CEZ: ÚV SR - 815/2017
Dodatok č. 1/2018
DODATOK Č. 1/2018
k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 815/2017 (ďalej len „zmluva“)
uzatvorený v súlade s čl. IV ods. 6 zmluvy podľa § 516 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dodatok č. 1“)
Zmluvné strany:
Poskytovateľ
Názov:
Právna forma:
Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČO:
(ďalej len „poskytovateľ“)

Úrad vlády Slovenskej republiky
rozpočtová organizácia
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
00 151 513

a
Prijímateľ
Názov:
Právna forma:
Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČO:
Registrácia:

Centrum podpory regionálneho rozvoja
okresu Veľký Krtíš, n. o.
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
prospešné služby
Vrbovka 56, 991 06 Vrbovka
Mgr. Mária Lőrincz, riaditeľka
50 976 303
Zapísaný v registri neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne prospešné služby, vedenom
Okresným úradom Banská Bystrica,
registračné číslo: OVVS/NO-14/2017
dátum zápisu: 21. 06. 2017

(ďalej len „prijímateľ“)
(poskytovateľ a prijímateľ ďalej jednotlivo ako „zmluvná strana” a spoločne ako „zmluvné
strany“)
Článok I
Predmet dodatku
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že v článku I ods. 2 zmluvy sa písm. a) mení a znie:
„a) v roku 2017 celkovo v sume 39 237,80 EUR z toho:
i. 39 237,80 EUR na bežné výdavky,
ii. 0,- EUR na kapitálové výdavky,“.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že v článku I ods. 2 zmluvy sa písm. b) mení a znie:
„b) v roku 2018 celkovo v sume 149 722,20 EUR z toho:
i. 133 722,20 EUR na bežné výdavky,
ii. 16 000,- EUR na kapitálové výdavky,“.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 zmluvy: Štruktúrovaný rozpočet na rok 2017
sa mení a nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 2 zmluvy: Štruktúrovaný rozpočet na rok 2018
sa mení a nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku č. 1.
Článok II
Záverečné ustanovenia

1.

Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.

2.

Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

3.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva dostane prijímateľ
a štyri poskytovateľ.

4.

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu
a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak toho, že obsah tohto
dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho prostredníctvom svojich
oprávnených zástupcov bez výhrad podpisujú.

6. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je:
a) Príloha č. 1: Štruktúrovaný rozpočet na rok 2017;
b) Príloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet na rok 2018.
V Bratislave, dňa

Vo Vrbovke, dňa

Úrad vlády Slovenskej republiky

Centrum podpory regionálneho
rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o.

..............................................................
Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády Slovenskej
republiky

..............................................................
Mgr. Mária Lőrincz
riaditeľka
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n.o.

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n.o., v súlade s Akčným plánom okresu Veľký Krtíš,
opatrenie A.1. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš

Príloha č. 1

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2017
Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky
Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

Komentár k rozpočtu

1. Osobné výdavky

Mzdy, platy - zamestnanec 1 riaditeľ

mesiac

4

2 298,40 €

Mzdy, platy - zamestnanec 2 odborný referent

mesiac

4

1 487,00 €

Mzdy, platy - zamestnanec 3 asistent

mesiac

4

1 080,00 €

Dohody o vykonaní práce

hodina

750

11,00 €

súbor

1

739,30 €

Celkom

CCP (hrubá mzda a odvody zamestnávateľa vo výške 35,2%) pre zamestnanca CPRR. Zamestnanec je v pracovnom pomere v zmysle Zákona č.
311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Riaditeľ je štatutárnym zástupcom CPRR. Zabezpečí organizačné, personálne, technické a finančné riadenie
9 193,60 € činnosť centra. Riadi všetky aktivity CPRR za účelom plnenia úloh v súlade so schválenou žiadosťou o RP. Vykonáva odborné aktivity centra.
Riaditeľ 2 298,40- eur/mes. x 4 mesiace = 9 193,60 eur.

5 948,00 €

CCP (hrubá mzda a odvody zamestnávateľa vo výške 35,2%) pre zamestnanca CPRR. Zamestnanec je v pracovnom pomere v zmysle Zákona č.
311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Odborný referent zabezpečí hlavne odborné aktivity centra v súlade so schválenou žiadosťou o RP (metodická,
koordinačná, mediálna a komunikačná podpora a pod.) a iné úkony podľa pokynov nadriadeného.
Odborný referent 1 487,- eur x 4 mesiace = 5 948,- eur.

CCP (hrubá mzda a odvody zamestnávateľa vo výške 35,2%) pre zamestnanca CPRR. Zamestnanec je v pracovnom pomere v zmysle Zákona č.
311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Asistent zabezpečí hlavne administráciu činnosti centra, vedenie evidencií, registratúru, ukladanie a archiváciu
dokladov a iné úkony v zmysle pokynov nadriadeného.
Asistent 1 080,- eur x 4 mesiace = 4 320,- eur.
Odmeny pre 3 expertov zamestnaných na dohodu o vykonaní práce s celkovým počtom odpracovaných hodín 750 hod. x 11,- eur (CCP vrátane
odvodov 35,2%) = CCP 8 250,- eur. Experti budú pôsobiť hlavne v nasledovných oblastiach: marketing a propagácie regiónu, finančný
8 250,00 €
manažment rozvojových aktivít, resp. sociálne zodpovedné verejné obstarávanie. Okruh činnosti expertov sa počas realizácie projektu prispôsobí
aktuálnym potrebám činnosti CPRR.
27 711,60 €
4 320,00 €

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady
Cestovné výdavky a náhrady

Cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných (cezhraničná spolupráca) pracovných cestách v zmysle Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných
739,30 € náhradách pre zamestnancov a expertov (zamestnancov centra) v období 9. - 12. mes. r. 2017. Pri využití súkromného motorového vozidla na
služobné účely budú oprávnené iba výdavky za spotrebovanú PHM.
739,30 €

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
Telekomunikačné služby (mobilný paušál)

mesiac

4

30

Telekomunikačné služby (mobilný paušál)

mesiac

8

15

Telekomunikačné služby (internetové pripojenie)

mesiac

4

15

Poštovné
Celkom

mesiac

4

20

120,00 € Mobilný paušál pre zamestnanca CPRR vo výške 30,- eur. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.
120,00 € Paušálny poplatok za mobilné služby vo výške 15,- eur pre 2 zamestnancov. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.
60,00 € Telekomunikačné služby - internetové pripojenie pre CPRR. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.
80,00 € Výdavky na poštovné: 20,- eur na mesiac. Spolu výdavky na rok = 20 x 4 = 80,- eur.
380,00 €

4. Výdavky na materiál a tovary
Spotrebný tovar

súbor

1

600,00 €

Výdavky na spotrebný kancelársky materiál (napr. tonery, papier, obaly, zakladače, diáre, odborná literatúra, kalkulačka, drobný spotrebný materiál 600,00 € organizér, stojan, držiak, zakladač, rámy, pečiatka a pod.), pre personál do priestorov CPRR. Ceny sú určené na základe internetového prieskumu a
podľa plánovanej spotreby. Mesačné náklady 150,- eur x 4 mesiacov = 600,- eur.
600,00 €

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby
Výdavky na prevádzku motorového vozidla

súbor

1

1 000,00 €

Audit účtovníctva

služba

1

1 000,00 €

Výdavky na publicitu (zverejnenie článkov)

súbor

1

1 218,00 €

kus

4

50,00 €

Prenájom priestorov

mesiac

4

320,00 €

Stravné

osoba

3

146,30 €

Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla

služba

1

160,00 €

Softvér - antivírus - predplatné

Pohonné hmoty motorového vozidla, aktuálna cena PHM krát priemerná spotreba auta podľa technického preukazu a najazdené km, bežná údržba
vozidla. Predpokladané najazdené km za mesiac cca 1500. Priemerné mesačné výdavky =250,- eur.
1 000,00 € Výdavky na audit účtovníctva - potreba vykonania organizácii vyplýva zo zákona. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Výdavky na zverejnenie cca 3 článkov x 406,- eur/článok= 1 218,- eur. Jednofarebná inzercia: 1/1 (19,5 x 27,5 cm): Cena je stanovená podľa
1 218,00 € aktuálneho cenníka jediného týždenníka s celookresnou pôsobnosťou okresu Veľký Krtíš (Pokrok)
1 000,00 €

