
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 8 800,00 €             7 920,00 880,00
Ozvučenie a osvetlenie Štartu, Pódia a Špeciálnych Testov počas podujatia, LED 
Technológia pre Live prenos, Medzinárodný mutlilingvistickí uvádzači pre celú dobu 
trvania podujatia, Sprievodný kultúrny program - Hudobná Skupina, DJ-i

Organizačno-technické 
zabezpečenie podujatia

23 500,00 €          21 150,00 2 350,00

Časomiera schválená org. SMF a  Svetovou Motocklovou Federáciou - FIM., 
Technická príprava Paddocku A, Paddocku B, (Depa),  Techn.komisári(Technické 
preberanie motocyklov pred Štartom, počas preteku, prebierka po každom dni 
preteku), Nákup elektrocentrál, Super Test- Vybudovanie celého špecialného testu, 
terénné úpravy, vybudovanie technických prekážok, špeciálnych prekážok, značenie 
testu, odstraňovanie umelých prekážok, čistenie objektu, terenné upravy za účelom 
vrátenia do pôvodného stavu a upratovanie, Príprava Motocross Testu(Vytýčenie, 
testu, terénne úpravy, čistenie testu a odstráňovanie náletovych drevín, značenie 
testu, čistenie a upratovanie po preteku),príprava Enduro Testu (Vytýčenie, testu, 
terénne úpravy, čistenie testu a odstráňovanie náletovych drevín, značenie testu, 
čistenie a upratovanie po preteku),príprava Extrem Testu (Vytýčenie, testu, terénne 
úpravy, dovoz technických prekážok, návoz materiálu na výstavbu testu, stavba 
špeciálnych prekážok, čistenie testu a odstráňovanie náletovych drevín, značenie 
testu, čistenie a upratovanie po preteku), Technické zabezpečenie: Mobilné Toalety, 
Oplotky, Odpad, Špeciálny a Nebezpečný odpad, Dovoz a Odvoz 
kontajnerov,Zdravotnícke zabezpečenie celého podujatia(Sanitky, Zachranári, 
Zdravotné stredisko, Certifikovaný Lekári s licenciou FIM). Prenájom pozemkov pre 
Depo a priestorov pre zazemie JURY, Technických komisárov, Medical Centra.

Materiálové zabezpečenie 
podujatia

1 100,00 €             990,00 110,00
Materiálové zabezpečenie - pre návštevníkov,organizátorov  podujatia : stany- 
ochrana pred nepriaznivým počasím,tzv.pivné sety, rozkladacie stoly, stoličky

Marketing podujatia 5 488,89 €             4 940,00 548,89
Plagáty, bulletíny, reklamné predmety,reklamná kampaň-bilbordy, svetelné panely, 
bigboardy, reklamné spoty, videa, audioreklama, rozhlas.

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

38 888,89 €       35 000,00 €     3 888,89 €        

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: 

                       -   € 

Celkové oprávnené výdavky 
projektu z programu Terra 
Incognita 

        38 888,89 € 

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

        38 888,89 € 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Ing. Roman Tomaško
Miesto a dátum: Gelnica,26.01.2022

* 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)

Financovanie projektu - spolufinancovanie - ob. zdr. Glmoto team

ROZPOČET PROJEKTU
TI/2022/1/20
Majstrovstvá sveta ENDURO GP 2022 Gelnica
Glmoto team, o.z.  Gelnica
1.1. MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA
nie som platcom DPH

Bežné výdavky


