
Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Prioritná os:

Špecifický cieľ

Oblasť podpory

Spolufinancovanie príspevku 

z celkových oprávnených 

výdavkov (%)

56,92%

Spolufinancovanie 

vlastných zdrojov  z 

COV (%)

43,08% Platca DPH? NIE Výška príspevku 28 280,83
Výška spolufinancovania 

oprávnených výdavkov 

žiadateľom

21 404,39
Celková finančná 

anagažovanosť žiadateľa
22 413,06

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)

Rekonštrukcia mosta v obci Šiba (pri 

rod. domoch č.4 a 5)

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 42 244,91 42 244,91 50 693,89 49 685,22 1 008,67

Predmetom výdavku sú stavebné práce

na Rekonštrukcii mosta v obci Šiba (pri

rod. domoch č.4 a 5). Stav VO:

ukončené; zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZVO.

Podrobná špecifikácia stavebných prác

je uvedená vo formulári ŽoPr v časti

Spôsob realizácie aktivít projektu a v

projektovej dokumentácii. Názov

stavby: Rekonštrukcia mosta v obci

Šiba (pri rod. domoch č.4 a 5). Výška

výdavku bola stanovená na základe

vysúťaženého rozpočtu stavby z

procesu verejného obstarávania.

Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom

Rekonštrukcia mosta v obci Šiba

(pri rod. domoch č.4 a 5) je

základným predpokladom pre

dosiahnutie stanovených cieľov

projektu predovšetkým odstránenie

havarijného stavu mosta, pričom sa

zlepší kvalita života obyvateľov obce

i návštevníkom. Hlavným účelom

bude dosiahnutie kvality z hľadiska

technického vybavenia v súlade s

platnými normami a predpismi,

zvýšenie bezpečnosti obyvateľov

obce a zlepšenie estetického razu

obce. Projekt bude mať dlhodobý

charakter z hľadiska udržateľnosti,

nakoľko sa most bude využívať

dlhodobo počas nasledujúcich

rokov.

42 244,91 50 693,89 49 685,22 1 008,67

B. Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel

Hlavná aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

SPOLU

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

Rozpočet projektu 

Obec Šiba

Rekonštrukcia mosta v obci Šiba (pri rod. domoch č.4 a 5)

Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou


