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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP 
 
 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Prijímateľ: Obec Markušovce  
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak 
relevantné): 

- 

Sídlo prijímateľa: Michalská 51, 053 21 Markušovce 
Názov Projektu: Rekonštrukcia, modernizácia, zníženie energetickej náročnosti budovy zdravotného 

strediska, vrátane zabezpečenia prístrojového a IKT vybavenia v obci Markušovce 
Kód ITMS: 28120120024 
Operačný program: Zdravotníctvo 
Spolufinancovaný z fondu: ERDF 
Prioritná os: 2-Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám 
Opatrenie: 2.1 - Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
Číslo výzvy: OPZ 2010/2.1/02 

Prioritná téma Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 
Projektu (%) Forma financovania 

76 Zdravotná Infraštruktúra 100% Nenávratná pomoc 
Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 

výdavkov Projektu (%) Územná oblasť 

Zdravotnícke činnosti 100 Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné 
alebo riedko a veľmi riedko osídlené 
oblasti) 

 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II: Východné Slovensko 
NUTS III: Košický kraj 
Okres: Spišská Nová Ves 
Obec: Markušovce 
Ulica, číslo: Banícka 8 
 

3. Ciele Projektu 
 Ciele projektu: Väzba na príslušný cieľ(aktivity 

opatrenia: 
Cieľ projektu: Rekonštrukciou, modern., prístrojovým a IKT 

vybavením zvýšiť úroveň ambulantnej 
starostlivosti s prednostným zameraním na 
podporu zdravia u ochorení „skupiny 5" 

Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu 
zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti s prednostným 
zameraním na prevenciu a podporu 
zdravia u ochorení. „skupiny 5“ ako aj na 
zabezpečenie adekvátneho prístrojového 
vybavenia. 

Špecifický cieľ projektu 1: Dosiahnutie zvýšenej kvality prevencie 
prostredníctvom inštalácie moderného 
prístrojového a IKT vybavenia. 

Komplexné projekty rekonštrukcie 
/modernizácie existujúcich kapacít vrátane 
komplexného vybavenia (vývojovo 
kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, 
technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, 
diagnostického, operačného, 
technologického, informačného a iného 
prístrojového vybavenia). 

Špecifický cieľ projektu 2: Zlepšenie kvality poskytovania ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti prostredníctvom 
rekonštrukcie a modernizácie budovy 
zdravotného strediska v Obci Markušovce 

Komplexné projekty rekonštrukcie/ 
modernizácie existujúcich kapacít vrátane 
komplexného vybavenia (vývojovo 
kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, 
technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, 
diagnostického, operačného, 
technologického, informačného a iného 
prístrojového vybavenia). 

Špecifický cieľ projektu 3: Zníženie energetickej náročnosti budovy 
zdravotného strediska 