Výdavky na balík antivírusových služieb obsahujúcich funkcie: Antivírus, Antispyware, blokovanie zneužití, ochrana proti skriptovým útokom, AntiPhishing. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Prenájom kancelárskych priestorov (2 kancelárie + zasadacia miestnosť, toalety ) 4 mesiace x 320,- eur/mes., zahrňajúcich poplatky za vodu,
1 280,00 €
elektrickú energiu a upratovanie spoločných priestorov. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.
V období 9-12/2017 fond pracovného času bez sviatkov predstavuje 80 dní . Počítame s čerpaním dovolenky v priemere 4 dní dní/zamestnanec t.j.
438,90 € 1 zamestnanec odpracuje v danom roku 76 dní. Výpočet ceny stravného: 76 pracovných dní x 1,925 eur (príspevok zamestnávateľa vrátane
poplatkov) x 3 zamestnancov = 438,90 eur.
160,00 € Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla CPRR 160,- eur/rok.
200,00 €
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n.o.

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n.o., v súlade s Akčným plánom okresu Veľký Krtíš,
opatrenie A.1. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš

Výdavky na parkovanie

rok

1

10,00 €

Výdavky na verejné obstarávanie

rok

1

3 500,00 €

Výdavky na právne poradenstvo

rok

1

850,00 €

Príloha č. 1

10,00 € Neprenosná parkovacia karta - Mesto Veľký Krtíš 1/2 roka 10,- eur v zmysle platného cenníka.
Výdavky na verejné obstarávania realizované v rámci projektu (VO Komunikačnej stratégie AP, motorového vozidla, kancelárskeho nábytku,
3 500,00 € počítačovej techniky, stravných lískov) vrátane prípravy smernice na verejné obstarávanie v predpokladanej hodnote 3 500,- eur. Cena stanovená na
základe prieskumu trhu.
Výdavky na právne poradenstvo podľa potrieb centra. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.
850,00 €
9 656,90 €

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky
Hosting a doména

rok

1

150,00 €

150,00 €

Výdavky na doménu 150,- eur/rok. Zriadenie domény centra podpory RR za účelom prezentovania jeho činnosti a informovania. Cena stanovená
prieskumom ponúk na internete.

150,00 €

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

39 237,80 €
Kapitálové výdavky

Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
0,00 €
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

0,00 €

39 237,80 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

Mgr. Mária Lőrincz

MIESTO A DÁTUM:

Veľký Krtíš

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:
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Komentár k rozpočtu

NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš n. o.

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n.o., v súlade s Akčným plánom okresu Veľký
Krtíš, opatrenie A.1. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš

Príloha č. 2

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2018
Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Bežné výdavky
Oprávnené výdavky
spolu

Komentár k rozpočtu

1. Osobné výdavky

Mzdy, platy - zamestnanec 1

mesiac

12

2 298,40 €

27 580,80 €

Mzdy, platy - zamestnanec 2,3

mesiac

24

1 487,00 €

35 688,00 €

Mzdy, platy - zamestnanec 4

mesiac

12

1 080,00 €

12 960,00 €

Dohody o vykonaní práce

hodina

650

11,00 €

7 150,00 €

CCP (hrubá mzda a odvody zamestnávateľa vo výške 35,2%) pre zamestnanca CPRR. Zamestnanec je v pracovnom pomere v zmysle
Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Riaditeľ je štatutárnym zástupcom CPRR. Zabezpečí organizačné, personálne, technické a
finančné riadenie činnosť centra. Riadi všetky aktivity CPRR za účelom plnenia úloh v súlade so schválenou žiadosťou o RP.
Vykonáva odborné aktivity centra.
Riaditeľ 2 298,40 eur/mes. x 12 mesiacov = 27 580,8 eur.
CCP (hrubá mzda a odvody zamestnávateľa vo výške 35,2%) pre zamestnancov CPRR. Zamestnanci sú v pracovnom pomere v
zmysle Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Odborný referent zabezpečí hlavne odborné aktivity centra v súlade so
schválenou žiadosťou o RP (metodická, koordinačná, mediálna a komunikačná podpora a pod.) a iné úkony podľa pokynov
nadriadeného.
2x odborný referent: 1 487,- eur/osoba/mesiac x 24 mesiacov = 35 688,- eur.
CCP (hrubá mzda a odvody zamestnávateľa vo výške 35,2%) pre zamestnancov CPRR. Zamestnanci sú v pracovnom pomere v
zmysle Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Asistent zabezpečí hlavne administráciu činnosti centra, vedenie evidencií,
registratúry, ukladania a archivácie dokladov a iné úkony v zmysle pokynov nadriadeného.
Asistent 1 080,- eur/mesiac x 12 mesiacov = 12 960,- eur.
Odmeny pre 2 expertov zamestnaných na dohodu o vykonaní práce s celkovým počtom odpracovaných hodín 650 hod x 11,- eur
(CCP vrátane odvodov 35,2%) = CCP 7150,- eur. Experti budú pôsobiť hlavne v nasledovných oblastiach: marketing a propagácie
regiónu, finančný manažment rozvojových aktivít, resp. sociálne zodpovedné verejné obstarávanie. Okruh činnosti expertov sa počas
realizácie projektu prispôsobí k aktuálnym potrebám činnosti CPRR.

83 378,80 €

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady
Cestovné výdavky a náhrady

Cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných (cezhraničná spolupráca) pracovných cestách v zmysle Zákona č. 283/2002 Z. z. o
1 062,20 € cestovných náhradách pre zamestnancov a expertov (zamestnancov centra) pre celý rok. Pri využití súkromného motorového vozidla
na služobné účely budú oprávnené iba výdavky za spotrebovanú PHM.
1 062,20 €

súbor

1

1 062,20 €

Telekomunikačné služby (mobilný paušál)

mesiac

12

30

Telekomunikačné služby (mobilný paušál)

mesiac

36

15

Telekomunikačné služby (internetové pripojenie)

mesiac

12

15

rok

1

240

Laminátor A3 s príslušenstvom

kus

1

200,00 €

200,00 €

Viazač s príslušenstvom

kus

1

250,00 €

250,00 €

Fotoaparát s príslušenstvom

kus

1

300,00 €

300,00 €

Mobilný telefón

kus

1

150,00 €

150,00 €

Mobilné telefóny

kus

3

40,00 €

120,00 €

Skartovač

kus

1

40,00 €

40,00 €

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

Poštovné

360,00 € Mobilný paušál pre zamestnanca CPRR vo výške 30,- eur. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.
Paušálny poplatok za mobilné služby vo výške 15,- eur pre troch zamestnancov. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na
540,00 €
internete.
180,00 € Telekomunikačné služby - internetové pripojenie pre CPRR. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.
240,00 € Predpokladané výdavky na poštovné: 20,- eur/ mesiac. Spolu výdavky na rok = 20 x 12 = 240,- eur.
1 320,00 €

4. Výdavky na materiál a tovary
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Výdavky na materiálno-technické vybavenie CPRR, pracovné pomôcky pre zamestnancov centra. Zariadenie bude využívané na
bežné kancelárske účely, najmä na prípravu prezentačných materiálov. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Výdavky na materiálno-technické vybavenie centra pre zabezpečenie jeho plynulej prevádzky. Zariadenie bude využívané na bežné
kancelárske účely, najmä na prípravu materiálov. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Výdavky na materiálno-technické vybavenie CPRR. Fotoaparát s príslušenstvom (taška) - fotoaparát bude využívaný za účelom
zabezpečenia publicity a záznamov zo stretnutí. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.
Kúpa mobilného telefónu k paušálu pre zamestnanca CPRR. Materiálno-technické vybavenie centra - pracovné pomôcky pre
zamestnancov centra. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Kúpa mobilného telefónu k paušálu pre zamestnanca CPRR. Materiálno-technické vybavenie centra - pracovné pomôcky pre
zamestnancov centra. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Výdavky na materiálno-technické vybavenie centra. Zariadenie bude využívané na bežné kancelárske účely, najmä na skartáciu
papierových dokumentov. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.

NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš n. o.

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n.o., v súlade s Akčným plánom okresu Veľký
Krtíš, opatrenie A.1. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš

Príloha č. 2

Výdavky na materiálno-technické vybavenie CPRR - kreslo k pracovnému stolu pre zamestnancov centra. Cena stanovená na základe
400,00 € prieskumu ponúk na internete.

Kancelárske kreslo k pracovnému stolu pre
zamestnancov centra

kus

4

100,00 €

Kancelárske stoly vrátane kontajnera/skrinky

kus

4

450,00 €

Kancelárska skriňa

kus

4

250,00 €

Poličková skriňa

kus

4

150,00 €

Kartotéky

kus

4

300,00 €

Kancelárske stoličky (pre návštevníkov)

kus

12

60,00 €

Výdavky na materiálno-technické vybavenie centra - kartotéky na organizáciu a odkladanie najmä spisovej dokumentácie. Cena
stanovená na základe prieskumu trhu.
Výdavky na materiálno-technické vybavenie centra - kancelárske stoličky pre usadenie návštevníkov CPRR. Cena stanovená na
720,00 € základe prieskumu trhu.

Otočná popisovacia tabuľa

kus

1

150,00 €

150,00 €

súbor

1

300,00 €

300,00 €

Zásobník na dokumenty a publikácie

kus

1

60,00 €

60,00 €

Mobilný flipchart

kus

1

150,00 €

150,00 €

Plánovacia tabuľa - nástenka

kus

1

42,20 €

42,20 €

PC s príslušenstvom (vrátane kabeláže, wifi, router a
pod.)

kus

4

600,00 €

2 400,00 €

Notebook

kus

1

600,00 €

600,00 €

Výstavný panelový systém

kus

1

250,00 €

250,00 €

súbor

1

1 700,00 €

kus

1

800,00 €

800,00 €

Kuchynský nábytok

A3 Multifunkčné zariadenie Laser/LED

Dataprojektor s príslušenstvom

Softvér - kancelárska aplikácia

Výdavky na materiálno-technické vybavenie centra - kancelárske stoly vrátane kontajnera/skrinky pre zamestnancov centra. Cena
stanovená na základe prieskumu trhu.
Výdavky na materiálno-technické vybavenie centra - kancelárska skriňa na odkladanie najmä spisovej dokumentácie. Cena stanovená
1 000,00 €
na základe prieskumu trhu.
Výdavky na materiálno-technické vybavenie centra - poličková skriňa na odkladanie najmä spisovej dokumentácie. Cena stanovená
600,00 € na základe prieskumu trhu.
1 800,00 €

