
Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Prioritná os:

Špecifický cieľ

Oblasť podpory

Spolufinancovanie príspevku z 

celkových oprávnených 

výdavkov (%)

95,00%

Spolufinancovanie 

vlastných zdrojov  z 

COV (%)

5,00% Platca DPH? NIE Výška príspevku 17 435,16
Výška spolufinancovania 

oprávnených výdavkov žiadateľom
917,64

Celková finančná 

anagažovanosť žiadateľa
917,64

Názov výdavku Skupina výdavkov  Merná jednotka Počet MJ
Jednotková cena bez 

DPH (EUR)

Cena celkom bez DPH 

(EUR)

Cena celkom 

s DPH (EUR)

POZOR ak je 

dodávateľ neplatiteľ 

DPH

Celkové oprávnené 

výdavky (EUR)
Neoprávnené výdavky (EUR) Vecný popis výdavku 

Spôsob stanovenia výšky 

výdavku

Zdôvodnenie nevyhnutnosti 

výdavku

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7 = 6 x 1,2) (8)
Žiadateľ ako platiteľ DPH 9 = 6 - 8                                    

Žiadateľ ako neplatiteľ DPH 9 = 7-8          
(10) (11) (12)

Zemné práce

Hĺbenie pätiek  v  hornine tr. 3  - 

ručným náradím plocha výkopu do 

4 m2   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

m3 0,441 76,52 33,74532 40,494384 40,49 0,00
Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Vodorovné premiestnenie výkopku 

horniny tr. 1 až 4 stavebným 

fúrikom do 10 m v rovine alebo vo 

svahu do 1:5   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

m3 0,441 5,36 2,36376 2,836512 2,84 0,00
Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Príplatok za k.ď. 10m v rovine 

alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. 

premiestneniu výkopku stavebným 

fúrikom horn. tr.1 až 4   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

m3 2,205 4,88 10,7604 12,91248 12,91 0,00
Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

m3 0,441 11,69 5,16 6,192 6,19 0,00
Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Základy

Betón základových pätiek, prostý 

tr.C 16/20   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

m3 0,468 114,67 53,67 64,404 64,40 0,00
Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Debnenie základových pätiek, 

zhotovenie-tradičné   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

m2 0,1 26,15 2,62 3,144 3,14 0,00
Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Debnenie základových pätiek, 

odstránenie-tradičné   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

m2 0,1 8,34 0,83 0,996 1,00 0,00
Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Osadenie + dodávka  - zemniaca 

tyč   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

m 1 58,8 58,8 70,56 70,56 0,00
Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Osadenie + dodávka - zemniaca 

gulatina S 10 mm,M24 - 4 ks   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

kpl 1 196,8 196,8 236,16 236,16 0,00
Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Osadenie a dodávka  kotviaceho 

roštu   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

t 0,018 2464,22 44,36 53,232 53,23 0,00
Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Ostatné práce 

Montáž   univerzálnej  solárnej 

nabíjaciej stanice SPOT prevedenie 

TIP   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

kpl 1 224,25 224,25 269,1 269,10 0,00
Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Nevyhnutné komplexné 

poskytnutie stavebných prác a 

zariadenia, ktoré je súčasťou 

stavby v súlade s projektovou 

dokumentáciou, pre dosiahnutie 

hlavného cieľa projektu a 

naplnenia merateľného 

ukazovateľa. Pre žiadateľa ide o 

nový prvok doplnkovej cyklistickej 

infraštruktúry, ktorý sa na území 

obce nenachádza. 

Nevyhnutné komplexné 

poskytnutie stavebných prác a 

zariadenia, ktoré je súčasťou 

stavby v súlade s projektovou 

dokumentáciou, pre dosiahnutie 

hlavného cieľa projektu a 

naplnenia merateľného 

ukazovateľa. Pre žiadateľa ide o 

nový prvok doplnkovej cyklistickej 

infraštruktúry, ktorý sa na území 

obce nenachádza. 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Príloha č. 3 Zmluvy o príspevku IROP-CLLD-P833-512-001-001

