019  
 
Tvorba nových pracovných miest  
 
V rámci danej aktivity boli do projektu zahrnuté výdavky spojené úhradou mzdových výdavkov prijatých na 5 
novovytvorených pracovných miest, ktoré budú udržané počas 1 roku projektu.  
Výsledkom tejto aktivity bude podpísaných 5 pracovných zmlúv s popisom náplne práce.   
 
V roku 2020 budú mzdy hradené prostredníctvom Národných projektov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 
pričom bude zachovaný strop minimálnej pomoci 200 000 eur. 
5 zamestnanci (kuchár,2x chyžná, údržbár, ekonómka).  
 
Propagácia projektu: 
 
Propagácia zariadenia projektu bude realizovaná počas celého jeho trvania prostredníctvom webovej stránky obce 
a printovej verzii. V tej aktivite vytvoríme propagačný materiál (leaflets), ktoré umiestnime v informačných 
centrách a rozošleme na základné a stredné školy. 
Okrem toho bude pri zahájení projektu publikovaný článok o zahájení projektu a jeho plánovaných aktivitách, 
prípadne inzercia.  

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 

Nákup materiálno-technického vybavenia obytných miestností a 
jedálne 

10 x postele jednolôžkové  
15 x postele dvojlôžkové 
10 x jedálenský stôl pre 6 osôb 
60 x jedálenská stolička  
15 x skrine šatníkové 
1 x sedacia súprava 3+1+1 
1 x rohová sedacia súprava 
2 x televízor  

Nákup pracovného náradia  
1 x kosačka 
1 x kosačka strunová 

Nákup posteľnej bielizne– sanitačné potreby 
40 x súprava paplón+vankúš 
80 x súprava bavlnené obliečky 
(paplón+vankúš+plachta)  

Nákup technického vybavenie kuchyne a jedálne 1 vybavená kuchyňa a jedáleň 

Rekonštrukčné práce a výmena oplotenia 

zrekonštruovaná kuchyňa, jedáleň, 
spoločenská miestnosť, chodba a soc. 
zariadenie  
Oplotenie celkovej dĺžke 102 m 

Aktivity za rok 2019 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

Tvorba nových pracovných miest vytvorené pracovné miesta - 5 

Propagácia projektu 
1 leflets – propagačný materiál 
1 článok prípadne inzercia 
1 web stránka  

Aktivity za rok 2020 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

  

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 Inovciach, dňa 10.11.2017 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Milan Poľak, starosta obce 
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 €

poste� jednolôžková ks 10                      120,00 € 1 200,00 €
Výdavok na materiálno-technické vybavenie izieb. Min. požiadavky: poste�
jednolôžková s úložným priestorom s matracom. Cena stanovená na základe 
internetového prieskumu trhu.

poste� dvojlôžková rozkladacia ks 15                      300,00 € 4 500,00 €

Výdavok na materiálno-technické vybavenie izieb. Min. požiadavky: poste�
dvojlôžková s úložným priestorom s matracom. Cena stanovená na základe 
internetového prieskumu trhu.

súprava paplón+vankúš celoro�ný ks 40                        50,00 € 2 000,00 €

Výdavok na materiálno-technické vybavenie izieb. Min. požiadavky: rozmery 
paplón 140x200 cm, vankúš 70x90 cm leloro�ný. Cena stanovená na základe 
internetového prieskumu trhu.

súprava bavlnené oblie�ky paplón+vankúš ks 80                        30,00 € 2 400,00 €

Výdavok na materiálno-technické vybavenie izieb. Min. požiadavky: rozmery: 
paplón 140x200 cm, vankúš 70x90 cm. Cena stanovená na základe 
internetového prieskumu trhu.

plachta bavlnená poste�ná ks 80 10,00 € 800,00 €

Výdavok na materiálno-technické vybavenie izieb. Min. požiadavky:plachta 
bavlnená poste�ná s rozmermi 140x250cm. Cena stanovená na základe 
internetového prieskumu trhu.

jedálenský stôl pre 6 osôb ks 10 140,00 € 1 400,00 €
Výdavok na materiálno-technické vybavenie jedálne. Min. požiadavky: pre 6 
osôb. Cena stanovená na základe internetového prieskumu trhu.

jedálenská stoli�ka ks 60 40,00 € 2 400,00 €
Výdavok na materiálno-technické vybavenie jedálne. Min. požiadavky:pre 6 
osôb. Cena stanovená na základe internetového prieskumu trhu.

skri�a šatníková ks 15 96,00 € 1 440,00 €

Výdavok na materiálno-technické vybavenie izieb. Min. požiadavky: skri�a 
dvojdverová s 2 zásuvkami, rozmery v/š/hl: 175x96x49,50cm. Cena stanovená 
na základe internetového prieskumu trhu. 