1 200,00 €

1 700,00 €

kus

5

250,00 €

1 250,00 €

súbor

1

100,00 €

100,00 €

Roll up vrátane grafického návrhu

kus

1

150,00 €

150,00 €

Propagačné materiály

kus

1000

4,00 €

4 000,00 €

mesiac

12

150,00 €

1 800,00 €

Vizitky 1000 ks vrátane grafického návrhu

Spotrebný tovar
Celkom

20 532,20 €
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Výdavky na materiálno-technické vybavenie centra. Tabuľa bude využívaná na bežné kancelárske účely, najmä na zapisovanie
poznámok počas prezentácii, školení a seminárov. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Výdavky na materiálno-technické vybavenie CPRR. Kuchynský nábytok (kuchynská linka s drezom). Cena stanovená na základe
prieskumu ponúk na internete.
Výdavky na materiálno-technické vybavenie centra. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Výdavky na materiálno-technické vybavenie centra. Zariadenie bude využívané na bežné kancelárske účely, najmä na zapisovanie
poznámok počas stretnutí. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Výdavky na materiálno-technické vybavenie centra. Zariadenie bude využívané na bežné kancelárske účely, najmä na plánovanie
aktivít CPRR. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Výdavky na materiálno-technické vybavenie CPRR - IKT vybavenie pre zamestnancov CPRR. Cena stanovená na základe prieskumu
ponúk na internete. Operačný systém: Windows 10 Pro. Procesor: Intel® Core™ i3-7100 Processor (3M Cache, 3.90 GHz). Čipová
sada: Intel® H270. Pamäť: 4 GB DDR4-2400 MHz, Maximálna veľkosť: 32 GB. Pevný disk: 500 GB HDD; Optická mechanika:
DVD-RW; Grafická karta: Intel® HD Graphics 630; Monitor: 24" LED Full HD, 16:9, HDMI, DVI, VGA, alebo jeho ekvivalent.
Výdavky na materiálno-technické vybavenie CPRR - IKT vybavenie pre zamestnancov CPRR. Požadované minimálne technické
parametre: procesor: AMD A10-9600P, Pamäť: 4 GB DDR4, Pevný disk: 500 GB (7200 ot./min), Optická mechanika: DVD+/-RW
DL, Grafická karta: AMD Radeon R5, Bluetooth, LAN, WiFi ac, USB-C, USB 3.0, čítačka SD kariet, webkamera, podsvietená
numerická klávesnica, Windows 10 Pro, alebo jeho ekvivalent. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.
Výstavný panelový systém obstaraný pre potreby prezentácie aktivít CPRR, kt. sa bude zúčastňovať rôznych výstav, odborných
seminárov a pod. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.
Výdavky na materiálno-technické vybavenie CPRR - IKT vybavenie pre zamestnancov CPRR. LED tlačiareň farebná, multifunkčná,
A3 LED tlačiareň / kopírka / skener / fax, 23str. mono (A4), 23str. color (A4), 1200x 600dpi, duplex, druhý zásobník, RADF,
1.26GB, 250GB HDD, USB + LAN. Cena určená prieskumom ponúk na internete.
Výdavky na materiálno-technické vybavenie CPRR. Dataprojektor s príslušenstvom (premietacie plátno, stojan, montáž). Zariadenie
bude využívané počas seminárov, odborných podujatí a informačných stretnutí organizovaných CPRR. Cena stanovená na základe
prieskumu ponúk na internete. Projektor: Rozlíšenie: 1920x1080, jas projektoru: 3000 lumen
kontrastný pomer: 10000:1, životnosť lampy: 5000 hod. alebo jeho ekvivalent. Univerzálny stropný držiak pre dataprojektor a
plátno. Cena stanovená na základe prieskumu ponúk na internete.
Výdavky na materiálno-technické vybavenie CPRR - IKT vybavenie pre zamestnancov CPRR. Cena stanovená na základe prieskumu
trhu.
Výdavky na vizitky 1000 ks vrátane grafického návrhu. Cena stanovená na základe prieskumu trhu. Z dôvodu množstevných zliav
zaobstarané pre obdobie činnosti centra 2017 - 2020.
Výdavky na propagáciu a šírenie informácii o aktivitách centra - nákup Roll upu. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Výdavky na propagáciu a šírenie informácii o aktivitách centra. Menovky a informačné tabule CPRR, propagačné materiály určené
na propagáciu projektov realizovaných v rámci centra (bulletin, informačná mapa, informačná tabuľa, reklamný baner a iné). Cena
stanovená na základe prieskumu trhu. Z dôvodu množstevných zliav zaobstarané pre obdobie činnosti centra 2017 - 2020.
Výdavky na spotrebný kancelársky materiál (napr. tonery, papier, obaly, zakladače, diáre, kalendáre, odborná literatúra, drobný
spotrebný materiál a pod.) pre personál do priestorov CPRR. Ceny sú určené na základe internetového prieskumu a podľa plánovanej
spotreby na celý rok. Priemerné mesačné výdavky 150,-eur. Ceny stanovené na základe prieskumu trhu.

NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš n. o.

