
Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 42/2018 
k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 019/2018/SO 
 
Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 019/2018/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 13 členov Rady pre rozvoj okresu Sobrance, z celkového počtu 18 
členov Rady pre rozvoj okresu Sobrance. Rokovanie formou písomnej procedúry bolo 
uznášaniaschopné. 
 
Vznesené pripomienky v rámci hlasovania „per rollam“:  
 
26. marca 2018 bola k predmetnej žiadosti vznesená pripomienka od člena Rady Branislava 

Ondruša: 

„plne podporujem tento zámer, ale chcem sa spýtať, či takáto investícia nie je oprávnená z 
OPĽZ, či MV SR alebo ÚSVRK nemá vyhlásenú, alebo neplánuje v blízkej dobe vyhlásiť 
výzvu, prípadne nerealizuje NP, prostredníctvom ktorých by takúto investíciu bolo možné 
financovať z OPĽZ a ušetriť tak štátny rozpočet.“; 
26. marca 2018 bola k predmetnej žiadosti vznesená pripomienka od člena Rady Adriána 

Jenča: 

„Tiež podporujem tento zámer – otázka je naozaj či nie sú na to iné zdroje napr. z OP“; 
26. marca 2018 bola zaslaná odpoveď: 

„mesto Sobrance v súvislosti s projektom výstavby komunitného centra predložilo aj žiadosť o 
poskytnutie NFP z OP ĽZ v maximálnej oprávnenej výške. Výdavky, ktoré sú predmetom 
žiadosti o poskytnutie RP neboli do ŽoNFP zahrnuté, keďže by boli zo strany poskytovateľa 
vyhodnotené ako neoprávnené.“; 
27. marca 2018 bola k predmetnej žiadosti vznesená pripomienka od člena Rady Vojtecha 

Ferenza v zastúpení Emília Budišová: 

„pred hlasovaním by som Vás chcela poprosiť o poskytnutie informácie či výstavba predmetnej 
budovy je už v príprave, prípadne v akom procese. Zároveň by sme sa chceli informovať či v 
súčasnosti mesto Sobrance nedisponuje nevyužívanou budovou, kde by bolo možné zriadiť 
komunitné centrum a tým možno znížiť niektoré výdavky, alebo sa bude jednať naozaj o 
výstavbu novej budovy zo zdrojov EŠIF?“ 
28. marca 2018 bola pripomienka člena Rady zaslaná prostredníctvom e-mailu žiadateľovi 

o regionálny príspevok; 

28. marca 2018 žiadateľ prostredníctvom e-mailu zaslal odpoveď: 
„Projekt komunitného centra /časť EŠIF/ je práve na kontrole VO a následne po úspešnej 
kontrole bude podpísaná zmluva. Mesto nemá vo výhradnom vlastníctve žiadnu budovu v 
predmetnej oblasti (doterajšia kancelária centra má k dispozícii iba malú kanceláriu, bez 
priestorov pre komunitu, výchovné aktivity a tutoring), budovu chce postaviť v bezprostrednej 
blízkosti obydlia marginalizovaných rómskych obyvateľov. Stavebné povolenie už bolo 
vydané. So stavbou sa plánuje začať po podpise zmluvy.“ 
 



28. marca 2018 člen Rady Vojtech Ferencz v zastúpení Emília Budišová akceptoval odpoveď 
na pripomienku a v rámci hlasovania uviedol nasledovné stanovisko: 
„v mene pána štátneho tajomníka V. Ferencza   schvaľujem – žiadosť 19/2018/SO úhrada 
výdavkov spojených s nákupom interiérového vybavenia budovy komunitného centra v meste 
Sobrance a s jej napojením na inžinierske siete.  
Poznámka: Projekt vnímame za prínos nie len z pohľadu zamestnanosti, ale aj riešenia sociálnej 
otázky, na druhej strane v zmysle snahy o podporu čo najväčšieho množstva projektov 
s úmyslom rozvoja okresu odporúčame v rámci obstarávania vybavenia venovať pozornosť 
efektivite vynaložených zdrojov a súčasne sa zamerať na možnosť podpory najmä lokálnych 
výrobcov, či už priamo z okresu, alebo okolitých okresov.“ 
 
Člen Rady pre rozvoj okresu Sobrance Pavol Džurina bol v zmysle Článku 6 ods. 8 a Článku 4 
ods. 4 Štatútu rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu vylúčený z hlasovania 
o predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 019/2018/SO. 
 