Bežné výdavky

1. Osobné výdavky

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Merná jednotka komentár k rozpo�tuPo�et jednotiek Cena za jednotku

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

Obec Inovce

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPO�ET na rok 2018

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky

Oprávnené výdavky spolu

4. Výdavky na materiál a tovary 

Úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou a prevádzkou ubytovacieho zariadenia obce Inovce v súlade s Ak�ným plánom rozvoja okresu Sobrance a opatrením B.3 
Podpora subjektov sociálnej ekopnomiky

Celkom

Celkom

Celkom

Typ výdavku
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 1

Ú�el regionálneho príspevku: 

Obec Inovce

Úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou a prevádzkou ubytovacieho zariadenia obce Inovce v súlade s Ak�ným plánom rozvoja okresu Sobrance a opatrením B.3 
Podpora subjektov sociálnej ekopnomiky

sedacia súprava ks 1 520,00 € 520,00 €

Výdavok na materiálno-technické vybavenie apartmánovej izby. Min. 
požiadavky: sedacia súprava 3+1+1. Cena stanovená na základe internetového 
prieskumu trhu. 

rohová sedacia súprava ks 1                      820,00 € 820,00 €

Výdavok na materiálno-technické vybavenie spolo�enskej miestnosti. Min. 
požiadavky: rohová sedacia súprava látková s rozmermi v/š/hl: 90x317x253. 
Cena stanovená na základe internetového prieskumu trhu. 

televízor-1ks vybavenie apartmánovej izby, 1ks 
vybavenie spolo�enskej miestnosti 

ks 2                      649,00 € 1 298,00 €

Výdavok na materiálno-technické vybavenie apartmánovej izby a spolo�enskej 
miestnosti. Min. požiadavky: uhloprie�ky: 121cm. Cena stanovená na základe 
internetového prieskumu trhu. 

obývacia stena ks 1                      270,00 € 270,00 €

Výdavok na materiálno-technické vybavenie apartmánovej izby. Min. 
požiadavky: rozmery: 180x280 v/š/. Cena stanovená na základe internetového 
prieskumu trhu. 

benzínová kosa�ka s pojazdom s mul�ovaním ks 1                   1 600,00 € 1 600,00 €

Cena stanovená na základe internetového prieskumu trhu.
Kosa�ka bude slúži� na kosenie priestranstva okolo ubytovacieho zariadenía 
na rovnom povrchu. Parametre: 4taktný motor, výkon 3,2kW.

benzínová kosa�ka krovinorez  ks 1                      653,56 € 653,56 €

Cena stanovená na základe internetového prieskumu trhu.
Kosa�ka bude slúži� na kosenie trávy a vyžínanie mladých porastov na 
nerobnom teréne. Typ FS260 C-E.   

21 301,56 €

           0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21 301,56 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €Celkom

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek Cena za jednotku

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Kapitálové výdavky
Spolu (bežné výdavky)

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

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Celkom

Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpo�tu

6. Iné oprávnené bežné výdavky

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby

Celkom

Celkom

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 1

Ú�el regionálneho príspevku: 

Obec Inovce

Úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou a prevádzkou ubytovacieho zariadenia obce Inovce v súlade s Ak�ným plánom rozvoja okresu Sobrance a opatrením B.3 
Podpora subjektov sociálnej ekopnomiky

