
Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Prioritná os:

Špecifický cieľ

Oblasť podpory

Spolufinancovanie príspevku 

z celkových oprávnených 

výdavkov (%)

60,14%

Spolufinancovanie 

vlastných zdrojov  z 

COV (%)

39,86% Platca DPH? NIE Výška príspevku 28 238,47
Výška spolufinancovania 

oprávnených výdavkov 

žiadateľom

18 717,17
Celková finančná 

anagažovanosť žiadateľa
18 717,17

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 - Rekonštrukcia 

chodníka v obci Janovce - časť A

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

projekt 1,00 26 738,69 26 738,69 32 086,43 32 086,43 0,00

Rekonštrukcia chodníka v obci

Janovce – popri ľavej strane cesty

3493 v smere do Bartošoviec časť „A“

v dĺžke 168,46 m

Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom

Potreba rekonštrukcie chodníka

vyplynula z analýzy dopravnej

situácie a bezpečnostných rizík,

ktoré v predmetnej časti obce

vznikali kvôli tomu, že súčasný

stav chodníka neumožňoval jeho

plné využite a chodci využívajú

cestnú komunikáciu, kde

dochádza ku konfliktom s

motorovými vozidlami, či

cyklistami.

Stavebné práce - Rekonštrukcia 

chodníka v obci Janovce - časť B

021 - Stavebné 

práce vo výške 

obstarávacej ceny

projekt 1,00 12 391,01 12 391,01 14 869,21 14 869,21 0,00

Rekonštrukcia chodníka v obci

Janovce – popri ľavej strane cesty

3493 v smere do Bartošoviec časť „B“

v dĺžke 82,40 m

Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom

Potreba rekonštrukcie chodníka

vyplynula z analýzy dopravnej

situácie a bezpečnostných rizík,

ktoré v predmetnej časti obce

vznikali kvôli tomu, že súčasný

stav chodníka neumožňoval jeho

plné využite a chodci využívajú

cestnú komunikáciu, kde

dochádza ku konfliktom s

motorovými vozidlami, či

cyklistami.

39 129,70 46 955,64 46 955,64 0,00

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

Príloha č.3

Rozpočet projektu 

Obec Janovce

Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci Janovce

Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou