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 schvaľujem 
Vojtech Ferencz schvaľujem 

Peter Krajňák schvaľujem 
Norbert Kurilla schvaľujem 

Gabriel Csicsai  
Peter Ďurček schvaľujem 
Adrián Jenčo  

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

Pavol Džurina vylúčený z hlasovania 
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. 42/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 019/2018/SO 
 
Rada pre rozvoj okresu Sobrance odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 
019/2018/SO na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je úhrada 
výdavkov spojených s nákupom interiérového vybavenia budovy komunitného centra v meste 
Sobrance a s jej napojením na inžinierske siete, v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu 



Sobrance, opatrenie C.4 Zvýšenie zamestnateľnosti príslušníkov MRK prostredníctvom 
poskytovania širokej škály poradenských a intervenčných služieb a vybudovanie komunitného 
centra v meste Sobrance. 
 

Hlasovanie „per rollam“: 

Počet členov Rady pre rozvoj okresu Sobrance 18 

Počet členov vylúčených z hlasovania 1 
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“ 

7 

Počet členov, ktorí sa zúčastnili hlasovania „per rollam“ 13 
Z toho: pre 13 
            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 
            hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania „per rollam“ 5 
 
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. 019/2018/SO 



       

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku  

A. Identifikácia žiadateľa 

Názov žiadateľa: Mesto Sobrance 

Právna forma: mesto 

Registrácia:  

Sídlo: Štefánikova 23, 073 01 Sobrance 

Okres: Sobrance 

Štatutárny orgán:  Ing. Pavol Džurina, primátor mesta 

Kontaktné údaje 
žiadateľa 

(e-mail a tel.): 

sekretariat@sobrance.sk 
0905 428 085 

Kontaktná osoba 
(e-mail a tel.): 

Ing. Peter Šulgan 

sulgan.peter@sobrance.sk 

IČO:  00325791 

DIČ:  2020752404 

Bankové spojenie:  VUB Banka a.s. 

Číslo účtu IBAN:  SK56 0200 0000 0000 3282 6552 

B. Identifikácia opatrenia  

Prioritná oblasť: 
C. Adaptácia a rozvoj pracovných síl prostredníctvom vzdelávania podľa 
požiadaviek trhu práce a regionálnej politiky okresu 

Opatrenie/podopatrenie: 

C.4 Zvýšenie zamestnateľnosti príslušníkov MRK prostredníctvom poskytovania 
širokej škály poradenských a intervenčných služieb a vybudovanie komunitného 
centra v meste Sobrance.  

Účel RP: 

Úhrada výdavkov spojených s nákupom interiérového vybavenia a vybudovaním 
inžinierskych sietí pre komunitné centrum v meste Sobrance v súlade s Akčným 
plánom okresu Sobrance, opatrenie C.4 Zvýšenie zamestnateľnosti príslušníkov 
MRK prostredníctvom poskytovania širokej škály poradenských a intervenčných 
služieb a vybudovanie komunitného centra v meste Sobrance. 

Miesto realizácie:  Sobrance, Michalovská ulica, LV 771/2 a 771/52 z LV č.1060 

Doba realizácie:  2018-2019 

C. Harmonogram  poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR) 

  2017 2018 2019 2020 Spolu 
Bežné 

výdavky 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  

Kapitálové 
výdavky 0,00  90 000,00 0,00 0,00  90 000,00 

Spolu 0,00  90 000,00 0,00 0,00  90 000,00 

D. Stručný popis projektu (max. 200 slov) 

V súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sobrance  plánuje Mesto Sobrance vybudovať komunitné centrum, 
ktoré bude v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 
poskytovať  sociálne služby krízovej intervencie s cieľom prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne 
vylúčených  a to na individuálnej aj na lokálnej úrovni. 
Komunitné centrum bude  v súlade s ust. §24 d) zák. č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov fyzickej 
osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytovať: 

· sociálne poradenstvo, 



· pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
· pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, 
· vykonávať preventívne aktivity, 
· zabezpečovať záujmovú činnosť, 
· vykonávať komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu. 