Komplexné projekty rekonštrukcie/ 
modernizácie existujúcich kapacít vrátane 
komplexného vybavenia (vývojovo 
kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, 
technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, 
diagnostického, operačného, 
technologického, informačného a iného 
prístrojového vybavenia). 
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4. Stručný popis projektu 
1. Stručný popis projektu  
Obec Markušovce mala k 31.12.2009 3 853 obyvateľov . Z toho je 2 209 obyvateľov z MRK čo predstavuje 57,33 %. Zdravotné stredisko 
sídli vo vyše 90 ročnej budove. Budova zdravotného strediska je vo vlastníctve obce. Zdravotné stredisko má tri ambulancie – 
pediatrickú., ambulanciu praktického lekára, stomatologickú. ambulanciu. V budove je aj lekáreň. Zdravotnú starostlivosť  zabezpečujú 
súkromní lekári , ktorí sú v budove zdravotného strediska v nájomnom vzťahu. Bývala školská budova bola v 60. rokoch prerobená na 
zdravotnícke ambulancie. Za celé toto obdobie sa v budove vykonávali iba najnutnejšie opravy a úpravy tak, aby budova a ambulancie 
vyhovovali zdravotníckym a hygienickým predpisom. Budova má nevyhovujúcu strechu, staré atypické okná a dvere, staré rozvody tepla, 
radiátory, rozvody vody a odpadovú kanalizáciu. Nevyhovujúce sú sociálne zariadenia. Chýba bezbariérový vstup na poschodie. 
Interiérové vybavenie ambulancií a čakárni je primerané. Prístrojové vybavenie je nevyhovujúce. Počítačové vybavenie je staré. 
V budove chýba internetové pripojenie. Personálne obsadenie lekárov a zdravotn.ch sestier je po odbornej stránke a odbornej praxi 
vyhovujúce. 
2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu  
Realizáciou projektu sa zabezpečí rekonštrukcia a modernizácia budovy zdravotného strediska, prístrojovým a IKT vybavením sa vytvoria 
optimálne podmienky pre kvalitné poskytovanie zdravotníckych služieb pre obyvateľov obce Markušovce. Prevedie sa výmena strešnej 
krytiny, odpadových žľabov a zvodov, zateplenie budovy a povale, výmena okien a vonkajších dverí. Zrealizuje sa potrebná rekonštrukcia 
rozvodov tepla ,rozvodov studenej vody, odpadovej kanalizácie. Zrekonštruuj. sa sociálne zariadenia pre personál ako aj pre pacientov. 
Zrealizuje sa výťah na poschodie. Zriadi sa komplexná denná miestnosť pre lekárov ako aj infekčná čakáreň pre detskú ambulanciu. 
Vybuduje sa vstupný priestor pre detské kočíky. Optimálnym prehodnotením a preskupením priestorov sa vytvorí plocha na zriadenie 
ďalšej „polyfunkčnej“ ambulancie s poskytovaním zdravotníckej služby zo „skupiny 5“ , ako aj niektoré z ambulancií – kožná, 
alergiologická, psychiatrická v striedavom dennom režime v priebehu týždňa aj pre spádová oblasť obci Poráč, Rudňany, Matejovce nad 
Hornádom. Uvedenými opatreniami a zabezpečením a zainštalovaním nového prístrojového vybavenia ako aj IKT bude vytvorené lepšie 
podmienky pre PSZS. 
3.  Spôsob realizácie projektu  
Za realizáciu projektu je zodpovedná obec Markušovce. Jednotlivé činností realizácie projektu budú zabezpečovať zamestnanci 
obecného úradu za spolupráce externého manažmentu a externých dodávateľov prác, tovarov a služieb vybraných z verejného 
obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. Spolufinancovanie projektu vo výške povinn.ch 5% z celkov.ch 
nákladov na projekt znáša obec. Obec Markušovce v uplynulom období zrealizovala niekoľko investičných akcií a spolu s externým 
manažmentom má všetky predpoklady na úspešnú realizáciu aj tohto projektu. 
Hlavné aktivity projektu : 
SO - 01 - stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení. 
Pomocné aktivity projektu : 
Riadenie projektu 
Publicita a informovanosť 
4. Udržateľnosť výsledkov projektu  
Predpoklady udržateľnosti projektu sú najmä : 
- v demografickom vývoji. Počet všetk.ch obyvateľov v roku 2001 bol 3 243 obyvateľov z toho obyvateľov z MRK 1594 čo predstavuje 
49%. V roku 2009 počet obyvateľov bol 3 853 z MRK 2209 čo je 57%. Nárast všetkých obyvateľov od roku 2001 do 31.12.2009 je 610 
obyvateľov čo je nárast 15,8% z toho nárast obyvateľov MRK je 615 čo je nárast 38,0%. 
- v .spor.ch energetick.ch nákladov 
- v poskytovaní nových zdravotníckych služieb ambulantnej starostlivosti v období  n + 1 – n + 2 
- chorobnosť obyvateľov – ostatného obyvateľstva z dôvodu starnutia a u MRK obyvateľov z dôvodu hendikepu životných podmienok , 
životného štýlu a životosprávy 
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5. Ukazovatele Projektu 
 
5a. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Rok Plánovaná 

hodnota Rok 

Celková plocha technicky zhodnotených objektov m2 0,00 2010 648,00 2012 
Zníženie energetickej náročnosti budov 
využívaných podporeným zariadením kWh//m2 228,00 2010 150,00 2012 

Počet zriadených prípojok do WAN počet 0,00 2010 6,00 2012 
Zateplená plocha m2 0.00 2010 593,00 2012 

Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v 
modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa 
nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK 

počet 0,00 2010 4,00 2012 

Vý
sle

do
k Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového 

alebo bezpečného prístupu a na užívanie 
výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými 
skupinami 

počet 0,00 2010 2,00 2012 

Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá 
zdravotná starostlivosť v modernizovanej 
infraštruktúre  

počet 0,00 2010 130 000,00 2017 

Počet preventívnych prehliadok  počet 0,00 2010 4 500,00 2017 
Počet preventívnych prehliadok – ostatné 
ochorenia „skupiny 5“ počet 0,00 2010 2 500,00 2017 

Počet preventívnych prehliadok – onkolog. 
ochorenia a ochorenia obehovej sústavy počet 0,00 2010 2 000,00 2017 