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n.o., v súlade s Akčným plánom okresu Veľký
Krtíš, opatrenie A.1. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš
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5. Výdavky na dopravu a služby
Výdavky na prevádzku motorového vozidla

súbor

1

3 000,00 €

Školenie zamestnancov v oblasti BOZP

osoba

4

20,00 €

Softvér - antivírus - predplatné

kus

5

50,00 €

Účtovné služby

rok

1

3 680,00 €

Audit účtovníctva

služba

1

1 000,00 €

Prenájom priestorov

mesiac

12

320,00 €

Výdavky na publicitu (zverejnenie článkov)

súbor

1

2 130,00 €

Stravné

osoba

4

442,75 €

Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla

služba

1

160,00 €

rok

1

18,00 €

Služby spojené s realizáciou odborných podujatí

súbor

1

2 500,00 €

Systémová údržba IKT

súbor

1

400,00 €

Výdavky na verejné obstarávanie

rok

1

1 500,00 €

Výdavky na právne poradenstvo

rok

1

1 050,00 €

Analýza zdrojov biomasy na energetické využitie na
vo vybranej oblasti okresu Veľký Krtíš

kus

1

1 000,00 €

Výdavky na parkovanie

Komunikačná stratégia AP

kus

1

4 500,00 €

služba

1

400,00 €

rok

1

150,00 €

Celkom

Pohonné hmoty, aktuálna cena PHM krát priemerná spotreba auta podľa technického preukazu a najazdené km, bežná údržba
3 000,00 € vozidla. Predpokladané najazdené km za mesiac cca 1500. Priemerné mesačné výdavky = 250,- eur.
80,00 € Povinné školenie 4 zamestnancov v oblasti BOZP. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Balík antivírusových služieb obsahujúcich funkcie: Antivírus, Antispyware, blokovanie zneužití, ochrana proti skriptovým útokom,
250,00 € Anti-Phishing. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Výdavky na externe poskytované účtovnícke služby pre potreby CPRR na základe Zmluvy o spracovaní účtovnej evidencie a
3 680,00 € konzultačnej a metodickej podpory. Mesačný paušál 205,- eur x 16 mesiacov = 3 280,- eur + jednorazové poplatky 400,- eur.
1 000,00 € Výdavky na audit účtovníctva - potreba vykonania organizácii vyplýva zo zákona. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Prenájom kancelárskych priestorov (2 kancelárie + 1 zasadacia miestnosť +, toalety a pod.) 12 mesiacov x 320,- eur/mes,
3 840,00 € zahrňajúcich poplatky za vodu, elektrickú energiu a upratovanie spoločných priestorov. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Zverejnenie cca 5 článkov, x 406,- eur/článok = 2 030,- eur. Jednofarebná inzercia: 1/1 (19,5 x 27,5 cm): Cena je stanovená podľa
2 130,00 € aktuálneho cenníka jediného týždenníka s celookresnou pôsobnosťou okresu Veľký Krtíš (Pokrok). Menovky a obdobné veci
súvisiace s publicitou činnosti centra v hodnote 100,- eur. Ceny stanovené na základe prieskumu trhu.
V roku 2018 fond pracovného času bez sviatkov predstavuje 250 dní . Počítame s čerpaním dovolenky v priemere 20 dní/
1 771,00 € zamestnanec t.j. 1 zamestnanec odpracuje ročne 230 dní. Výpočet ceny stravného: 230 pracovných dní x 1,925 eur (príspevok
zamestnávateľa vrátene poplatkov) x 4 zamestnancov = 2 272,- eur.
160,00 € Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla 160,- eur/rok.
18,00 € Neprenosná parkovacia karta pre auto CPRR- Mesto Veľký Krtíš na jeden rok 18,- eur v zmysle platného cenníka.
Výdavky na zorganizovanie 5 odborných podujatí na podporu sieťovania a budovania partnerstiev medzi subjektmi územnej
spolupráce, podnikateľmi a inštitúciami = 5 podujatia x 500,- eur/podujatie. Cena obsahuje hlavne priestorové, technické
2 500,00 € zabezpečenie, občerstvenie, resp. stravné účastníkom podujatia (max. do výšky 5,-eur/osoba). Cena stanovená na základe prieskumu
trhu.
Systémová údržba IKT a iné súvisiace odborné služby nevyhnutné pre realizáciu projektu 400,- eur/ 4 mesiace. Systémová údržba
obsahuje hlavne: inštaláciu a údržbu softvérov, LAN siete (PC+ prídavné zariadenia budú zapojené do siete), internetového
pripojenia a pod. Táto služba bude využívaná príležitostne podľa potreby - nebude hradené paušálnou platbou. Cena stanovená na
základe prieskumu trhu.
Výdavky na verejné obstarávanie realizované v rámci projektu (VO stravnych lístkov, kancelárskeho nábytku, počítačov a ďalších
1 500,00 €
veci súvisiacich s projektom). Cena stanovená na základe prieskumu trhu.
1 050,00 € Výdavky na právne poradenstvo podľa potrieb centra. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Výdavky na spracovanie odborného dokumentu - analýza sa sústredí na kvantifikáciu využiteľných zdrojov biomasy mokrých lúk v
časti Ipeľskej nivy a drevnej hmoty na energetické účely v okolí obce Slovenské Ďarmoty vrátane stanovenia obmedzení z pohľadu
1 000,00 € ochrany prírody. Analýza bude podkladom pre návrh opatrenia na zvýšenie zamestnanosti prostredníctvom využitia biomasy.Cena
stanovená na základe prieskumu trhu.
400,00 €

