
Zápisnica o hlasovaní „per rollam“ č. 43/2018 
k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 027/2016/SO 
 

Predložený návrh žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 027/2016/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 15 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 027_2016_SO obce Koromľa schvaľujem. Podpis zmluvy 
o regionálnom príspevku je podmienený prevodom majetku do vlastníctva obce.“ 

 

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 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. 43/2018 k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 027/2016/SO 
 



Rada pre rozvoj okresu Sobrance odporúča žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku č. 
027/2016/SO na schválenie vedúcemu Úradu vlády SR, ktorej predmetom je úhrada 
výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu zariadenia 
pre seniorov v súlade s Akčným plánom okresu Sobrance, opatrenie D.1.1 Vytvorenie 
Zariadenia pre seniorov v obci Koromľa. 

 

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“ 

7 

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“ 15 

Z toho: pre 15 

            proti 0 

            zdržali sa hlasovania 0 

            hlasovali po stanovenom termíne alebo v neplatnej forme 0 

Počet členov, ktorí sa nezúčastnili hlasovania „per rollam“ 3 

 

Platnosť hlasovania „per rollam“ potvrdzuje svojim podpisom: 
 

V Bratislave dňa 30. marca 2018 

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. 027/2016/SO 



       

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku  

A. Identifikácia žiadateľa 

Názov žiadateľa: 
Obec Koromľa 

Právna forma: 
801 Obec  

Registrácia:  

Sídlo: 
Obecný úrad Koromľa č. 172, 072 62 Sobrance 

Okres: 
Sobrance 

Štatutárny orgán: 
Mgr. Silvia Žeňuchová – starostka obce  

Kontaktné údaje 
žiadateľa 

(e-mail a tel.): 

0905819111, 056/6593417, starosta@obeckoromla.sk 

Kontaktná osoba 
(e-mail a tel.): 

 Mgr. Silvia Žeňuchová – starostka obce 

IČO: 
 00325350 

DIČ: 
2020740832 

Bankové spojenie: 
Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu IBAN: 
SK05 0200 0000 0000 2802 6552 

B. Identifikácia opatrenia  

Prioritná oblasť: 
D. Stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily a investícií v území zlepšením 
podmienok pre život a podnikanie rozvojom technickej a sociálnej infraštruktúry 
a zlepšením kvality služieb 

Opatrenie/podopatrenie: 

D.1 Zlepšiť dostupnosť služieb pre seniorov prostredníctvom Zariadenia pre 
seniorov 

D.1.1 Vytvorenie Zariadenia pre seniorov v obci Koromľa 

Účel RP: 
úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na 

rekonštrukciu zariadenia pre seniorov v súlade s Akčným plánom okresu 
Sobrance, opatrenie D.1.1 Vytvorenie Zariadenia pre seniorov v obci Koromľa 

Miesto realizácie: Obec Koromľa 

Doba realizácie: 2018  

C. Harmonogram  poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR) 

  2017 2018 2019 2020 Spolu 
Bežné 

výdavky 
 
- 

- - - - 

Kapitálové 
výdavky 

 
- 

30 000,- - - 30 000,- 

Spolu - 
 

30 000,- - - 30 000,- 



D. Stručný popis projektu (max. 200 slov) 
Charakteristika žiadateľa:  

Obec Koromľa leží pri Schengenskej hranici, asi deväť kilometrov juhovýchodne od okresného mesta 
Sobrance. Žije tu cca. 445 obyvateľov. Samospráva je zo zákona povinná poskytovať sociálne služby, obec 
Koromľa má možnosti, aby vytvorila podmienky na zlepšenie sociálnych služieb pre seniorov. Priamo 
v centre obce sa nachádza nevyužitý areál bývalého Detského domova, ktorý chátra, nakoľko sa v rokoch 

2012 až 2015 realizovala transformácia detských domovov z internátnej starostlivosti do samostatných domov 

rodinného typu. Od 01.01.2011 bol Detský domov Koromľa zlúčený s Detským domovom Remetské Hámre. 
Detský domov Koromľa bol zrušený a jeho nástupníckou organizáciou sa stal Detský domov Remetské 
Hámre.  

Východisková situácia:  
Predmetný nehnuteľný majetok je majetkom MPSVR SR a je zapísaný v KN na liste vlastníctve č. 

390 vedenom katastrálnym odborom na Okresnom úrade Sobrance v podiele 1/1 a ktorý bol s účinnosťou od 

1.6.2016 vyhlásený za prebytočný majetok štátu. Momentálne prebieha proces prevodu do majetku obce. 

 

Stavby:  
· budova súpisné číslo 164 (budova MV1) – parcela 66 

· ubytovňa bez súpisného čísla (budova SD1) – parcela 67 

· telocvičňa (budova telocvičňa) – parcela 68 

· ubytovňa bez súpisného čísla (budova U1) – parcela 69 

· ubytovňa bez súpisného čísla (budova U2) – parcela 70 

· sušiareň bez súpisného čísla (prístrešok na uhlie) – parcela 71/3 

· garáž bez súpisného čísla (garáže, hosp. prístrešok) – parcela 71/4  

· príslušenstvo k stavbám: vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová prípojka, prístrešok, 
oplotenie, vonkajšie úpravy pozemky registra C ako zastavané plochy a nádvoria  na parcelách č.66, 
67, 68, 69, 70,71/1,3,4  

 

V súčasnosti areál chátra. Budova s č. 164 bola postavená v roku 1950, ubytovňa na parcele č. 67, 
telocvičňa na parcele č. 68, ubytovňa na parcele 69 a ubytovňa na parcele č. 70 boli postavené v roku 1962. 

Sušiareň na parc. Č. 71/3 bola postavená v roku 1987. Garáž na parcele č. 71/4 bola postavená v roku 1977. 

Prístrešok na parcele č.71/7 bol postavený v roku 1987. Stavby sú v súčasnosti v zlom technickom stave, stav 

budov si vyžaduje vysoké finančné náklady na nevyhnutné opravy, rekonštrukciu a modernizáciu.  
Za zmienku stojí, že areál do roku 1985 bol majetkom obce (Miestny národný výbor Koromľa). Dňa 

19.06.1985 tento majetok na základe Hospodárskej zmluvy previedla do majetku Detského domova 
Koromľa.  

Všeobecná hodnota uvedených nehnuteľností, podľa Znaleckého posudku č.254/2016 zo dňa 
07.09.2016 bola stanovená vo výške 275 000,- EUR.  

Zámerom projektu je rozšírenie a  skvalitnenie sociálnych služieb pre seniorov v okrese Sobrance 

(22 818 obyvateľov). Vzhľadom na preplnenú kapacitu v dlhodobo fungujúcich zariadeniach v okrese 

Sobrance, je nutné a hlavne dôležite zriadiť nové priestory, ktoré budú prinášať nové sociálne služby pre 

rodiny. Obec má spracovaný Komunitný plán sociálnych služieb obce Koromľa na roky 2016-2018. V pláne 
boli stanovené ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych služieb v obci.  

Realizácia projektu je nevyhnutná aj z dôvodu starnutia populácie a nedostatku ponúkaných služieb 
inými verejnými alebo súkromnými poskytovateľmi sociálnych služieb pre seniorov. 

Cieľom žiadosti je vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá by riešila rekonštrukciu a 

modernizáciu vyššie uvedeného nehnuteľného majetku. Po vypracovaní projektovej dokumentácie má obec 



záujem požiadať regionálny príspevok aj  na rekonštrukciu. Vypracovaná projektová dokumentácia bude 
slúžiť na získanie stavebného povolenia.  

Po prevode majetku na obec a následnej rekonštrukcii bude zariadenie prevádzkovať obec, 

prostredníctvom vlastnej neziskovej organizácie. Podľa podmienok ustanovených zákonom bude to verejný 
poskytovateľ sociálnej služby.  
 
Financovanie projektu: 

Z regionálneho príspevku sa bude z financovať vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 30 000,00 

EUR. 

Aktivity projektu:  

1) prevod majetku štátu do majetku obce 

2) vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa dokumentácie 

3) vypracovanie projektovej dokumentácie  

 

E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch 
1) prevod majetku štátu do majetku obce – (2018) 

V súčasnosti obec pripravuje prevod majetku podľa zákona č. 278/1993 Z.z. s správe majetku. Obec 
po prevode majetku z MPSVaR plánuje zriadiť zariadenie pre seniorov pre 60 klientov. V zariadení pre 
seniorov sa bude poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách v znení zákona č: 50/2012 Z.z., alebo dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej 
služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.  

2) vypracovanie projektovej dokumentácie – (2018) 
Realizačná projektová dokumentácia bude vyhotovená podľa platných STN a EN a všeobecne  

záväzných  právnych  predpisov, v  súlade  s príslušnými rozhodnutiami alebo stanoviskami dotknutých 
orgánov a inštitúcií, pokiaľ majú priamy alebo nepriamy vplyv, resp. dopad na zhotovenie diela. Projektová  
dokumentácia  bude vypracovaná  tak,  aby  ju obec mohla použiť  v  procese  verejného obstarávania na výber 
zhotoviteľa stavebných prác. Požaduje sa aj vypracovanie rozpočtu stavby  s  výkazom  výmer.  Každý  výkres  
a TS  bude  podpísaný  a opečiatkovaný oprávneným  projektantom.  Spracovateľ  projektovej  dokumentácie  
rovnako  aj  každý  člen projektového  tímu,  musí  mať  príslušné  oprávnenie  pre  projektovú  činnosť 
(odbornú spôsobilosť  pre  projektovanie  stavieb  v  príslušnej  oblasti)  pre  požadovaný  predmet 
obstarávania.  Súčasťou  projektových  prác  je  aj  prerokovanie  dokumentácie  s dotknutými  orgánmi a 

organizáciami, vrátane zapracovania ich vyjadrení do projektu stavby.  

 

Situácia po ukončení projektu:  

V zariadení sa budú poskytovať a zabezpečovať odborné činnosti (pomoc pri odkázanosti na pomoc 
inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná 
terapia) obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
ďalšie činnosti: (záujmovú činnosť, pracovnú terapiu) a iné činnosti, ktoré zákon o sociálnych službách 
neupravuje, ale zvyšujú kvalitu sociálnej služby /§15 ods. 3 zákona o sociálnych službách/.  

Zariadenie pre seniorov bude tvoriť 5 samostatne stojacích budov:  

1) poschodová administratívna budova (ubytovňa par. 66),  – na poschodí bude umiestnená 
administratíva, na prízemí kuchyňa so spoločnou jedálňou,  



2) poschodové budovy (ubytovne na par. 67, 70) budú slúžiť ako malometrážne byty s kuchynkou 

alebo bez kuchynky pre dôchodcov z okresu Sobrance a okolitých okresov,  
3) nízka budova (ubytovňa par. 69) – tu budú umiestnení ležiaci pacienti, ktorým bude poskytnutá 

zdravotná a sociálna starostlivosť,  

4) kotolňa, sušiareň bez súpisného čísla (prístrešok na uhlie) – nízka budova – parcela 71/3  

5) telocvičňa (par. 68) – bude slúžiť k športovému vyžitiu, v jednej časti bude zriadená rehabilitačná 

telocvičňa, čo je prirodzenejšie prostredie pre prácu s prestarnutou klientelou 

 

Prevádzka zariadenia bude fungovať v troch úsekoch: sociálno-prevádzkový, zdravotný a stravovací úsek.  
Bude tu pracovať  20 zamestnancov ako napr.  sociálny pracovník, ergoterapeut, referent pre majetok a platby, 

práčka, upratovačka, údržbára a vrátnik, zdravotné sestry, sanitár, opatrovateľky, hospodár a kuchár. 
 