 
Cieľovou skupinou sú fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozené sociálnym vylúčením alebo 
s obmedzenou schopnosťou spoločensky sa začleniť alebo samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie 
v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Ide 
predovšetkým o príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít na území mesta Sobrance. 
Služby, ktoré bude komunitné centrum poskytovať sú sociálnymi službami vo verejnom záujme a majú 
nehospodársky charakter. Ide predovšetkým o pomoc žiakom základnej školy formou doučovania, kurzy 
dobrého vedenia domácnosti, nízko-prahové aktivity pre mládež (učenie formou hry), športové aktivity pre 
motiváciu mládeže a predchádzanie kriminality. Ďalej aj sociálne poradenstvo, mentoring pre deti a mládež, 
služby na podporu zamestnanosti, komunitné organizovanie a rozvoj kultúry (hudobné skupiny a krúžky), 
dobrovoľnícke programy a podporu dobrovoľníctva.  
 
Predpokladá sa lokálny charakter centra, nakoľko budova centra bude postavená v bezprostrednej blízkosti 
časti mesta s dominantným zastúpením rómskej komunity. Medzi klientov centra môžeme zaradiť mladé 
mamičky s deťmi, mladé rodiny s deťmi, mládež do 14 rokov (asi 10% všetkých cieľovej skupiny) a mládež 
medzi 14-18 rokom života (asi 9%). Mesto Sobrance a predovšetkým bezprostredné osídlenie bude 
predstavovať primárnu spádovú oblasť centra, nakoľko nízka hustota obyvateľstva a vzdialenosť medzi 
jednotlivými obcami do značnej miery obmedzí motiváciu cieľových skupín centra dochádzať zo 
vzdialenejších obcí. Obce umiestnené v blízkosti mesta Sobrance, predovšetkým Nižná Rybnica, Ostrov, 
Tibava, Horňa a Ruskovce, by čiastočne spadali do tejto oblasti.  Projekt nepočíta s záujemcami zo zahraničia 
alebo mimo okresu. Hoci sa Sobrance nachádzajú v blízkosti hraníc s Ukrajinou, z dôvodu jazykovej bariéry 
(zamestnanci centra budú znalí rómskeho jazyka) a legislatívnych prekážok sa nepočíta so zahraničným 
záujmom. 
 
Komunitné centrum bude sprístupnené širokej verejnosti počas otváracích hodín, ktoré plánujeme na 8 hodín 
denne (8:00-16:30), aby kopírovali pracovnú dobu zamestnancov. Z predošlých pozitívnych skúsenosti sa 
však nevylučuje aj predĺženie týchto aktivít nad plánovaný rámec, prípadne rôzne  aktivity počas víkendu 
a štátnych sviatkov. Pri ochrane objektu mesto plánuje využiť aj výpomoc vo forme rómskych hliadok, ktoré 
budú dopĺňať mestskú políciu.   
 
Priestorová kapacita komunitného centra je 250 m2, čo postačuje na prijatie približne 42 klientov. 
Predpokladaný počet všetkých prijímateľov sociálnej služby  je 1 106. V registri poskytovateľov sociálnych 
služieb v Košickom samosprávnom kraji je registrovaných 47 Komunitných centier. V Košickom 
samosprávnom kraji nie sú medzi poskytovateľmi tejto sociálnej služby poskytovatelia z iných krajín. 
Rozšírenie aktivít KC v zahraničí po získaní príspevku je vysoko nepravdepodobné, nakoľko charakter 
poskytovaných služieb bude mať značne lokálny charakter. 
 
Po dobudovaní komunitného centra budú vytvorené 3 pracovné miesta pre sociálnych pracovníkov v súlade 
so štandardami činnosti komunitných služieb. 
 
Potreba realizácie z dôvodu: 

- neúnosná miera generačnej chudoby, 
- nízka úroveň životných podmienok obyvateľov, 
- nedostatočné základné hygienické návyky v rámci populácie, 
- zvýšená miera kriminality (predovšetkým latentnej) od celoslovenského priemeru. 

Očakávané výsledky: 
- zlepšenie životných podmienok cieľových skupín, 
- osveta mládeže, 
- pomoc mladým matkám a mladým rodinám, 



- zabezpečenie rozvoja rómskej kultúry a kultúrnej identity, 
- rozvoj praktických zručností v domácnosti v rámci cieľovej skupiny, 
- zníženie kriminality v rámci komunity, 
- zlepšenie spoločenskej mienky o miestnych MRS. 

