
Príloha 2

Názov projektu:
Názov Žiadateľa:
Opatrenie: 
Platca DPH:

Názov výdavku Skupina oprávnených výdavkov
Merná 

jednotka

Počet 
jednotie

k

Jednotkov
á cena 
(EUR)

Oprávnené 
výdavky celkom

(EUR)

Výška dotácie KSK 
(EUR)

Výška 
spolufinancovania 

so strany 
žiadateľa (EUR)

Vecný popis výdavku
(komentár k rozpočtu)

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Názov výdavku Skupina oprávnených výdavkov
Merná 

jednotka

Počet 
jednotie

k

Jednotkov
á cena 
(EUR)

Oprávnené 
výdavky celkom

(EUR)

Výška dotácie KSK 
(EUR)

Výška 
spolufinancovania 

so strany 
žiadateľa (EUR)

Vecný popis výdavku
(komentár k rozpočtu)

Cykloaltánok s fotovoltaickými panelmi na streche
nákup mobiliáru a prvkov 
drobnej architektúry

kpl 1,0 11 475,00 11 475,00 10 327,50 1 147,50

Nákup nového smart cykloaltánku so solárnymi panelmi na streche a 
batériou, lavicou na sedenie, stolíkom, stojanmi na bicykle a 
infomapou (infopanelom).
Bude obstarané v rámci jednej zákazky spolu s nabíjacou stanicou a 
montážou a dopravou.

Nabíjacia stanica pre eltrobicykle so servisným vybavením pre 
bicykle

obstaranie/nákup hmotného 
a nehmotného majetku, 
hnuteľných a nehnuteľných vecí,

kpl 1,0 4 500,00 4 500,00 4 050,00 450,00

Nákup nabíjacej stanice pre elektrobicykle s rôznymi konktormi pre 
pripojenie elektrobicyklov, USB portom, zásuvkou 230 V, servisným 
náradím pre bicykle a kompresorom na dúfanie kolies bicyklov.
Bude obstarané v rámci jednej zákazky spolu s cykloaltánkom, 
montážou a dopravou.

Montáž vrátane dopravy

práce a služby vykonané na 
faktúru súvisiace s realizáciou 
projektu, vrátane  stavebných 
a iných odborných prác

služba 1,0 466,67 466,67 420,00 46,67

Zabezpečenie odbornej montáže cykloaltánku, nabíjacej stanice a ich 
spustenie do prevádzky. Vrátane nákladov na dopravu zariadení na 
miesto osadenia.
Bude obstarané v rámci jednej zákazky spolu s cykloaltánkom a 
nabíjacou stanicou.

Smerovníky k turistickým atrakciám
obstaranie/nákup hmotného 
a nehmotného majetku, 
hnuteľných a nehnuteľných vecí,

ks 15,0 15,00 225,00 202,50 22,50

Nákup 15 kusov štandardizovaných cykloturistických smerovníkov, 
ktoré budú osadené na turisticky frekventovaných miestach v obci a 
budú navigovať cykloturistov k vybraných turistickým atrakciám v 
okolí.

0,00 0,00 0,00
16 666,67 15 000,00 1 666,67

16 666,67
15 000,00

1 666,67

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Ing. Igor Petrik, starosta obce
Miesto a dátum: V Margecanoch, 22.02.2022

Výška spolufinancovania so strany žiadateľa (EUR)

ROZPOČET PROJEKTU
Bicyklom k Ružínu a do Hnileckej doliny
Obec Margecany
2.3. Cykloturizmus
 nie = všetky výdavky sú konečné S DPH

BEŽNÉ VÝDAVKY

Spolu (Celkové oprávnené bežné výdavky projektu)

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Spolu (Celkové oprávnené kapitálové výdavky projektu)

Spolu - celkové oprávnené  výdavky projektu (EUR)
Požadovaná výška dotácie KSK (EUR)


