
Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Prioritná os:

Špecifický cieľ

Oblasť podpory

Spolufinancovanie 

príspevku z celkových 

oprávnených výdavkov 

(%)

95,00%

Spolufinanco

vanie 

vlastných 

zdrojov  z 

COV (%)

5,00% Platca DPH? NIE
Výška 

príspevku
49 864,45

Výška 

spolufinancova

nia 

oprávnených 

výdavkov 

žiadateľom

2 624,44
Celková finančná 

anagažovanosť žiadateľa
2 624,44

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)

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Hlavná aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

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

Príloha č. 6 ŽoPr - rozpočet projektu

Rozpočet projektu 

Obec Podhoroď

Riešenie bezpečnostnej situácie pri Základnej škole v obci Podhoroď

Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou



Riešenie bezpečnostnej 

situácie pri Základnej škole 

v obci Podhoroď              

SO 01 – Stavebné úpravy 

existujúcej zastávky s 

odstavnou plochou

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej 

ceny

celok 1,00 21 751,30 21 751,30 26 101,56 26 101,56 0,00

Opis prác:

- demontáž pôvodnej autobusovej dopravnej značky

- vybúranie 2x čela priepustu

- odstránenie betónových kociek z priekopy

- zarovnanie styčnej plochy pre plynulé prepojenie s komunikáciou

- zemné práce, výkopy základov

- betónovanie základových pásov

- murovanie nosných stien z kameňa podľa PD

- v prednej časti zastávky sa osadia nosné stĺpy z drevených profilov 

- dodávka a montáž krovu so strešnou krytinou

- drevené konštrukcie sa namoria a pretrú lakom

- podlaha v zastávke bude zo zamkovej dlažby hr.60mm

- napojenie na existujúcu komunikáciu bude plynulé bez výškových

rozdielov

- nová asfaltová plocha bude vytvorená v záreze do svahu, priekopa

pod plochou sa zatrubní potrubím DN 400, potrubie sa ukončí čelom

priepustu hr.200mm, zárez sa stabilizuje oporným múrom z bet.

prefabrikovaných tvárnic š. 250mm zalievaných betónovou zálievkou

a vystúžený zvislou a vodorovnou armatúrou, ukotvených na žb.

základe do nezamŕzajúcej hĺbky. Výška oporného múru bude 1m

nad úrovňou terénu bez povrchovej úpravy ukončená betónovou

čiapkou.  Celková dĺžka oporného múru bude 12,0m + 3,5m 

Zmluva s 

dodávateľom/zhotoviteľom

Výdavok je nevyhnutný pre 

realizáciu projektu. 

Pre naplnenie cieľa projektu,  

stavebné práce v súlade s 

výkazom výmer a projektovou 

dokumentáciou 

Riešenie bezpečnostnej 

situácie pri Základnej škole 

v obci Podhoroď               

SO 02 – Chodník

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej 

ceny

celok 1,00 21 989,44 21 989,44 26 387,33 26 387,33 0,00

Opis prác:

- odstránenie betónových kociek z priekopy

- búranie čela priepustu

- najprv sa prevedie odkop zeleného pásu medzi komunikáciou a

priekopou

- v blízkosti inžinierských sietí sa výkopy prevedú ručne

- celková dĺžka 50m, šírka chodníka je 1,44m vrátane obrubníkov

- konštrukcia chodníka pozostáva z betónovej zámkovej dlažby hr.

60mm, 

- podkladnej štrkodrviny fr.4/8 hr. 30mm, 

- podkladnej štrkorviny fr. 0-32 hr. 100mm, 

- podkladnej štrkodrviny fr.32-63 hr.200mm a zhutnenej pláne

- chodník bude lemovaný od cestnej komunikácie cestným

obrubníkom vyvýšeným o 15cm od komunikácie

- bezpečnostné zábradlie výšky 1,2m po celej dĺžke

- existujúca dláždená priekopa sa rozoberie a po montáži chodníka

sa opätovne položia pôvodné betónové kocky 500x500 do

štrkového lôžka

- odvedenie dažďovej vody je riešené cez dve obrubníkové uličné

vpuste do dláždenej priekopy

Zmluva s 

dodávateľom/zhotoviteľom

Výdavok je nevyhnutný pre 

realizáciu projektu. 

Pre naplnenie cieľa projektu, 

stavebné práce v súlade s 

výkazom výmer a projektovou 

dokumentáciou 

0,00 0,00 0,00

43 740,74 52 488,89 52 488,89 0,00SPOLU