Rozpočet projektu 

Obec Bacúch

Solárna nabíjacia stanica

Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

B. Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel

Hlavná aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Stavebné práce súvisiace s 

realizáciou novej drobnej stavby 

nemotorovej dopravy v zmysle 

vybudovania nového prvku 

doplnkovej cyklistickej infraštruktúry - 

solárna nabíjacia stanica s 

príslušenstvom; v súlade s 

oprávnenými aktivitami a 

oprávnenými výdavkami výzvy

Stavebné práce súvisiace s 

realizáciou novej drobnej stavby 

nemotorovej dopravy v zmysle 

vybudovania nového prvku 

doplnkovej cyklistickej infraštruktúry - 

solárna nabíjacia stanica s 

príslušenstvom; v súlade s 

oprávnenými aktivitami a 

oprávnenými výdavkami výzvy

Stavebné práce súvisiace s 

realizáciou novej drobnej stavby 

nemotorovej dopravy v zmysle 

vybudovania nového prvku 

doplnkovej cyklistickej infraštruktúry - 

solárna nabíjacia stanica s 

príslušenstvom; v súlade s 

oprávnenými aktivitami a 

oprávnenými výdavkami výzvy

Nevyhnutné komplexné 

poskytnutie stavebných prác a 

zariadenia, ktoré je súčasťou 

stavby v súlade s projektovou 

dokumentáciou, pre dosiahnutie 

hlavného cieľa projektu a 

naplnenia merateľného 

ukazovateľa. Pre žiadateľa ide o 

nový prvok doplnkovej cyklistickej 

infraštruktúry, ktorý sa na území 

obce nenachádza. 



Doprava   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

km 220 0,74 162,8 195,36 195,36 0,00
Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

TIP SPOT, (vrátane osvetlenia 

kompresori a farebného nástreku )   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

ks 1 7878,85 7878,85 9454,62 9 454,62 0,00
Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Meteostanice   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

ks 1 439,79 439,79 527,748 527,75 0,00
Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Uzamykateľné boxy na dobíjanie  

telefónov k TOP SPOTU - 3 ks   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

kpl 1 542,34 542,34 650,808 650,81 0,00
Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Kamera   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

ks 1 699,55 699,55 839,46 839,46 0,00
Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

AED  defibrilátor   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

bal 1 2673,77 2673,77 3208,524 3 208,52 0,00
Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

AED BOX ,vyhrievanie, batérie , 

GSM OUT   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

bal 1 1930,76 1930,76 2316,912 2 316,91 0,00
Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

AED elektródy pre dospelých   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

bal 1 92,21 92,21 110,652 110,65 0,00
Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

AED elektródy pre deti   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

bal 1 211,52 211,52 253,824 253,82 0,00
Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Presuny hmôt

Presun hmôt pre pozemné 

komunikácie s krytom dláždeným 

(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky 

objektu   

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

t 3,084 9,42 29,05 34,86 34,86 0,00

Stavebné práce súvisiace s 

realizáciou novej drobnej stavby 

nemotorovej dopravy v zmysle 

vybudovania nového prvku 

doplnkovej cyklistickej infraštruktúry - 

solárna nabíjacia stanica s 

príslušenstvom; v súlade s 

oprávnenými aktivitami a 

oprávnenými výdavkami výzvy

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Nevyhnutné komplexné 

poskytnutie stavebných prác a 

zariadenia, ktoré je súčasťou 

stavby v súlade s projektovou 

dokumentáciou, pre dosiahnutie 

hlavného cieľa projektu a 

naplnenia merateľného 

ukazovateľa. Pre žiadateľa ide o 

nový prvok doplnkovej cyklistickej 

infraštruktúry, ktorý sa na území 

obce nenachádza. 

15 294,00 18 352,80 18 352,80 0,00SPOLU

Nevyhnutné komplexné 

poskytnutie stavebných prác a 

zariadenia, ktoré je súčasťou 

stavby v súlade s projektovou 

dokumentáciou, pre dosiahnutie 

hlavného cieľa projektu a 

naplnenia merateľného 

ukazovateľa. Pre žiadateľa ide o 

nový prvok doplnkovej cyklistickej 

infraštruktúry, ktorý sa na území 

obce nenachádza. 

Stavebné práce súvisiace s 

realizáciou novej drobnej stavby 

nemotorovej dopravy v zmysle 

vybudovania nového prvku 

doplnkovej cyklistickej infraštruktúry - 

solárna nabíjacia stanica s 

príslušenstvom; v súlade s 

oprávnenými aktivitami a 

oprávnenými výdavkami výzvy