0,00 €

0,00 €

Vybavenie kuchyne súbor 1                 40 555,00 € 40 555,00 €

Vybavenie kuchyne: umýva�ka riadu typ I50ETP-cena1 740 €; batéria zmiešavacia na 
umývanie stolového riadu - 171,60 €; stôl umývací, lisov.drez 500 x 400 x 250 mm - 
510 €; stôl prac.,prac.doska hr. 50 mm, celoantikorový - 300 €; kôš na organický 
odpad,objem 70 l-á165,60 €; výlevka kombinovaná s umývadlom-na um.riadu - 408 
€; dvojdrez MSD 120 x70 x 85 celoantikorový - 432 €; batéria k drezu sprchová 
zmiešavacia - 171,60 €; regál kuchynský typ 377 na riad-298,80 €; stôl umývací na 
rozbíjanie vajec s drezom - 501,60 €; batéria drezová stojánková typ ZR 3113/T - 
57,60 €; robot kuchynský univerzálny s príslušnými nástroj -1 798,80 €; Stôl 
pracovný na mú�ne jedlá – zásuvkový - 571,20 €; rúra mikrovlnná typ MWP1052-
25E - 261,60 €; profi váha obchodná typ CAS PR PLUS B6 - 202,80 €; stôl chladiaci 
na �istú prípravu mäsa typ SCH2D/A-1 786,80 €; drez k chladiacemu stolu-169,20€ 
batéria k drezu - 57,60 €; stroj nárezový GM300RM - 804 €; mlyn�ek na mäso 
elektrický typ UH-12MEC - 552 €; stôl chladiaci na �istú príp.zeleniny typ SCH2D/A-
1 786,80 €; drez k chladiacemu stolu - 169,20 €; batéria drezová stojánková typ ZR 
3113/T - 57,60 €; krája� zeleniny profi typ CL50E Robot Coupe - 1 430,40 €; súprava 
kotú�ov ku krája�u CL50-1 437,60 €; kotol elektrický typ PI50-78ET, objem 50l - 4 
824 €; šporák elektrický typ CFQ4-78ET - 3 009,60 €; súprava plechov a roštov 
GN2/1 do rúry šporáka - 360 €; rameno napúš�acie +ž�ab oporný na vodu k sporáku - 
180 €; panvica smažiaca elektrická typ BR50-78ET 50l - 2 588,40 €; odsáva� pár 
nástenný typ DN-1 – celoantikorový - 3 837,60 €; pult teplý výdajný na výdaj jedla 
typ SVD-4DL 4 vane - 1 794 €; nadstavba na ohrev tanierov OM-3-540 €; stôl 
pracovný s 2 policami na výdaj jedál - 366 €; vozík na odkladanie podnosov 
jednoradový - 372 €; regál skladový,montovaný 5xpolica-á154,08 €; skri�a chladiaca  
profi typ UR600,objem 600l - 936 €;  skri�a mraziaca profi typ URF00, objem 600l - 
1 068 €; váha obchodná plošinová typ TCS na príjem tovaru-300Z - 354 €; stôl 
umývací s drezom na hrubú prípravu zeleniny - 492 €; batéria drezová stojanková - 
57,60 €;  regál skladový montovaný 5xpolica na zeleniniu - 154,08 €; škrabka na 
zemiaky typ ŠKBZ-12N - 1.468,80 € + lapa� šupiek a škrobu - 220,80 € (ceny 
stanovené na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a rozpo�tu).

Reonštruk�né práce v ubytovacom zariadení súbor 1                 34 838,44 € 34 838,44 €

Rekonštruované budú priestory spolo�enskej miestnosti, kuchyne, jedálne, 
chodby a spolo�ných sociálnych zariadení.
Kuchy�a: búracie práce,výmena okien a dverí, vnútorných omietok stropov, 
stien, podlahy, dlaždíc, ma�ba
Jedále�: výmena okien, vnútorných dverí, úprava vnútorných omietok stien, 
stropov, výmena podlahy, ma�ba
Spolo�enská miestnos�: úprava povrchov stien, stropov, výmena okien, 
vnútorných dverí, výmena podlahy
Chodba: úprava povrchov stien, stropov, výmena podlahy, výmena drevených 
obkladov, výmena okien a vnútorných dverí
Sociálne zariadenia: úpravy povrchov, zdravotechnika, výmena okien, 
vnútorných dverí
Cena stanovená na základe vypracovaného rozpo�tu s výkazom výmer. 

