
číslo projektu:*
Názov projektu:
Názov žiadateľa:
Opatrenie: 
Platca DPH:

Názov výdavku
Požadovaná 

výška rozpočtu 
Výška dotácie 

KSK (EUR)

Výška 
spolufinancova

nia so strany 
žiadateľa (EUR)

Vecný popis výdavku**
(komentár k rozpočtu)

Realizácia kultúrneho programu 0,00 0,00

Organizačno-technické 
zabezpečenie podujatia

455,56 €               

410,00 45,56

prenájom mobilných toaliet do priestorov cieľa

Materiálové zabezpečenie 
podujatia

5 100,00 €            

4 590,00 510,00 vytvorenie a tlač máp (zmapovanie 6,5km2 terénu a spracovanie na pc, tlač máp na 
vodeodolný, neroztrhnuteľný papier)

Marketing podujatia 

-  €                      

0,00 0,00

Spolu (Celkové oprávnené bežné 
výdavky projektu v rámci 
programu Terra Incognita)

5 555,56 €     5 000,00 €       555,56 €       

Názov výdavku
Požadovaná 

výška rozpočtu 
Výška dotácie 

KSK (EUR)

Výška 
spolufinancova

nia so strany 
žiadateľa (EUR)

Vecný popis výdavku**
(komentár k rozpočtu)

0,00 0,00

0,00 0,00

Spolu (Celkové oprávnené 
kapitálové výdavky projektu v 
rámci programu Terra Incognita)

-  €               -  €                 -  €              

Výška výdavkov na projekt z iných 
zdrojov: 

        13 904,44 € 

Celkové oprávnené výdavky 
projektu z programu Terra 
Incognita 

          5 555,56 € 

Celkové výdavky na realizáciu 
podujatia (celkové oprávnené 
výdavky projektu v rámci programi 
TI + Výdavky na projekt z iných 
zdrojov): 

        19 460,00 € 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:   Ing. Jozef Pollák
Miesto a dátum:           Košice, 27.1.2022

* nevypĺňa žiadateľ
** povinná položka rozpočtu, vyplniť čo najpodrobnejšie 

Nie

Bežné výdavky

ROZPOČET PROJEKTU

Pohár Slovenského krasu v orientačnom behu
Klub orientačného behu ATU Košice
1.1. Medzinárodné podujatia

Výdavky na projekt z iných zdrojov sú kryté z príspevku reklamných partnerov, dobrovoľných darcov, príspevku z 
Technickej univerzity v Košiciach a z vlastných zdrojov.

Kapitálové výdavky 

Ďalšie informácie k financovaniu podujatia
Komentár k financovaniu projektu: (sem uveďte podrobnejší popis ďalších zdrojov financovania)

Do týchto výdavkov sú zarátané: časomiera a spracovanie výsledkov, zabezpečenie tribúny, spŕch, 2ks 
elektrocentrál, vlajkosláva, info tabule, ozvučenie, náklady na organizátorov organizátorov (ubytovanie, strava, 
cestovné), tričká, štartovné čísla, marketing, spotrebný materiál, úprava príjazdovej cesty, kolky, ceny.