Výstavbu objektu komunitného centra (ďalej len KC) plánuje mesto financovať z Operačného programu 
Ľudské zdroje (ďalej len OPĽZ) a z regionálneho príspevku (ďalej len RP). Pričom samotná výstavba KC 
bude financovaná z OP ĽZ v sume 324 376,00,-EUR (zdroj EU 308 157,20,-EUR a vlastné zdroje v sume 
16 218,80,- EUR (RP nebude použitý na spolufinancovanie)). Súhrnný rozpočet pre aktivity financované z RP 
je 95 100,11€, pričom RP predstavuje 90 000€ a spolufinancovanie mesta 5 100,11€. Z RP plánuje mesto 
Sobrance financovať  nasledovné aktivity: 

· Zdravotechnika (umývadlá, sprchovacie sety, pisoáre, záchodové misy a potrubie).  
· Elektroinštalácia (rozvody elektrickej energie, zásuvky, spínače, prepínače, svetelné zdroje). 
· Rozvádzač ( Dodávka elektrického prúdu do budovy komunitného centra). 
· Vodovodná prípojka (Prívod úžitkovej a pitnej vody do budovy komunitného centra). 
· Splašková kanalizácia (Odvod odpadovej vody z budovy komunitného centra). 
· Dažďová kanalizácia (zber a odvod dažďovej body z budovy a bezprostredného okolia centra). 
· NN prípojka (Dodávka elektrického prúdu do budovy komunitného centra). 
· Nákup interiérového vybavenia a nábytku (Stoly, stoličky, skrine, kontajnery, kuchynská linka). 

 
Uvedené aktivity nie je možné financovať z  EŠIF, ale sú nevyhnutné pre úspešné dokončenie 
komunitného centra a plnohodnotnú realizáciu komunitných sociálnych služieb. 

 

E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch 
Komunitné centrum bude umiestnené na parcelách 771/2 a 771/52 zapísaných na liste vlastníctva  č. 1060. 
Aktivity budú v jednotlivých rokoch realizované nasledovne: 
 
Rok 2018 

· Príprava a vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa stavby KC. Súčasťou tohto 
obstarávania  sú aj dodávky týkajúce sa  zdravotechniky, elektroinštalácie, rozvádzača, vodovodnej 
prípojky, splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie, prípojky nízkeho napätia, interiérového 
vybavenia a nábytku, ktorých financovanie sa predpokladá z RP. (Výzva na predkladanie ponúk bola 
vo vestníku VO č. 175/2017 zverejnená dňa 5.9.2017 pod číslom 12589-WYP) 

· Podpis zmluvy s víťazným uchádzačom. 

· Schválenie Žiadosti o NFP na výstavbu KC a uzavretie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku. 

· Zahájenie stavby komunitného centra (financované OP ĽZ). 

· Vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných práce financovaných z RP. Uzatvorenie 
zmlúv s víťaznými uchádzačmi. 

· Realizácia stavebných prác. 

· Vyhlásenie vereného obstarávania na zabezpečenie vnútorného vybavenia komunitného centra. 

· Zabezpečenie vnútorného vybavenia komunitného centra. Minimálne vybavenie novovybudovaného 
komunitného centra bude predstavovať predovšetkým: nábytok prispôsobený potrebám rôznych 
cieľových skupín, kontajnery s možnosťou uzamykania vrchnej zásuvky, kuchynskú linku, tabule, 
stoličky, kancelárske stoly, skrine (financované z RP). 

· Odovzdanie ukončeného diela a jeho následné uvedenie do prevádzky.  

 
Tovary a služby, na ktoré mesto Sobrance požaduje regionálny príspevok budú obstarané  v súlade so 
zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 



F. Popis aktivít projektu v jednotkách a merateľných ukazovateľoch 

Aktivity za rok 2018 Merateľný ukazovateľ a jednotka 
Realizácia stavebných prác: elektroinštalácie, rozvádzača, 
vodovodnej prípojky, splaškovej kanalizácie, dažďovej 
kanalizácie, prípojky nízkeho napätia, zdravotechniky . 

Preberanie jednotlivých prác 

Dodávka vnútorného vybavenia. Vnútorné vybavenie/1súbor 

Vytvorenie pracovných miest. Vytvorené pracovné miesta/ 3 

Aktivity za rok 2019 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

  

  

  

Aktivity za rok 2020 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

  

  

  

 

G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu 

Opatrenie C4 (Vybudovanie komunitného centra je previazané s ostatnými  opatreniami Prioritnej 
oblasti C Adaptácia a rozvoj pracovných síl prostredníctvom vzdelávania podľa požiadaviek trhu 

práce a regionálnej politiky okresu Sobrance. Poskytovaním   komplexného sociálneho poradenstva, 
podporou terénnej sociálnej práce a podporou činnosti zdravotnej osvety prispeje k sociálnej 
integrácii  vylúčených osôb a príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.  Poskytovanie 
komunitných a sociálnych služieb prispeje aj k iným opatreniam akčného plánu, predovšetkým 
v oblasti zamestnateľnosti.   

 
 
 

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 Sobranciach, dňa 14.2.2018 
 

 
 
 

 

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa  
 



NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Mesto Sobrance Príloha �. 1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Botníková a vešiaková stena ks 1 203,60 € 203,60 €
150x40x50cm, laminátová drevotrieska (LDT) 18mm, ohranená ABS 0,2mm, Umiestnenie na 
chodbe. Cena stanovená prieskumom trhu. 

Botníková a vešiaková stena ks 1 184,40 € 184,40 €
150x150cm, so zrkadlom, LDT 18mm, ohranená ABS 0,2mm, Umiestnenie na chodbe. Cena 
stanovená prieskumom trhu.

Spolo�enské stoly ks 6 202,00 € 1 212,00 €
Stôl 120x80x76cm, LDT 18mm, podnož a nohy stola z masívu. Umiestnenie v spolo�enskej 
miesnosti 9,4x6,49m. Cena stanovená prieskumom trhu.

Stôl oválny ks 1 617,20 € 617,20 €
Rozkladací stôl, 275x180x76cm, LTD 18mm, ohranená ABS 0,2mm. Umiestnenie v spolo�enskej 
miesnosti 9,4x6,49m. Cena stanovená prieskumom trhu.

Tabu�a ks 1 111,60 € 111,60 €
Drevená tabu�a 100x150, LDT 18mm, ohranená ABS 0,2mm, Umiestnenie v spolo�enskej 
miesnosti 9,4x6,49m. Cena stanovená prieskumom trhu.

Školiace stoly ks 2 202,00 € 404,00 €
120x80x76cm, LDT 18mm, podnož a nohy z masívu. Umiestnenie v spolo�snkej miesnosti 
miesnosti 6x3,385m. Cena stanovená prieskumom trhu.

Stoli�ky ks 6 38,40 € 230,40 €
Konštrukcia z kovu, sedák �alúnený, oderuodolná látka 44x50x91cm. Umiestnenie v spolo�snkej 
miesnosti miesnosti 6x3,385m. Cena stanovená prieskumom trhu.

Nábytok kancelársky policový ks 1 238,80 € 238,80 €
80x40x195cm, LDT 18mm, ohranená ABS 0,2mm. Umiestnenie v spolo�enskej miestnosti 
miesnosti 6x3,385m. Cena stanovená prieskumom trhu.

Kancelárske stoly ks 2 213,60 € 427,20 €
120x70x76cm, LDT 18mm, ohranená ABS 0,2mm. Umiestnenie v kancelárii 4,9x3,385m. Cena 
stanovená prieskumom trhu.

Kancelársky kontajner ks 2 190,80 € 381,60 €
40x60x60cm, mobilný, uzamykatelný, LDT 18mm, ohranená ABS 0,2mm. Umiestnenie v 
kancelárii 4,9x3,385m. Cena stanovená prieskumom trhu.

Kancelárske stoli�ky otá�acie ks 2 114,00 € 228,00 €
Konštrukcia z kovu, sedák a operadlo z oderuodolnej látky, 65x70x100cm.Umiestnenie v kancelárii 
4,9x3,385m. Cena stanovená prieskumom trhu.

Nábytok kancelársky policový ks 2 238,80 € 477,60 €
80x40x195cm, LDT 18mm, ohranená ABS 0,2mm.Umiestnenie v kancelárii 4,9x3,385m. cena 
stanovená prieskumom trhu.

