
Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Prioritná os:

Špecifický cieľ

Oblasť podpory

Spolufinancovanie príspevku z 

celkových oprávnených 

výdavkov (%)

70,03%

Spolufinancovanie 

vlastných zdrojov  z 

COV (%)

29,97% Platca DPH? NIE Výška príspevku 28 289,00
Výška spolufinancovania 

oprávnených výdavkov 

žiadateľom

12 109,11
Celková finančná 

anagažovanosť žiadateľa
12 109,11

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)

Stavebné práce - SO-01 

Komunikácie, chodníky a spevnené 

plochy

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

projekt 1,00 27 358,00 27 358,00 32 829,60 32 829,60 0,00

Vybudovanie chodníka v obci Harhaj

v celkovej dĺžke 50,90 m a Spevnenej 

plochy (parkoviska) o rozmeroch 11 x

17,559 m - 6 parkovacích miest

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Potreba vybudovania chodníka a

súevnenej plochy vyplynula z

analýzy dopravnej situácie a

bezpečnostných rizík, ktoré v

predmetnej časti obce vznikali

kvôli tomu, že súčasný stav

verejného priestranstva

neumožňoval jeho plné využitie

Stavebné práce - SO-04 Prístrešok 

autobusovej zastávky 

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

projekt 1,00 6 307,09 6 307,09 7 568,51 7 568,51 0,00

Vybudovanie prístrešku autobusovej

azstávky pri ceste III. triedy 3509 v

obci Harhaj s pôdorysom 4 m x 2,5 m

Rozpočet stavby ocenený stavebným 

rozpočtárom

Potreba vybudovania prístrešku

autobusovej zastávky vyplynula z

potrieb a z faktu, že súčasný

prístrešok už nevyhovuje z

estetického ani funkčného

hľadiska.

33 665,09 40 398,11 40 398,11 0,00

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

Rozpočet projektu 

Obec Harhaj

Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti obce Harhaj

Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

B. Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel

Hlavná aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

SPOLU