Priemerné zníženie energetickej náročnosti 
technicky zhodnotených objektov % 0,00 2010 35,00 2017 

Počet preventívnych výkonov - intervencií počet 0,00 2010 500,00 2017 
Počet preventívnych výkonov – onkologické 
ochorenia a ochorenia obehovej sústavy počet 0,00 2010 300,00 2017 

Počet preventívnych výkonov – ostatné ochorenia 
„skupiny 5“ počet 0,00 2010 200,00 2017 

Zníženie nákladov na energie technicky 
zhodnotených objektov Eur 5 357,00 2010 3 482,00 2017 

Percento zníženia nákladov na energie technicky 
zhodnotených objektov % 0,00 2010 28,00 2017 

Do
pa

d 

Úspora energie GJ/rok 0,00 2010 430,00 2017 

 
 
 
5b. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám  

Typ Názov indikátora Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Rok Plánovaná 

hodnota Rok 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 

Vý
sle

do
k 

Počet zriadených prípojok do WAN počet 0,00 2010 6,00 2012 

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

Vý
sle

do
k 

Zateplená plocha m2 0.00 2010 593,00 2012 

Do
pa

d Úspora energie GJ/rok 0,00 2010 430,00 2017 
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Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 
Vý

sle
do

k Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v 
modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa 
nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK 

počet 0,00 2010 4,00 2012 

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

Vý
sle

do
k Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového 

alebo bezpečného prístupu a na užívanie 
výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými 
skupinami 

počet 0,00 2010 2,00 2012 

 
 
 
6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 
(názov merateľného ukazovateľa výsledku 

projektu a ukazovateľa výsledku HP) 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky 

a montáže zariadení 
Celková plocha technicky zhodnotených 
objektov m2 648,00 

2 Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky 
a montáže zariadení 

Zníženie energetickej náročnosti budov 
využívaných podporeným zariadením kWh//m2 150,00 

3 Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky 
a montáže zariadení Počet zriadených prípojok do WAN počet 6,00 

4 Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky 
a montáže zariadení Zateplená plocha m2 593,00 

5 
Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky 
a montáže zariadení 
 

Počet poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti v 
modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa 
nachádza v regióne s vysokou 
koncentráciou MRK 

počet 4,00 

6 
Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky 
a montáže zariadení 
 

Počet opatrení na zlepšenie 
bezbariérového 
alebo bezpečného prístupu a na užívanie 
výsledkov aktivít projektu 
znevýhodnenými skupinami 

počet 2,00 

 
7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu 
Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu 01/2011 
Dátum ukončenia realizácie aktivít Projektu 03/2012 
 
 
7a. Časový rámec realizácie  hlavných a podporných aktivít projektu 

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity Ukončenie realizácie aktivity 
Hlavné aktivity (číslo / názov) MM/RRRR MM/RRRR 
1 Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane 

dodávky a montáže zariaden 
 

04/2011 
 

12/2011 

Podporné aktivity (číslo / názov)   
3 Riadenie projektu 01/2011 03/2012 
4 Publicita a informovanosť 04/2011 03/2012 
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8. Rozpočet projektu 
 
8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov 
 

Názov skupiny výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Celkové výdavky 
(v EUR) 

Názov aktivity 

Skupina výdavkov 2 - 
Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb (kód 
717002)  

362 202,08 21 891,84 384 093,92 
Aktivita 1 – stavebné práce 
vrátane dodávky a montáže 

zariadení 
Skupina výdavkov 8 – 
Nákup softvéru 
(kód 711003) 

2 100,00 1 708,00 3 808,00 
Aktivita 1 – stavebné práce 
vrátane dodávky a montáže 

zariadení 
Skupina výdavkov 10 – 
Nákup výpočtovej techniky 
(kód 713002) 

6 846,00 4 340,00 11 186,00 
Aktivita 1 – stavebné práce 
vrátane dodávky a montáže 

zariadení 
Skupina výdavkov 11 – 
Nákup telekomunikačnej 
techniky 
(kód 713003) 

1 071,00 357,00 1 428,00 
Aktivita 1 – stavebné práce 
vrátane dodávky a montáže 

zariadení 
Skupina výdavkov 12 – 
Nákup prevádzkových 
strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 
(kód 713004) 

752,08 0,00 752,08 
Aktivita 1 – stavebné práce 
vrátane dodávky a montáže 

zariadení 

Skupina výdavkov 13 – 
Nákup špeciálnych strojov, 
prístrojov, zariadení, 
techniky, náradia 
a materiálu 
(kód 713005) 

