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Podrobný rozpočet projektu

Názov výdavku Skupina  výdavkov
Merná 

jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková 

cena 

(EUR)

Oprávnené výdavky 

celkom 

(EUR)

Vecný popis výdavku

(súčasťou popisu výdavku musí byť informácia, či daná položka 

obsahuje/neobsahuje výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky a v 

prípade relevantnosti identifikácia výšky výdavkov súvisiacich s obstaraním 

predmetu zákazky)

CNC nárezové centrum s chaotickým skladom

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,0 175 138,33 175 138,33

Táto položka obsahuje aj náklady na obstaranie logického celku a to konkrétne 

dopravu na miesto dodania, inštaláciu a spustenie stroja do prevádzky. Tieto 

položky spolu predstavujú, po spriemerovaní, sumu 4.830,00 Eur bez DPH, viď. 

prílohy č. 1 cenových ponúk.  Uvedená položka neobsahuje zaškolenie obsluhy, táto 

položka je samostatne vyčíslená v rámci tohto rozpočtu. 

Formátovacia píla

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,0 22 446,67 22 446,67

Táto položka obsahuje aj náklady na obstaranie logického celku a to konkrétne 

dopravu na miesto dodania, inštaláciu a spustenie stroja do prevádzky. Tieto 

položky spolu predstavujú sumu 650,00 Eur bez DPH, viď. prílohy č. 1 cenových 

ponúk.  Uvedená položka neobsahuje zaškolenie obsluhy, táto položka je 

samostatne vyčíslená v rámci tohto rozpočtu. 

Olepovačka hrán

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,0 130 790,67 130 790,67

Táto položka obsahuje aj náklady na obstaranie logického celku a to konkrétne 

dopravu na miesto dodania, inštaláciu a spustenie stroja do prevádzky. Tieto 

položky spolu predstavujú sumu 2 100,00 Eur bez DPH, viď. prílohy č. 1 cenových 

ponúk.  Uvedená položka neobsahuje zaškolenie obsluhy, táto položka je 

samostatne vyčíslená v rámci tohto rozpočtu. 

Hydraulické tabuľové nožnice

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,0 35 000,33 35 000,33

Táto položka obsahuje aj náklady na obstaranie logického celku a to konkrétne 

dopravu na miesto dodania, inštaláciu a spustenie stroja do prevádzky. Tieto 

položky spolu predstavujú sumu 650,00 Eur bez DPH, viď. prílohy č. 1 cenových 

ponúk.  Uvedená položka neobsahuje zaškolenie obsluhy, táto položka je 

samostatne vyčíslená v rámci tohto rozpočtu. 

Univerzálna frézka

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,0 10 305,61 10 305,61
Táto položka obsahuje aj náklady na obstaranie logického celku a to konkrétne 

dopravu na miesto dodania. Táto položka predstavuje sumu 250,00 Eur bez DPH, 

viď. prílohy č. 1 cenových ponúk.  Uvedená položka neobsahuje zaškolenie obsluhy, 

táto položka je samostatne vyčíslená v rámci tohto rozpočtu. 

Sústruh na kov s dig. odmer.

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,0 13 417,50 13 417,50

Táto položka obsahuje aj náklady na obstaranie logického celku a to konkrétne 

dopravu na miesto dodania. Táto položka predstavuje sumu 250,00 Eur bez DPH, 

viď. prílohy č. 1 cenových ponúk.  Uvedená položka neobsahuje zaškolenie obsluhy, 

táto položka je samostatne vyčíslená v rámci tohto rozpočtu. 

387 099,11

Výdavky na nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa 1 
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Školenie obsluhy pre - CNC nárezové centrum s chaotickým skladom 518 Ostatné služby služba 1,0 150,00 150,00

Školenie obsluhy pre - Formátovacia píla 518 Ostatné služby služba 1,0 150,00 150,00

Školenie obsluhy pre - Olepovačka hrán 518 Ostatné služby služba 1,0 150,00 150,00

Školenie obsluhy pre - Hydraulické tabuľové nožnice 518 Ostatné služby služba 1,0 150,00 150,00

600,00

387 699,11Spolu (Celkové oprávnené výdavky projektu)

Výdavky na doplnkovú činnosť - Školenie súvisiace s obstaraným novým dlhodobým majetkom (ak sú súčasťou projektu) 2 

Spolu
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