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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:

Obec Ratkovské Bystré
Miestna samospráva
ŠÚJ 515400
Obecný úrad Ratkovské Bystré, Ratkovské Bystré 82, 982 66 Ratkovské
Bystré
Revúca
Mgr. Dušan Bodnár, starosta,
ratkovskebystre@stonline.sk, 047 / 549 12 18
ratkovskebystre@gmail.com, 0915818638
00 319 007
2021230376
VÚB, a.s.
SK 54 0200 0000 0000 1702 8392
B. Identifikácia opatrenia

Prioritná oblasť:
D. ROZVOJ SOCIÁLNEJ EKONOMIKY A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Opatrenie/podopatrenie: D.1 Podpora rozvoja miestnej ekonomiky
Úhrada výdavkov spojených so zabezpečením mzdových výdavkov a nákupom
zariadení potrebných na výrobu brikiet, betónových dielov , asfaltovanie
výtlkov na obecných cestách, údržbárske práce a drobné opravy pre obyvateľov
Účel RP:
obce v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Revúca, opatrením D.1
Podpora rozvoja miestnej ekonomiky.
Miesto realizácie:
Obec Ratkovské Bystré
Doba realizácie:
2018-2021
C. Harmonogram poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR)
2018
2019
2020
2021
Spolu
44 491,06
Bežné
9 058,26
14 632,52
20 800,28
0,00
výdavky
Kapitálové
výdavky
Spolu

34 315,00
43 373,26

33 745,00

7 416,00

48 377,52
28 216,28
D. Stručný popis projektu (max. 200 slov)

0,00
0,00

75 476,00
119 967,06

Projekt zahŕňa vytvorenie pracovných miest a financovanie časti miezd v prvom roku projektu pre prvého
zamestnanca a v ďalšom roku pre ďalšieho zamestnanca, ktorí budú zabezpečovať stavebné pomocné
a údržbárske práce, zámočnícke a klampiarske práce, betonárske, asfaltérske práce (údržba miestnych
komunikácií) a zabezpečenie výroby brikiet.
Obec bude môcť ponúkať a zabezpečiť jednoduché špecializované stavebné práce, betónové výrobky
obyvateľom a právnickým osobám v mikroregióne zakúpením potrebnej technológie a náradia (miešačka,
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maliarsky stroj, asfaltérsky stroj – infraset, dopravný prostriedok - multikára, náradie, formy na betónové
výrobky ap.) V mikroregióne Ratková a okolie v súčasnej dobe nikto neposkytuje takéto služby.
Po zakúpení strojov na výrobu brikiet bude obec vyrábať a ponúkať na odpredaj brikety z biomasy. Zdrojom
pre brikety určené na kúrenie budú drevné štiepky zo štiepkovača, seno, slama, trávy, najmä z verejných
priestranstiev, vyzbieraný papier od fyzických a právnických osôb a iný prírodný materiál. V mikroregióne
Ratková a okolie v súčasnej dobe nikto nevyrába brikety na kúrenie. Obyvatelia väčšinou nakupujú palivo
na kúrenie – drevo od Lesov SR, Revúca, urbariátov za trhové ceny. Vyrábané brikety z biomasy
s porovnateľnou výhrevnou hodnotou (15 – 19 MJ/kg) budú predávané za cenu, ktorá bude
konkurencieschopná na trhu územia mikroregiónu. Spracovanie odpadového dreva, sena, slamy po kosení
najmä verejných priestranstiev, odpadového papiera a iných prírodných surovín zároveň prispeje k zvýšeniu
kvality životného prostredia a estetizácie územia mikroregiónu Ratková a okolie.
Zamestnanci – uchádzači o zamestnanie budú transparente vyberaní zo skupiny znevýhodnených, ktorí si
nedokázali nájsť zamestnanie a sú dlhodobo evidovaní na ÚPSVaR.
E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch
2018
 - prijatie 1 pracovníka -financovaný z RP 12 mesiacov (júl 2018-jún 2019)
 zakúpenie zariadení: miešačka, maliarsky vysokotlakový striekací prístroj, štiepkovač a lis na
výrobu brikiet.
 začiatok výroby brikiet a drobné stavebné práce.
2019





prijatie ďalšieho pracovníka financovaný z RP 12 mesiacov (júl 2019-jún 2020)
generovanie tržieb na zabezpečenie financovania chodu podniku a z nich financovanie mzdy
zamestnanca prijatého v roku 2018
Zakúpenie asfaltovacieho stroja a multikáry
Rozšírenie ponuky služieb o asfaltérske práce a opravu komunikácii.

2020
zakúpenie ďalších strojov podporujúce rozsiahlejšie opravy na poškodených komunikáciách. Ide o vibračný
valec a vibračnú dosku.
Nákup materiálno-technického vybavenia bude 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
zabezpečený iným transparentným, otvoreným a nediskriminačným spôsobom.
F. Popis aktivít projektu v jednotkách a merateľných ukazovateľoch
Aktivity za rok 2018
Merateľný ukazovateľ a jednotka
Počet nových zamestnancov
1
Počet nových strojov
4
Aktivity za rok 2019
Merateľný ukazovateľ a jednotka
Počet nových zamestnancov
1
Počet nových strojov
2
Aktivity za rok 2020
Merateľný ukazovateľ a jednotka
Počet nových strojov

2
G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu
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Projekt zasahuje aj do opatrenia C. ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE
NEZAMESTNANÝCH, tým že zamestnanci získajú nové zručnosti pri práci so zakúpenými strojmi
a technológiami. Súvisí s podopatrením C.1 Zlepšenie prístupu na trh práce v okrese pre dlhodobo
nezamestnaných, mladých, nízko kvalifikovaných, kde sa uvažuje v prípade zvyšovania záujmu o služby aj
s prijatím ďalších zamestnancov prostredníctvom ÚPSVaR.
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 Ratkovskom Bystrom, dňa 11.4.2018

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