Nábytok kancelársky uzatváratelný ks 1 319,00 € 319,00 €
Skri�a policová, uzamykate�ná 180x40x195cm, LDT 18mm, Ohranená ABS 0,2mm. Umiestnenie 
v kancelárii 4,9x3,385m. Cena stanovená prieskumom trhu.

Kancelárske stoly ks 2 213,60 € 427,20 €
120x70x76cm, LDT 18mm, ohranená ABS 0,2mm. Umiestnenie v kancelárii 4,115x3,649m. Cena 
stanovená prieskumom trhu.

Kancelársky kontajner ks 2 190,80 € 381,60 €
40x60x60cm, mobilný a uzamykate�ný vrchný šuflík, LDT 18mm, ohranená ABS 0,2mm. 
Umiestnenie v kancelárii 4,115x3,649m. Cena stanovená prieskumom trhu.

Kancelárske stoli�ky otá�acie ks 2 114,00 € 228,00 €
Konštrukcia z kovu, sedák a operadlo z oderuodolnej látky, 65x70x100cm. Umiestnenie v 
kancelárii 4,115x3,649m. Cena stanovená prieskumom trhu.

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary 

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

Ú�el regionálneho príspevku: úhrada výdavkov spojených s nákupom interiérového vybavenia a vybudovaním inžinierskych sietí pre komunitné centrum v meste Sobrance v súlade s Ak�ným plánom okresu Sobrance, opatrenie C.4 Zvýšenie 
zamestnate�nosti príslušníkov MRK prostredníctvom poskytovania širokej škály poradenských a interven�ných služieb a vybudovanie komunitného centra v meste Sobrance.

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

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Strana 1



NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Mesto Sobrance Príloha �. 1

Ú�el regionálneho príspevku: úhrada výdavkov spojených s nákupom interiérového vybavenia a vybudovaním inžinierskych sietí pre komunitné centrum v meste Sobrance v súlade s Ak�ným plánom okresu Sobrance, opatrenie C.4 Zvýšenie 
zamestnate�nosti príslušníkov MRK prostredníctvom poskytovania širokej škály poradenských a interven�ných služieb a vybudovanie komunitného centra v meste Sobrance.

nábytok kancelársky policový ks 2 238,80 € 477,60 €
80x40x195cm, LDT 18mm, ohradená ABS 0,2mm. Umiestnenie v kancelárii 4,115x3,649m. Cena 
stanovená prieskumom trhu.

nábytok kancelársky uzatváratelný ks 1 291,20 € 291,20 €
180x40x195cm, uzamykate�ná, LDT 18mm, ohradená ABS 0,2mm. Umiestnenie v kancelárii 
4,115x3,649m. Cena stanovená prieskumom trhu.

Kancelársky kontajner ks 1 190,80 € 190,80 €
40x60x60cm, mobilný a uzamykate�ný vrchný šuflík, materiál LDT 18mm, ohradená ABS 0,2mm. 
Umiestnenie v kancelárii prvého kontaktu. Cena stanovená prieskumom trhu.

Kancelárske stoli�ky otá�acie ks 1 114,00 € 114,00 €
Konštrukcia z kovu, sedák a operadlo �alúnené, z oderuodolnej látky, 65x70x100cm. Umiestnená v 
kancelárii prvého kontaktu. Cena stanovená prieskumom trhu.

Stoli�ky ks 4 38,40 € 153,60 €
Konštrukcia z kovu, sedák a operadlo �alúnené, z oderuodolnej látky, 44x50x91cm. Umiestnená v 
kancelárii prvého kontaktu. Cena stanovená prieskumom trhu.

Nábytok kancelársky policový ks 2 238,80 € 477,60 €
80x40x195cm, LDT 18mm, ohranená ABS 0,2mm. Umiestnená v kancelárii prvého kontaktu. Cena 
stanovená prieskumom trhu.

Nábytok kancelársky uzatváratelný ks 1 319,20 € 319,20 €
Uzamykate�ná, LDT 18mm, ohranená ABS 0,2mm, 180x40x195cm. Umiestnená v kancelárii 
prvého kontaktu. Cena stanovená prieskumom trhu.