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 1

Ú�el regionálneho príspevku: 

Obec Inovce

Úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou a prevádzkou ubytovacieho zariadenia obce Inovce v súlade s Ak�ným plánom rozvoja okresu Sobrance a opatrením B.3 
Podpora subjektov sociálnej ekopnomiky

ozdobný panel bloky kov. kovania ks 46                        35,00 € 1 610,00 €
Výmena oplotenia ubytovacieho zariadenia v celkovej d�žke 102 m, rozmery 
2m x 1,2m. Cena stanovené na základe internetového prieskumu trhu.

brána ks 2                      180,00 € 360,00 €
Výmena oplotenia ubytovacieho zariadenia v celkovej d�žke 102 m, rozmery 
brýny 4m x 1,2-1,5m. Cena stanovené na základe internetového prieskumu 
trhu.

stlpik k bráne ks 4                        50,00 € 200,00 €
Výmena oplotenia ubytovacieho zariadenia v celkovej d�žke 102 m. Cena 
stanovené na základe internetového prieskumu trhu.

bránka 0,9mx1,2-1,5m ks 2                        53,00 € 106,00 €
Výmena oplotenia ubytovacieho zariadenia v celkovej d�žke 102 m, rozmery 
bránky: 0,9m x 1,2-1,5m. Cena stanovené na základe internetového prieskumu 
trhu.

77 669,44 €

0,00 €

0,00 €

77 669,44 €

98 971,00 €

Vysvetlivky:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Milan Po�ak

MIESTO A DÁTUM: Inovce 6.11.2017 ODTLA�OK PE�IATKY A PODPIS:

Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

V st�pci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, po�et km a podobne.
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 2

Ú�el regionálneho príspevku: 

Zamestnanec �.1 mesiac 12                      647,76 € 7 773,00 €

Zamestnanec zodpovedný za prácu chyžnej. Hrubá mzda v hodnote 
480 eur (+ odvody 34,95 %), celková cena práce 647,76 eur.                                            

Zamestnanec �.2 mesiac 12                      647,76 € 7 773,00 €

Zamestnanec zodpovedný za prácu chyžnej. Hrubá mzda v hodnote 
480 eur(+odvody 34,95%), celková cena práce 647,76eur.                                                

Zamestnanec �.3 mesiac 12                      647,76 € 7 773,00 €

Zamestnanec zodpovedný za prácu kuri�a. Hrubá mzda v hodnote 
480 eur (+ odvody 34,95 %), celková cena práce 647,76 eur.                                            

Zamestnanec �.4 mesiac 12                      674,75 € 8 097,00 €

Zamestnanec zodpovedný za prácu kuchárky. Hrubá mzda v 
hodnote 500 eur (+ odvody 34,95 %), celková cena práce 674,75 
eur.                                                                                                                                                     

Zamestnanec �.5 mesiac 12                      877,17 € 10 526,00 €

Zamestnanec zodpovedný za prácu ú�tovní�ky. Hrubá mzda v 
hodnote 650 eur (+ odvody 34,95 %), celková cena práce 877,17 
eur.                                                                                                                                                     

41 942,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary 

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

Úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou a prevádzkou ubytovacieho zariadenia obce Inovce v súlade s Ak�ným plánom rozvoja okresu Sobrance a opatrením 
B.3 Podpora subjektov sociálnej ekopnomiky

1. Osobné výdavky

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Obec Inovce

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
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 2

Ú�el regionálneho príspevku: 
Úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou a prevádzkou ubytovacieho zariadenia obce Inovce v súlade s Ak�ným plánom rozvoja okresu Sobrance a opatrením 
B.3 Podpora subjektov sociálnej ekopnomiky

Obec Inovce

0,00 €
0,00 €

41 942,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

projektová dokumentácia ks 1 600,00 € 600,00 €
Projektová dokumentácia na vybavenie kuchyne z dôvodu dispozi�nej 
zmeny.

600,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

600,00 €

42 542,00 €

Vysvetlivky:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Milan Po�ak

MIESTO A DÁTUM: Inovce 6.11.2017 ODTLA�OK PE�IATKY A PODPIS:

Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

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

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

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

Spolu (bežné výdavky)

Kapitálové 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: 

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 €

Vysvetlivky:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  

MIESTO A DÁTUM: ODTLA�OK PE�IATKY A PODPIS:

Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

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

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

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

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

Obec Inovce

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

Úhrada výdavkov spojených s rekonštrukciou a prevádzkou ubytovacieho zariadenia obce Inovce v súlade s Ak�ným plánom rozvoja okresu Sobrance a opatrením B.3 
Podpora subjektov sociálnej ekopnomiky
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Sumarizácia projektového zámeru – subjekt sociálnej ekonomiky  

