
Príloha č. 2

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 3 500,00 €             3 150,00 350,00
 - výdavky na účinkujúcich - hudobné skupiny a kapely rôznych žánrov na hlavnom 

podujatí v Margecanoch či na sprievodnom podujatí živej pozvánky v Košiciach

 - výdavky na sprievodný program 

Organizačno-technické 

zabezpečenie podujatia
5 000,00 €             4 500,00 500,00

- prenájom techniky - pódium, zvuková technika pre hlavné podujatie v 

Margecanoch či pre sprievodné podujatie živá pozvánka v Košiciach

- bezpečnostná služba

- cestovné náklady účinkujúcich, kyvadlová doprava

- zabezpečenie oplotenia a bezpečnosti záchytného parkoviska, technické 

zabezpečenie festivalu

Materiálové zabezpečenie 

podujatia
700,00 €                630,00 70,00

máteriálové vybavenie na prípravu jedál a zázemia pre účinkujúcich

Marketing podujatia 1 911,11 €             1 720,00 191,11
plagáty, festivalový leták (leaflet), suveníry, ocenenia, darčeky pre účinkujúcich a 

hostí

Spolu (Celkové oprávnené bežné 

výdavky projektu v rámci 

programu Terra Incognita)
11 111,11 €  10 000,00 €   1 111,11 €   

Názov výdavku
Požadovaná 

výška rozpočtu 

Výška dotácie 

KSK (EUR)

Výška 

spolufinancova

nia so strany 

žiadateľa (EUR)

Vecný popis výdavku**

(komentár k rozpočtu)

- 0 0,00 0,00

- 0 0,00 0,00

Spolu (Celkové oprávnené 

kapitálové výdavky projektu v 

rámci programu Terra Incognita)
-  €              -  €               -  €             

Výška výdavkov na projekt z iných 

zdrojov: 
        39 688,89 € 

Celkové oprávnené výdavky 

projektu z programu Terra 

Incognita 

        11 111,11 € 

Celkové výdavky na realizáciu 

podujatia (celkové oprávnené 

výdavky projektu v rámci programi 

TI + Výdavky na projekt z iných 

zdrojov): 

        50 800,00 € 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Ing. Igor Petrik

Miesto a dátum: V Margecanoch, 28.4.2022

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

Kapitálové výdavky 

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

OZ Margecianske fajnoty získalo podporu na realizáciu podujatia v rámci Fondu na podporu umenia na 
realizáciu vo výške  4 000 €. 

Zvyšnú časť zdrojov pokrývajú organizátori z výnosu zo vstupného na festival, sponzorských darov a časť 
nákladov dofinancováva Obec Margecany.

ROZPOČET PROJEKTU
TI/2022/1/27
Margecianske fajnoty 2022
Obec Margecany
1.2. REGIONÁLNE/TOP PODUJATIA
nie som platcom DPH

Bežné výdavky


