Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku
A. Identifikácia žiadateľa
Názov žiadateľa:
Právna forma:
Registrácia:
Sídlo:
Okres:
Štatutárny orgán:
Kontaktné údaje
žiadateľa
(e-mail a tel.):
Kontaktná osoba
(e-mail a tel.):
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

Mestský sociálny podnik, s. r. o. Jelšava
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Okresný súd Banská Bystrica, číslo vložky 32507/S -15.08.2017, reg. číslo –
7/Nre/67/2017
Námestie SNP 63, 049 16 Jelšava
Revúca
Konateľ
Mestský sociálny podnik, s.r.o. Jelšava
msp@jelsava.sk, 0915 877 810
Mgr. Tímea Žigová, konateľ
msp@jelsava.sk, 0915 877 810
51 035 383
2120572432
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK79 0900 0000 0051 3711 8969
B. Identifikácia opatrenia

Prioritná oblasť:
Opatrenie/podopatrenie:

D. Rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálnych služieb
D.1 Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky

Úhrada výdavkov spojených s realizáciu projektu Mestský sociálny podnik,
s.r.o. v súlade s Akčným plánom okresu Revúca
Miesto realizácie:
Jelšava
Doba realizácie:
Od 1.6.2018 – 31.12.2020
C. Harmonogram poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR)
2017
2018
2019
2020
Spolu
Účel RP:

Bežné
výdavky

16 773,62 €

13 736,51 €

17 717,77 €

48 227,90 €

Kapitálové
výdavky

72 784,00 €

0,00 €

0,00

72 784,00 €

Spolu

89 557,62 €

13 736,51 €

17 717,77 €

121 011,90 €

D. Stručný popis projektu (max. 200 slov)

Cieľom projektu v zmysle Akčného plánu rozvoja okresu Revúca je predovšetkým rozvíjať
pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí nemajú, resp. stratili pracovné
návyky. Jedná sa o činnosti s lokálnym charakterom, ktoré pod odborným dohľadom vybudujú
vzťah pracovníkov k pracovnej činnosti a na druhej strane k vytváraniu verejnoprospešných
hodnôt. Vykonávanie drobnej stavebnej činnosti, stavebné práce, vykonávanie verejnoprospešných
prác, činnosť a obdobné činnosti vytvárajú možnosť adaptácie ľudí do pracovného procesu bez
mimoriadnych kvalifikačných predpokladov a sú šancou pre občanov s ochotou pracovať a zároveň
pomôžu udržiavať poriadok a čistotu v k. u. mesta Jelšava ako aj priľahlých obcí. Služby budú

poskytované predovšetkým samosprávam.
Cieľom sociálneho podniku ako novovytvorenej spoločnosti je v priebehu piatich rokov
zabezpečiť:
1.) pre minimálne päť zamestnancov stabilné a v strednodobom horizonte udržateľné
pracovné miesta v pracovnom pomere so zmluvou na dobu neurčitú
2.) vlastníctvo moderného strojového a technického vybavenia, nástroje a zariadenia
Čiastkovými cieľmi pre obdobie nasledovných piatich rokov sú :
a)
byť lídrom na trhu v okrese v oblasti opráv výtlkov, prasklín, dier a iných
nedostatkov na chodníkoch a miestnych komunikáciách v meste a blízkom okolí
b)
byť lídrom na trhu v okrese v poskytovaní služieb čistenia a monitorovania stavu
splaškových a dažďových kanalizácií
V cieľovom stave - rok 2020 na trhu v okrese Revúca prosperujúca spoločnosť s ručením
obmedzeným s vlastným manažmentom a pracovníkmi v celkovom minimálnom počte 5
zamestnancov, s vlastným strojovým a technickým vybavením, nástrojmi a zariadeniami, zameraná
prevažne na oblasť služieb v stavebníctve, na komunálne služby v oblasti údržby komunikácií,
parkovacích plôch, chodníkov a verejných priestranstiev a na služby potrebné v lesnom
hospodárstve - výsadba, čistenie lesných ciest a spracovanie drevnej hmoty na palivové účely.
Tieto služby postupne plánujeme rozšíriť aj do okolitých miest a obcí, kde absentujú služby
ponúkaného charakteru a tak vytvoriť prosperujúcu spoločnosť s podnikateľskou činnosťou, ktorá
bude ďalej vytvárať zisk a ten bude transformovaný do ďalšieho rozvoja sociálneho podniku.
Zamestnanci – uchádzači o zamestnanie budú vyberaní zo skupiny znevýhodnených, ktorí si
nedokázali nájsť zamestnanie a sú dlhodobo evidovaní za ÚPSVaR. Mestský sociálny podnik, s.r.o.
takto zabezpečí trvalý pracovný pomer pre minimálne 5 zamestnancov. Uchádzači o zamestnanie
budú vyberaní podľa spĺňajúcich kritérií ÚPSVaR – projekt Cesta na trh práce.
Produkty budú poskytované za trhové ceny a trhových podmienok. Nákup strojného vybavenia
bude v súlade s ustanoveniami zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch

Rok 2018
- vytvorenie dvoch pracovných miest - výber uchádzačov zo skupiny znevýhodnených z ÚPSVaR,
- verejné obstarávanie na nákup techniky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
- nákup strojov a zariadení, náradia z kapitálových výdavkov a to:
 nákup multifunkčného komunálneho vozidla
 nákup štiepkovača
 nákup asfaltovacej súpravy
 nákup snežných fréz
 nákup kosačiek a krovinorezov
 nákup tlakovej čističky kanalizácií a potrubí
 nákup pracovného náradia (motyky, hrable, krampáče, fúriky a iné)
- nákup pracovných pomôcok,
- reklama - ponuka služieb ( opravy, vysprávky chodníkov a účelových komunikácií, čistenie
kanalizácií, stavebné práce, výroba a predaj štiepky),

- školenia zamestnancov: BOZP, školenie týkajúce sa obsluhy a údržby strojov (asfaltovacia
súprava, BOZP...), školenie týkajúce sa vedenia sociálneho podniku (pre vedúceho pracovníka)
- plnenie zákaziek ( mesto, okolité obce, fyzické osoby).
- objednávky
Rok 2019
- vytvorenie dvoch pracovných miest- výber uchádzača zo skupiny znevýhodnených z ÚPSVaR,
- školenia zamestnancov - BOZP, školenie týkajúce sa obsluhy strojov
- reklama - ponuka služieb ( opravy, vysprávky chodníkov a účelových komunikácií, čistenie
kanalizácií, stavebné práce, výroba a predaj štiepky),
- plnenie zákaziek ( mesto, okolité obce, fyzické osoby).
- objednávky
Rok 2020
-vytvorenie jedného pracovného miesta – výber uchádzača zo skupiny znevýhodnených z ÚPSVaR,
- školenia zamestnancov - BOZP, školenie týkajúce sa obsluhy strojov
- reklama – ponuka služieb (opravy, vysprávky výtlkov, čistenie kanalizácií, stavebné úpravy,
výroba a predaj štiepky)
- plnenie ďalších zákaziek (mesto, okolité obce, fyzické osoby)
- objednávky
F. Popis aktivít projektu v jednotkách a merateľných ukazovateľoch
Aktivity za rok 2018
Merateľný ukazovateľ a jednotka
Vytvorenie 2 pracovných miest - výber uchádzačov zo
Nové pracovné miesta / 2

skupiny znevýhodnených z ÚPSVaR
Vyškolení zamestnanci / 2

Školenia zamestnancov
Aktivity za rok 2019

Vytvorenie 2 pracovných miest - výber uchádzačov zo
skupiny znevýhodnených z ÚPSVaR

Merateľný ukazovateľ a jednotka
Nové pracovné miesta / 2
Vyškolení zamestnanci / 2

Školenia zamestnancov
Aktivity za rok 2020

Vytvorenie 1 pracovného miesta - výber uchádzačov zo
skupiny znevýhodnených z ÚPSVaR

Merateľný ukazovateľ a jednotka
Nové pracovné miesta / 1
Vyškolení zamestnanci /1

Školenie zamestnanca

G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu

Aktivita schválená v Akčnom pláne rozvoja okresu Revúca, prioritná oblasť D. Rozvoj
sociálnej ekonomiky a sociálnych služieb, opatrenie D.1 Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky (súvisí
aj s opatrením B.1 Podpora rozvoja podnikateľských subjektov, najmä MSP a s opatrením D.2
Podpora rozvoja sociálnych služieb)

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 Jelšave, dňa 23.05.2018

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