1. Zhrnutie  

Obec Inovce bude poskytovať služby v oblasti ubytovania a stravovania. Týmito službami subjekt 
sociálnej ekonomiky chce dosiahnuť nielen zníženie nezamestnanosti v obci, ale aj postupné 
budovanie vidieckeho turizmu. V okolí sú obce sa nachádzajú viaceré národné kultúrne pamiatky, 
predovšetkým drevené kostolíky, ktoré navštevujú nie len turisti zo Slovenska a Ukrajiny, ale aj zo 
zahraničia. V okruhu 30 kilometrov nie je žiadne vidiecke ubytovacie zariadenie ani útulňa, ktorá by 
dokázala pokryť dopyt po ubytovaní a stravovaní turistov. Súčasťou podnikateľského zámeru je 
i prevádzkovanie stravovacieho zariadenia, ktoré bude ponúkať stravu nie len príležitostným 
návštevníkom, ale bude poskytovať obedy aj pre seniorov v obci a okolitých obciach, rovnako tak aj 
v blízkom sociálnom zariadení a po dohode môže poskytovať denné stravovanie aj pre príslušníkov 
pohraničnej stráže. Vzhľadom k tomu, že podobná prevádzka nie je v okruhu 30 kilometrov, nehrozí 
negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, resp. nedôjde k  narušeniu podnikateľského prostredia.   

2. Rozvojový plán obce/ mesta  

Katastrálne územie obce Inovce je situované vo východnej časti Košického kraja, v severnej časti 
okresu Sobrance. Terénna výšková členitosť je pomerne rozsiahla, pohybuje sa v rozmedzí od 410 
m.n.m. – severne od obce Inovce, do 984 m.n.m. – Holica. V obci sa nachádza pomerne veľa starých 
neobývaných domov. Turistickým potenciálom obce je drevený kostolík a blízkosť ďalšej drevenej 
sakrálnej architektúry. Ďalšou príležitosťou pre rozvoj obce je blízkosť shengenskej  hranice, ktorej 
ochrana si vyžaduje prítomnosť príslušníkov pohraničnej stráže. Tiež zvyšovanie veku obyvateľov 
obce si vyžaduje zabezpečovanie  služieb pre seniorov, napríklad aj vo forme zabezpečovania teplej 
stravy za úhradu. Zámerom obce je   poskytovať ubytovacie a stravovacie služby pre rôzne cieľové 
skupiny. .  
 
3. Informácie o subjekte sociálnej ekonomiky  

V obci sa nachádza budova bývalej „Školy v prírode“, ktorej vlastníkom je Košický samosprávny 
kraj a správcom je Stredná odborná škola obchodu a služieb Sobrance. Obec už pred tromi rokmi 
požiadala vlastníka nehnuteľnosti o odpredaji budovy ako prebytočnom majetku, v súčasnosti má 
zmluvu o dlhodobom prenájme.  . Myšlienka založiť obecný podnik nás napadla pri opakovaných 
návštevách turistov, ktorí sa  zaujímali o možnosti ubytovania v našej obci, nakoľko v našej obci ako 
aj v blízkom okolí sa nachádza množstvo drevených chrámov, ale aj iných vzácnych kultúrnych 
pamiatok. To sú najhlavnejšie dôvody na začatie podnikania spojené s budovaním vidieckeho 
turizmu a rozvíjania našej obce, zabezpečovania stravovacích služieb  pre širokú klientelu, od 
seniorov, cez turistov až po príslušníkov hraničnej stráže.  

4. Princíp sociálneho podnikania a cieľová skupina 

Naša myšlienka začať podnikať bola tiež spojená s pomocou zamestnania občanov z našej obce, ktorí 
sú už roky neúspešní pri hľadaní si zamestnania. V obci je nezamestnanosť takmer 20%, je málo 
príležitosti  si nájsť zamestnanie a o to ťažšie je to pre vekovú kategóriu nad 50 rokov, prípadne ľudí 
bez vzdelania. Preto sme sa rozhodli pomôcť práve tejto skupine nezamestnaných, ktorí určite ocenia 
ponuku práce práve v rodnej obci. Úlohou subjektu sociálnej ekonomiky je poskytovať také služby, 
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aby sa v obci rozvíjal turizmus, prilákať svojimi službami nielen našich ale aj zahraničných turistov 
a tak prezentovať našu obec aj v zahraničí.  

