
Priloha_3_ZoP-Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Prioritná os:

Špecifický cieľ

Oblasť podpory

Spolufinancovanie príspevku 

z celkových oprávnených 

výdavkov (%)

50,00%

Spolufinancovanie 

vlastných zdrojov  z 

COV (%)

50,00% Platca DPH? ÁNO Výška príspevku 27 830,56
Výška spolufinancovania 

oprávnených výdavkov žiadateľom
27 830,56

Celková finančná 

anagažovanosť žiadateľa
27 830,56

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)

VO-stavebné úpravy

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 33 552,32 33 552,32 40 262,78 33 552,32 0,00

Táto položka obsahuje náklady na

realizáciu nasledovných drobných

stavebných úprav udržiavacích prác:

- Sadrokartónové priečky, 

- Elektromontážne práce – nové

svietidlá, zásuvky a alarm

- Kovové konštrukcie : deliace mreže

- Skladové zariadenie: paletové regále

pevne spojené so stavbou a pod.

- Parketové podlahy 

- Maľby

Rozsah a popis viď v priloženej PD

vrátane výkazu výmer.

- Hliníková okenná konštrukcia –

presklená stena?

- Elektromontážne práce – nové

svietidlá, zásuvky a alarm

- Kovové konštrukcie : deliace mreže

- Skladové zariadenie: paletové regále

pevne spojené so stavbou a pod.

- Parketové podlahy 

- Maľby

Rozsah a popis viď v priloženej PD

vrátane výkazu výmer

Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom

Výsledkom obstaravania nie je 

zmluva, ale objednávka s 

úspešným uchádzačom ako 

výsledkom vykonaného 

verejného obstarávania. 

Rozšírenie skladového priestoru 

presťahovaním do väčších 

priestorov je nevyhnutnosťou 

k ďalšiemu rozvoju žiadateľa 

a využitiu potenciálu trhu. Žiadateľ 

sa rozhodol presťahovať 

prevádzku do väčších priestorov, 

pretože v aktuálnych priestoroch 

rozšírenie nie je možné. 

Upravením prenajatých priestorov 

žiadateľ chce optimalizovať 

skladové zásoby a chod 

hospodárstva, zároveň vytvoriť 

vhodné pracovné podmienky pre 

zamestnancov.

VO-IKT pre  skladové hospodárstvo

022 – Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 5 613,72 5 613,72 6 736,46 5 613,72 0,00

Táto položka obsahuje nákup

Informačno-komunikačných 

prostriedkov pre skladové

hospodárstvo ako je notebook vrátane

SW, čítačky kódov, licencie k

čítačkám kódov, tlačiarne na štítky

vrátane licencie, inštalácia,

nastavenie, zaškolenie.

Záznam z prieskumu trhu

Zníženie chybovosti v skladovom

hospodárstve, nakoľko

naskladnenie / vyskladnenie tovaru

bude cez EAN kódy. Efektívne

hospodárenie - optimalizácia

skladových zásob - lepší prehľad

skladových zásob a jeho

objednávanie.

Rozpočet projektu 

Hlavná aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Logistické a fulfillmentove centrum pre podporu eshopového predaja malých a stredných firiem

ROTA plus s.r.o.

A. Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou



VO-Zariadenie pre skladové 

hospodárstvo

022 – Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 16 495,07 16 495,07 19 794,08 16 495,07 0,00

Táto položka obsahuje nákup

zariadenia pre skladové hospodárstvo

ako je skartovačka na kartón,

páskovací stroj, poloautomatický

ovinovací stroj, elektr.ručne vedený

vysokozdvižný vozík.

Záznam z prieskumu trhu

Veľkou motiváciou je využitie

kartónového odpadu a jeho

spracovanie na papierovú-

ekologickú výplň, ďalej je to

efektivita pri vyskladnovaní a

nabaľovaní tovaru, zároveň

efektívne využitie zamestnancov

žiadateľa a ich ochrana pri práci.

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

55 661,11 66 793,33 55 661,11 0,00SPOLU