Školiace stoly ks 2 202,00 € 404,00 €
120x80x76cm, LDT 18mm, podno� a nozy z masívu. Umiestnená v kancelárii vzdelávania. Cena 
stanovená prieskumom trhu.

Stoli�ky ks 4 38,40 € 153,60 €
konstrukcia z kovu, sedák a operadlo �alúnené, vyrobené z oderuodolnej látky, 44x50x91cm. 
Umiestnenie v kancelárii vzdelávania. Cena stanovená prieskumom trhu.

Tabu�a ks 1 111,60 € 111,60 €
Drevená tabu�a 100x150cm, LDT 18mm, ohranená ABS 0,2mm. Umiestnenie v kancelárii 
vzdelávania. Cena stanovená prieskumom trhu.

Nábytok kancelársky policový ks 2 238,80 € 477,60 €
80x40x195cm, LDT 18mm, ohranená ABS 0,2mm. Umiestnennie v kancelárii vzdelávania. Cena 
stanovená prieskumom trhu.

Žehliaca doska ks 1 36,00 € 36,00 € Žehliaca doska. Umiestnenie v kancelárii vzdelávania. Cena stanovená prieskumom trhu.

Kuchynská linka súbor 1 1 660,29 € 1 660,29 €
Nerezový drez a odkvapáva� na riad a zástena o rozmeroch: 320x60x210, LDT 18mm, ohranená 
ABS 0,2mm, Umiestnenenie v kuchyni. Cena stanovená prieskumom trhu. 

10 939,29 €

           0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10 939,29 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

Oprávnené výdavky spolu komentár k rozpo�tu

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

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

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek Cena za jednotku
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Mesto Sobrance Príloha �. 1

Ú�el regionálneho príspevku: úhrada výdavkov spojených s nákupom interiérového vybavenia a vybudovaním inžinierskych sietí pre komunitné centrum v meste Sobrance v súlade s Ak�ným plánom okresu Sobrance, opatrenie C.4 Zvýšenie 
zamestnate�nosti príslušníkov MRK prostredníctvom poskytovania širokej škály poradenských a interven�ných služieb a vybudovanie komunitného centra v meste Sobrance.

Komunitné centrum - Zdravotechnika súbor 1 17 779,96 17 779,96 €

Cena bola stanovená na základe podrobného stavebného rozpo�tu. Do komunitného centra sa plánuje zavies�
vnútorná kanalizácia, inštalácia rady prvkov zdravotechniky (Umývadlá, záchodové misy, pisoáre, batérie, 
sprchovacíe sety), pre zabezpe�enie všetkých hygienických potrieb návštevníkov centra. Umiestnenie v 
budove, ktorá sa postaví na parcele 771/2 a 771/52 zapísaných na liste vlastníctva  �. 1060, Sobrance.

Komunitné centrum - Elektroinštalácia súbor 1 15 611,26 15 611,26
Cena bola stanovená na základe podrobného stavebného rozpo�tu. Elektroinštalácia zah��a inštaláciu 
nevyhnutných rozvodov elektrického prúdu, spína�ov, zásuviek, prepína�ov a svetelných zdrojov. Umiestnenie 
v budove, ktorá sa postaví na parcele 771/2 a 771/52 zapísaných na liste vlastníctva  �. 1060, Sobrance.

Komunitné centrum - Rozvádza� súbor 1 1 875,26 1 875,26

Cena bola stanovená na základe podrobného stavebného rozpo�tu. Inštalácia rozvádza�a zabezpe�í dodávku 
elektrického prudu do budovy komunitného centra, pre potreby návštevníkov a všetkých elektrospotrebi�ov v 
budove. Umiestnenie v budove, ktorá sa postaví na parcele 771/2 a 771/52 zapísaných na liste vlastníctva  �. 
1060, Sobrance.

Vodovodná prípojka súbor 1 13 534,67 13 534,67

Cena bola stanovená na základe podrobného stavebného rozpo�tu. Položka zah��a všetky nevyhnutné práce 
spojené s vykopom, pokladom a inštaláciou vodovodnej prípojky pre zavedenie pitnej a úžitkovej vody do 
budovy komunitného centra. Umiestnenie v budove, ktorá sa postaví na parcele 771/2 a 771/52 zapísaných na 
liste vlastníctva  �. 1060, Sobrance.

Splašková kanalizácia súbor 1 7 663,16 7 663,16

Cena bola stanovená na základe podrobného stavebného rozpo�tu. Položka zah��a všetky nevyhnutné práce 
spojené s vykopom, pokladom a inštaláciou splaškovej kanalizácie jej rúrového vedenia za ú�lom vytvorenia 
kanalizácie odpadovej vody. Umiestnenie v budove, ktorá sa postaví na parcele 771/2 a 771/52 zapísaných na 
liste vlastníctva  �. 1060, Sobrance.

�aždová kanalizácia súbor 1 19 125,66 19 125,66

Cena bola stanovená na základe podrobného stavebného rozpo�tu. Položka zah��a všetky nevyhnutné práce 
spojené s výkopom, pokladom a inštaláciou rúrového vedenia pre odvod daždovej vody.Umiestnenie v 
budove, ktorá sa postaví na parcele 771/2 a 771/52 zapísaných na liste vlastníctva  �. 1060, Sobrance.

NN prípojka súbor 1 3 470,74 3 470,74

Cena bola stanovená na základe podrobného stavebného rozpo�tu. Položka zah��a všetky nevyhnutné práce 
spojené inštaláciou prípojky nízkeho napätia, pre potreby dodávky elektrického prúdu do komunitného centra. 
Umiestnenie v budove, ktorá sa postaví na parcele 771/2 a 771/52 zapísaných na liste vlastníctva  �. 1060, 
Sobrance.

79 060,71 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

79 060,71 €

90 000,00 €

Vysvetlivky:

OTLA�OK PE�IATKY A PODPIS:

Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

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.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Ing. Pavol Džurina

MIESTO A DÁTUM:  Sobrance 14.2.2018
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Mesto Sobrance Príloha �. 2

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 €

komentár k rozpo�tu

1. Osobné výdavky

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

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

Ú�el regionálneho príspevku: Úhrada výdavkov spojených s nákupom interiérového vybavenia a vybudovaním inžinierských sietí pre komunitné centrum v meste Sobrance, v súlade s Ak�ným plánom okresu sobrance, opatrenie  C.4 Zvýšenie zamestnate�nosti 
príslušníkov MRK prostredníctvom poskytovania širokej škály poradenských a interven�ných služieb a vybudovanie komunitného centra v meste Sobrance. 

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

Celkom

4. Výdavky na materiál a tovary 

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

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

Strana 4



NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Mesto Sobrance Príloha �. 2

Ú�el regionálneho príspevku: Úhrada výdavkov spojených s nákupom interiérového vybavenia a vybudovaním inžinierských sietí pre komunitné centrum v meste Sobrance, v súlade s Ak�ným plánom okresu sobrance, opatrenie  C.4 Zvýšenie zamestnate�nosti 
príslušníkov MRK prostredníctvom poskytovania širokej škály poradenských a interven�ných služieb a vybudovanie komunitného centra v meste Sobrance. 

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Vysvetlivky:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Ing. Pavol Džurina

MIESTO A DÁTUM:  14.2. 2018 OTLA�OK PE�IATKY A PODPIS:

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

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

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Mesto Sobrance Príloha �. 3

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 €

komentár k rozpo�tu

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 (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

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

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Kapitálové výdavky

Typ výdavku+A45:F48 Merná jednotka Po�et jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu

Ú�el regionálneho príspevku: Úhrada výdavkov spojených s nákupom interiérového vybavenia a vybudovaním inžinierských sietí pre komunitné centrum v meste Sobrance, v súlade s Ak�ným plánom okresu sobrance, opatrenie  C.4 Zvýšenie zamestnate�nosti 
príslušníkov MRK prostredníctvom poskytovania širokej škály poradenských a interven�ných služieb a vybudovanie komunitného centra v meste Sobrance. 
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Mesto Sobrance Príloha �. 3

Ú�el regionálneho príspevku: Úhrada výdavkov spojených s nákupom interiérového vybavenia a vybudovaním inžinierských sietí pre komunitné centrum v meste Sobrance, v súlade s Ak�ným plánom okresu sobrance, opatrenie  C.4 Zvýšenie zamestnate�nosti 
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Vysvetlivky:

MIESTO A DÁTUM:  14.2.2018 OTLA�OK PE�IATKY A PODPIS:

Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

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

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Ing. Pavol Džurina
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