      5. Podnikateľská činnosť 

Naša podnikateľská činnosť pozostáva z poskytovania služieb – poskytovanie ubytovania 
v ubytovacom zariadení Inovce. Ide o budovu „Školy v prírode“, ktorú má obec v dlhodobom 
prenájme. Nakoľko ide o staršiu budovu prevádzkovanú rokmi inou spoločnosťou, budeme v prvom 
rade potrebovať vykonať menšie interiérové opravy a to hlavne kuchyne, jedálenskej časti, 
spoločenskej miestnosti a sociálnych zariadení. Veľkú pozornosť musíme venovať nákupu vybavenia 
kuchyne a interiérového zariadenia ako sú postele, nábytok do izieb, paplóny, vankúše a posteľné 
oblečky, nakoľko súčasný inventár nezodpovedá hygienickým štandardom.  Chceme poskytovať 
kvalitné služby, aby sa návštevníci obce mali dôvod vracať opäť a pre obyvateľov obce zabezpečiť 
kvalitné a dostupné stravovanie. .  

       6. Analýza trhu  

Prostredie v ktorom budeme podnikať je obec Inovce, ležiaca na severovýchode Slovenska v tesnej 
blízkosti ukrajinských hraníc. Našimi zákazníkmi budú prevažne turisti, ale aj predškolské a školské 
zariadenia, ktorým chceme ponúkať naše služby v rámci vzdelávania ale aj voľno časových aktivít. 
Budeme uvažovať o ponúkaní priestorov na rôzne konferencie a školenia pre firmy a rôzne inštitúcie. 
Výhodou pre našu firmu je to, že v širšom okolí nie je podobné zariadenie, ktoré by poskytovalo 
takéto služby.  

      7. Marketing  

V dnešnej dobe je vo väčšej miere než kedykoľvek predtým nutné zabezpečiť pružné a kvalitné 
reagovanie podniku na rýchle zmeny odohrávajúce sa na trhu. Jedným z kľúčov k úspechu je dobrá 
stratégia podniku siahnuť poprednú pozíciu na trhu a dlhodobú prosperitu. Dnes výraz konkurencia 
schopnosť nie je len kvalita, cena, produkt, či služba, ale aj podnikateľská stratégia. Do povedomia 
zákazníka sa firma bude snažiť cez reklamu, ktorej budeme venovať značnú pozornosť. Propagácia 
a reklama na ponúkané služby bude zabezpečovaná prostredníctvom rozdaných a vyvesených 
letákov, banerov a bilbordov. Výhodou pre nás je, že o našom zariadení vie pomerná časť zákazníkov 
z predchádzajúcich rokov, ktorí navštevovali toto ubytovacie zariadenie. Letákmi a reklamou na 
webovej stránke obce sa budeme snažiť upozorniť pozornosť zákazníkov. Po ukončení 
rekonštrukčných prác a uvedení zariadenia do prevádzky budeme jednoznačne venovať pozornosť 
rozposlaniu ponúk na ponúkané služby na školy a školské zariadenia v okolí. 

 

      8. Management a ľudské zdroje  

Firma plánuje zamestnať v prvej fáze 5 zamestnancov a následne po cca 3 rokoch podnikania ďalších 
3. Odhadované pracovné pozície sú:  účtovníčka, kurič, kuchárka, a 2 x chyžná.  
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    9. Harmonogram  

Prvý rok  Začatie podnikateľskej činnosti, zamestnanie 5 ľudí z evidencie 
uchádzačov, propagácia s cieľom dostať sa do povedomia zákazníkov 

Druhý rok Rozšírenie podnikateľskej činnosti o zriadenie vývarovne pre policajtov 
a dôchodcov 

Tretí rok Dbať na kvalitu poskytovaných služieb 

Štvrtý rok Udržateľnosť klientov a zlepšovanie podnikateľského prostredia  

 

   10. Rozpočet  

PRÍJMY                          r. 2017               r.2018                       r.2019                     r.2020  

Príjmy z podnikania 2.100 € 10.000 € 35.000 €   52.000 € 

Príjmy z RP 99.571 € 41.942 €   

Príspevok z ÚPSVaR   42.000 €  

VÝDAVKY                     r. 2017               r.2018                       r.2019                     r.2020 

Nákup materiálu a tovaru     

Mzdy a platby do fondov  31 080,00 € 
 

31 080,00 € 
 

31 080,00 € 
 

Odvody do ZP  3 108 € 3 108 € 3 108 € 

Odvody do SP  7 812 € 7 812 € 7 812 € 

Nájomné 100 € 100 € 100 € 100 € 

Doprava, cestovné, PHM   1 000 € 1 000 € 

Energie 2 000 € 2 000 € 3 000 € 3 000 € 

Údržba a opravy  34 838,44 € - 5 000 € - 

Dlhodobý majetok do 
spotreby 

64 132,56 € 4 000 € 5 000 € - 

Doprava, cestovné, PHM   1 000 € 1 000 € 

Ostatná prevádzková réžia  600 € 3 000 € 3 000€ 

 

Miesto a dátum vypracovania:  

Inovce 6.11.2017 

                                                                                 Odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho orgánu.  
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1.      

2.      

3.   

....

     1.2 Zameranie �innosti  a popis konkrétnych aktivít

�� Výrobná �innos�
�� Poskytovanie služieb ubytovacie služby �����	��
��������

�� Rozvojové plány, cestovný ruch podpora cestovného ruchu
�� Iné

     1.3 O�akávané výsledky podnikania.
          (merate�né hodnoty cie�a, ktorý chceme podnikaním dosiahnu� ) 

2. Postup realizácie zámeru  

�  Právna forma podnikania
�  Predpokladaný za�iatok podnikania:

����	�������	���������

Zakladate�ský podnikate�ský plán (podnikate�ský zámer)

1. Charakteristika plánu (zámeru) �innosti subjektu sociálnej ekonomiky 
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    1.1 Presný názov predmetov podnikania.  
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�  Platca DPH:
�  Vedenie ú�tovníctva:

�  Predpokladaní  zamestnanci (po�et, štruktúra)

�  Výrobný proces, poskytovanie služieb, 

3. Miesto realizácie zámeru
   
    3.1 Miesto a adresa prevádzkarne podnikania:
          (uvies�, adresu  kde sa bude podnikate�ský zámer realizova� ) 

    3.2  Popis vlastníckych alebo nájomných vz�ahov: 
            (prenajímate� musí ma� v predmete podnikania prenájom nehnute�nosti, v prípade

            zmluvy o podnájme sa vyžaduje súhlas majite�a objektu s prenájmom tretím

            osobám) 

   3.3 Technické zabezpe�enie priestorov.  
          (Konkretizácia  �i sú potrebné interiérové alebo stavebné úpravy priestorov, ktoré budú

          slúži� ako miesto podnikania. Ur�enie, predpokladanej výšky nákladov spojených 

          s úpravami).

4. Organiza�né a personálne zabezpe�enie
     (Popis organiza�ného zabezpe�enia realizácie zámeru).
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      4.1 Kto bude �innos� organiza�ne zabezpe�ova�
           (Prostredníctvom inej organizácie, alebo prostredníctvom iných osôb)?

5. Marketingové informácie 
     (Popis trhu, cie�ový trh, konkurencia, analýza dodávate�ov a odberate�ov)

     

3����.�	�	��	�4��,�-����	��4���	+�����������,��2�	��6��	�����	�+����-	��������,��	��42�	�������	,�����

	�1����	�����	,�+�����*	����	���������������������	���,�������������	+������������
����
�6����	�����+�-�

��	�����
���	����	����0-��������������,���-�
���	���
����
�������

      4.2 Zamestnanci  
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            (Vlastný zamestnanci, po�et štruktúra, požadované vzdelanie, prax... ) 

            ( Akú sú naše �alšie požiadavky na zamestnancov (kvalita práce, schopnosti,

             prístup k práci  a pod.)*	,��������0��-��������
���-������
	�6�	�����+���-�����4'0�,��
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     Produkt   Charakteristika produktu – je to výrobok  alebo  služba. Akú potrebu

     spotrebite�a náš produkt uspokojuje, �o tvorí jeho základ,   �o spotrebite� pri danej

     cene od produktu o�akáva, �ím dokážeme jeho o�akávania prekona� a ako

     plánujeme v budúcnosti náš produkt rozvíja�. 

*�	,���	-�	,�������+��	����	���������	��
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�������������;��+�����	��
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Priestor V akom marketingovom priestore budeme pôsobi�, ekonomická sila, kúpyschopnos� obyvate�stva, vzdialenos� od

priemyselných center, dostupnos� priestorov z hlavnej komunikácie, možnos� parkovania, prítomnos� zahrani�ných investorov

a pod. 