Lokálny vplyv projektu a vylúčenie štátnej pomoci/minimálnej pomoci: 
 

1. Umiestnenie zariadenia (oblasť služieb poskytovaných na miestnej úrovni) 

Zariadenie sa nachádza v obci Koromľa. Ide o budovy bývalého Detského domova. 
Zariadenie bude prevádzkovať organizácia, vytvorená obcou. 
V rámci projektu sa budú poskytované nasledovné sociálne služby: odborné činností a iné činnosti a aktivity  

v súlade so zákonom č. 448/2018 Z.z. o  o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.   

Pôjde predovšetkým o:  

· pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

· sociálne poradenstvo 

· sociálna rehabilitácia 

· ošetrovateľská starostlivosť 

· ubytovanie 

· stravovanie 

· upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

· osobné vybavenie 

 

2. Prevádzkový čas zariadenia 

Zariadenie bude mať nepretržitú prevádzku počas 7 dní. 
 

3. Spádová oblasť 

Zariadenie je určené pre obyvateľov okresu Sobrance, keďže poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona 
o sociálnych službách je založené predovšetkým na ich lokálnom poskytovaní t.j. obec a vyšší územný celok 
majú povinnosť zabezpečiť pre fyzickú osobu, ktorá je na sociálnu službu odkázaná, dostupnosť služby 
v rozsahu svojej pôsobnosti poskytnú alebo zabezpečia jej poskytovanie. 

4. Percentuálny podiel  klientov zo zahraničia: 0,00% 

5. Kapacita zariadenie v pomere k počtu  používateľov s bydliskom v danej oblasti.  

Priestorová kapacita domu seniorov je 2 420 m2.  

Predpokladaný počet prijímateľov sociálnej služby  je 60 klientov.  

6. Iné obdobné zariadenia v okolí; či sú v danom kraji usadení aj zahraniční investori poskytujúci 

podobné služby ako potenciálni príjemcovia (vzhľadom na blízkosť štátnej hranice). 

 



Túto sociálnu službu v Košickom kraji poskytuje 41 poskytovateľov (9 verejných a 27 neverejných) a využíva 
ju okolo 2000 klientov. V okrese Sobrance existuje iba jeden neverejný poskytovateľ a to Zariadenie pre 

seniorov v meste Sobrance pre 12 klientov.  

Štátna hranica s Ukrajinou je od mesta Sobrance vzdialená 12 km. Poskytovanie služby je nepravdepodobné 
z legislatívnych dôvodov ako aj z dôvodov  jazykovej bariéry  

7. Možnosť získania klientov alebo investícií z iných členských štátov, možnosť rozšírenia aktivít 

príjemcu v zahraničí po získaní príspevku. 

V Košickom samosprávnom kraji neprejavil záujem o poskytovanie  sociálnych služieb poskytovateľ 
z iných členských štátov EÚ a ani sa takýto záujem nepredpokladá do budúcnosti Príjemca neplánuje rozšíriť 
poskytovanie sociálnych služieb v zahraničí. 

8. Vzdialenosť od hraníc, možnosť jazykovej bariéry, geografické dôvody, osobitosti pri poskytovaní 

starostlivosti v zariadení, pre ktoré je hospodárska súťaž na cezhraničnej úrovni nepravdepodobná.  

Štátna hranica s Ukrajinou je od mesta Sobrance vzdialená 12 km. Hospodárska súťaž na cezhraničnej 
úrovni je nepravdepodobná z legislatívnych dôvodov ako aj z dôvodov  jazykovej bariéry  

9. Ekonomická návratnosť: 

Úhrady za sociálne služby v zariadení budú určené Všeobecne záväzným nariadením obce Koromľa, 
ktorý určí  spôsob platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy obce.  

Obec Koromľa vyhlasuje, že nejde o zariadenie s medzinárodnou povesťou poskytujúce vysoko 

špecializované služby. 

 

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. 
 

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 

Vypracovanie projektovej dokumentácie vypracovaná projektová dokumentácia/1 

  

Aktivity za rok 2019 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

  

    

Aktivity za rok 2020 Merateľný ukazovateľ a jednotka 

  

 

G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu 

Aktivity opatrenia sú prepojené s nasledujúcimi opatreniami akčného plánu: D.6 Zlepšenie 
občianskej vybavenosti okresu Sobrance ako predpokladu vylepšenia kvality života.  

 
 



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 Koromli, dňa 23.03.2018 
 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa  
 



NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 1

Ú�el regionálneho príspevku: 

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

           0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Projektová dokumentácia ks 1 30 000,00 € 30 000,00 €

30 000,00 €

Obec Korom�a

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPO�ET na rok 2018

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky

1. Osobné výdavky

Celkom

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu zariadenia pre seniorov v súlade s Ak�ným plánom okresu Sobrance, opatrenie D.1.1 Vytvorenie Zariadenia pre seniorov v obci 
Korom�a

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Bežné výdavky

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

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

komentár k rozpo�tu

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

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Spolu (bežné výdavky)

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
Výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu zariadenia pre seniorov. Zariadenie sa bude nachádza� na  parcelách �. 

66, 67, 68, 69, 70, 71/3, 71/4, LV �. 390. 

Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu. 

Celkom
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 1

Ú�el regionálneho príspevku: 

Obec Korom�a

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu zariadenia pre seniorov v súlade s Ak�ným plánom okresu Sobrance, opatrenie D.1.1 Vytvorenie Zariadenia pre seniorov v obci 
Korom�a

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Silvia Že�uchová

MIESTO A DÁTUM: Korom�a, 23.3.2018 OTLA�OK PE�IATKY A PODPIS:

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 2

Ú�el regionálneho príspevku: 

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

           0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Obec Korom�a

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPO�ET na rok 2019

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky

1. Osobné výdavky

Celkom

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu zariadenia pre seniorov v súlade s Ak�ným plánom okresu Sobrance, 
opatrenie D.1.1 Vytvorenie Zariadenia pre seniorov v obci Korom�a

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Bežné výdavky

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

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

komentár k rozpo�tu

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

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Spolu (bežné výdavky)

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 2

Ú�el regionálneho príspevku: 

Obec Korom�a

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu zariadenia pre seniorov v súlade s Ak�ným plánom okresu Sobrance, 
opatrenie D.1.1 Vytvorenie Zariadenia pre seniorov v obci Korom�a

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Silvia Že�uchová

MIESTO A DÁTUM: Korom�a, 23.3.2018 OTLA�OK PE�IATKY A PODPIS:

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom
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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 €

Obec Korom�a

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPO�ET na rok 2020

Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky

1. Osobné výdavky

Celkom

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu zariadenia pre seniorov v súlade s Ak�ným plánom okresu Sobrance, 
opatrenie D.1.1 Vytvorenie Zariadenia pre seniorov v obci Korom�a

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Bežné výdavky

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

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

komentár k rozpo�tu

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

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Spolu (bežné výdavky)

Kapitálové výdavky

Typ výdavku Merná jednotka Po�et jednotiek Cena za jednotku Oprávnené výdavky spolu

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
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NÁZOV PRIJÍMATE�A :  Príloha �. 3

Ú�el regionálneho príspevku: 

Obec Korom�a

úhrada výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu zariadenia pre seniorov v súlade s Ak�ným plánom okresu Sobrance, 
opatrenie D.1.1 Vytvorenie Zariadenia pre seniorov v obci Korom�a

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:  Silvia Že�uchová

MIESTO A DÁTUM: Korom�a, 23.3.2018 OTLA�OK PE�IATKY A PODPIS:

Spolu (kapitálové výdavky)

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu 

Celkom
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