
Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Prioritná os:

Špecifický cieľ

Oblasť podpory

Spolufinancovanie príspevku 

z celkových oprávnených 

výdavkov (%)

55,00%

Spolufinancovanie 

vlastných zdrojov  z 

COV (%)

45,00% Platca DPH? ÁNO Výška príspevku 78 000,00
Výška spolufinancovania 

oprávnených výdavkov 

žiadateľom

63 818,18
Celková finančná 

anagažovanosť žiadateľa
116 509,35

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)

Valcová skúšobňa bŕzd

022 – Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí vo výške 

obstarávacej ceny

ks 1,00 30 836,00 30 836,00 37 003,20 30 836,00 6 167,20 valcová skúšobňa bŕzd určená aj pre

nákladné automobily a prívesy – do 6

náprav 

Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom

Potreba obstarania technológie

vyplynula z analýzy situácie

technologického vybavenia

servisnej dielne a analýzy potrieb

trhu (klientov).

Mostový žeriav

022 – Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí vo výške 

obstarávacej ceny

ks 1,00 16 390,00 16 390,00 19 668,00 16 390,00 3 278,00 mostový žeriav s minimálnou

nosnosťou 3 t a výškou zdvihu min

4,9 m. 

Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom

Potreba obstarania technológie

vyplynula z analýzy situácie

technologického vybavenia

servisnej dielne a analýzy potrieb

trhu (klientov).

Prístavba dielne Osikov

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

projekt 1,00 114 865,12 114 865,12 137 838,14 94 592,18 43 245,96

Zastavaná plocha prístavby :

250,00 m2    

Obostavaný priestor prístavby :

1650,00 m3   

Celková úžitková plocha prístavby :

240,00 m2 

Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom Realizácia prístavby dielne je

nevyhnutná pre umiestnenie

obstaranej technológie.

162 091,12 194 509,34 141 818,18 52 691,16

Rozpočet projektu 

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí príspevku

Hlavná aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Zvýšenie zamestnanosti podporou podnikania a inovácií v spoločnosti PAVLIČKO, s.r.o..

PAVLIČKO, 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

SPOLU

Logo MAS