                 

k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019
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Cena Aká bude naša stratégia pri tvorbe ceny, ako cenu vypo�ítame – z �oho sme ju ur�ili a ako budeme upravova� cenu

v budúcnosti, �o bude jednotkou tvorby ceny - €/m2, €/hod., €/kus, €/ú�tovná položka, €/dielo alebo služba ako celok a pod. Ako

by mohli reagova� zákazníci na výkyvy v cenách, aké budú ceny v porovnaní s konkurenciou.     

    (Ako zabezpe�íme  odbyt, ako budeme robi� reklamu a kde – v novinách, 

6. Obchodné,  partnerské a iné spolupracujúce organizácie (�udia)      

Dodávatelia   
Od koho budeme nakupova� potrebný tovar, materiál, služby,     

Odberatelia   
Kto bude odberate�om nášho produktu, kto sú naši zákazníci, pre�o kupujú náš produkt

Konkurencia  
Kto sú naši konkurenti, v �om sú lepší, �o dokážeme ponúknu� lepšie(výhody)  oproti  konkurencii
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7. Reklama  

    �asopisoch, regionálnej tla�i,    letákmi, informa�nými tabu�ami  a pod.) 

K��-���,����	��4�����-������.�	�	��	�46���	0�	���	�����+�,	���4,	�	��,	-������������*	���+�-����	

��������	�.�������	�
���	�+��8	�-������������������

8.  Plánovaná súvaha a výkaz ziskov a strát

Príjmy



1. Príjmy z podnikania                                 2 100,00 €            10 000,00 €                      35 000,00 € 
2. Príjmy z príspevkov                               99 571,00 €                            41 942,00 €                                     42 000,00 € 
3. Príjmy celkom ( r1 + r2)                               101 671,00 €            51 942,00 €                      77 000,00 € 

k 31.12.2016 k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019

4. Nákup materiálu a tovaru                                                                -   €                                                         -   €                                         -   €                                                  -   € 
5. Mzdy a platby do fondov (zamestnanci)                                                                -   €                                                         -   €                            31 080,00 €                                     31 080,00 € 
6. Odvody do zdravotnej pois�ovne                                                                -   €                                                         -   €         3 108,00 €                                       3 108,00 € 
7. Odvody do Sociálnej pois�ovne                                                                -   €                                                         -   €         7 812,00 €                                       7 812,00 € 
8. Nájomné                                                                -   €                                                 100,00 €                                 100,00 €                                          100,00 € 
9. Doprava, cestovné, PHM                                                                -   €                                         -   €                       -   €                      2 000,00 € 
10. Energie                                                                -   €                                              2 000,00 €                              2 000,00 €                                       4 000,00 € 
11. Údržba a opravy                                                                -   €                                           34 838,44 €                                         -   €                                     10 000,00 € 

Dlhodobý majetok do spotreby 

( prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, 
technika,náradie, ….)

Ostatná prevádzková réžia (reklama, mobil, 
internet, úradné poplatky, kancelárske 
potreby, bankové poplatky, spotrebný 
materiál, ...)

                                                               -   € 

13.

14. Odpisy majetku                                                                -   €                                                         -   €                                         -   € 
15. Sociálny fond                                                                 -   €                                                         -   €                                         -   €                                                  -   € 

16. Výdavky celkom ( sú�et  r4 až r15)

                                                               -   € 

Príjmy - výdavky = Zisk pred 

zdanením (r3 - r16)
17.

18. Nezdanite�ná �as� na da�ovníka                                                                -   €                                                         -   €                       -   €                                 -   € 
19. Znížený základ dane (r17 - r18)                                                                -   €                                                         -   €                       -   €                                 -   € 
20. Da� z príjmu (19% z r19)                                                                -   €                                                         -   €            159,98 €                   1 691,00 € 

Zisk po zdanení = �istý zisk

21. (r17 - r20)

                  5 000,00 € 

Výdavky

12.                               64 132,56 €         4 000,00 € 

                                   600,00 €            3 000,00 €                      5 000,00 € 

                            101 671,00 €          51 100,00 €                    68 100,00 € 

                                           -   €                 842,00 €                        8 900,00 € 

                                           -   €                 682,02 €                        7 209,00 € 
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Rozpo�tovanie a finan�né plánovanie subjektu sociálnej ekonomiky 
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Stru�ná analýza podnikate�ského prostredia súvisiaceho s predmetmi �innosti subjektu sociálnej 
ekonomiky 
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