Výdavky na prípravu komunikačnej stratégie CPRR okresu Veľký Krtíš a tvorbu image regiónu v hodnote 4 500,- eur (na základe
výsledku VO). Komunikačná stratégia bude slúžiť na zabezpečenie efektívnej, dlhodobej a udržateľnej komunikácie CPRR.
Komunikačná stratégia obsahuje hlavne: definíciu cieľov, cieľovej skupiny, použité komunikačné nástroje, očakávané výstupy a
výsledky, časový rámec realizácie, určuje úlohy, spôsob a kompetencie zamestnancov CPRR pri komunikácií s klientom, s
4 500,00 € inštitúciami s verejnou správou a širokou verejnosťou, pri odborných podujatiach, prezentáciách, komunikácia v cezhraničnom
meradle a pod. (osobné stretnutia, elektronická komunikácia, telefonovanie, písomná komunikácia, webová stránka sociálne siete a
pod.) pri mediálnej komunikácii a pri používaní elektronických komunikačných nástrojov a pod. Stratégiou bude riadené budovanie
vzťahov s médiami, práca s médiami, kontrola a budovanie informovanosti o aktivitách CPRR a o výsledkoch AP v okrese Veľký
Krtíš ako aj spôsob tvorby image najmenej rozvinutého okresu v minimálnom rozsahu 20 A4 strán.
26 879,00 €

6. Iné oprávnené bežné výdavky
Webová stránka CPRR
Hosting a doména
Celkom

400,00 € Príprava webovej stránky CPRR za účelom prezentovania jeho činnosti a informovania = 400,- eur. Cena stanovená prieskumom
trhu.
Prevádzka domény centra podpory RR za účelom prezentovania jeho činnosti a informovania. Cena stanovená prieskumom ponúk na
150,00 €
internete.
550,00 €
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš n. o.

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n.o., v súlade s Akčným plánom okresu Veľký
Krtíš, opatrenie A.1. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš

Spolu (bežné výdavky)
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133 722,20 €
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Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n.o., v súlade s Akčným plánom okresu Veľký
Krtíš, opatrenie A.1. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš

Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku
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Kapitálové výdavky
Oprávnené výdavky
spolu

Komentár k rozpočtu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia
0,00 €
0,00 €

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
Osobný automobil

kus

1

16 000,00 €

16 000,00 €

Osobný automobil pre pracovné potreby personálu v súvislosti s aktivitami centra podpory RR. Cena určená prieskumom ponúk na
internete.

16 000,00 €

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia
0,00 €
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
0,00 €
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

16 000,00 €

149 722,20 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

Mgr. Mária Lőrincz

MIESTO A DÁTUM:

Veľký Krtíš

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:
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