48 510,00 1 470,00 49 980,00 
Aktivita 1 – stavebné práce 
vrátane dodávky a montáže 

zariadení 

Skupina výdavkov 16 – 
Propagácia, reklama 
a inzercia 
(kód 637003) 

1 785,00 0,00 1 785,00 
 

Publicita a informovanosť 

Iné neoprávnené výdavky  0,00 0,00  
Spolu 423 266,16 29 766,84 453 033,00  
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8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu 
 

Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení"  (v EUR) 

Položka rozpočtu 

Číselník 
oprávnených 

výdavkov 

Komentár k 
číselníku 

oprávnených 
výdavkov 

Merná 
jednotka* 

Jednotková 
cena* 

Počet 
jednotiek*

Oprávnené 
výdavky 

Neoprávnené 
výdavky Celkovo Komentár 

1. Stavebné objekty 
1.1 SO 01 (uviesť názov objektu)                   

1.1.1.1 HSV  717002 

 Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb objekt x 1 151 825,32 1 110,70 152 936,02 

podľa 
projektu   
(vrátane 
DPH) 

1.1.1.2 PSV  717002 

 Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb objekt x 1 148 665,06 20 521,14 169 186,20 

podľa 
projektu   
(vrátane 
DPH) 

1.1.1.3 M  717002 

 Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb objekt x 1 56 616,70 0,00 56 616,70 

podľa 
projektu   
(vrátane 
DPH) 

1.1.1 ZRN (HSV+PSV+M)  717002 

 Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stavieb objekt x 1 357 107,08 21 631,84 378 738,92   

1.1.2 VRN     objekt x 1      
SPOLU SO 01(ZRN+VRN)           357 107,08 21 631,84 378 738,92   
SPOLU SO 01  357 107,08 21 631,84 378 738,92   
2. Prevádzkové súbory 

2.1 PS 01 (uviesť názov)               

2.2 PS 02 (uviesť názov)               

SPOLU PS 01 až n 0,00 0,00 0,00   
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3. Zariadenie2 

3.1 Diagnostická technika           42 679,00 1 470,00 44 149,00   
3.1.1 EKG pre špecializované 
ambulancie 713005 ks 3 808,00 2 7 616,00 0,00 7 616,00  

3.1.2 Holtrom tlaku 713005 ks 2 380,00 2 4 760,00 0,00 4 760,00  

3.1.3 Spirometer 713005 ks 3 570,00 2 7 140,00 0,00 7 140,00  
3.1.4 Digitálna osobná váha s 
výškomerom 713005 ks 700,00 3 2 100,00 1 470,00 3 570,00  

3.1.5 Tlakomer – bez ortuťový 713005 ks 178,50 3 535,50 0,00 535,50  

3.1.6 Glukomer 713005 ks 178,50 3 535,50 0,00 535,50  

3.1.7 CRP prístroj 713005 ks 1 785,00 3 5 355,00 0,00 5 355,00  

3.1.8 Koagulomer 713005 ks 2 975,00 1 2 975,00 0,00 2 975,00  

3.1.9 Svetelný optotyp 713005 ks 357,00 2 714,00 0,00 714,00  
3.1.10 Intraorálny vysokofrekvenčný 
zubný röntgen + radiovisiografia  713005 ks 9 520,00 1 9 520,00 0,00 9 520,00  

3.1.11 Intraorálna zubná kamera 713005 ks 1 071,00 1 1 071,00 0,00 1 071,00  

3.1.12 Diagnodent 713005 

N
ák

up
 š

pe
ci

ál
ny

ch
 s

tro
jo

v,
 p

rís
tro

jo
v,

 z
ar

ia
de

ní
, 

te
ch

ni
ky

, n
ár

ad
ia

 a
 m

at
er

iá
lu

 

ks 357,00 1 357,00 0,00 357,00  
3.2 Operačná technika                   
3.3 Demonštračná technika                   
3.4 Iná technika           14 500,08 4 697,00 19 197,08   
3.4.1 Personálny počítač so 
základným softvérovým vybavením 713002 ks 700,00 4 2 800,00 2 436,00 5 236,00  

3.4.2 Monitor 20“ k PC 713002 ks 178,50 4 714,00 0,00 714,00  

3.4.3 Notebook 713002 ks 952,00 2 1 904,00 1 904,00 3 808,00  

3.4.4 Tlačiarne k PC 713002 

N
ák

up
 

vý
po
čt

ov
ej

 
te

ch
ni

ky
 

ks 357,00 4 1 428,00 0,00 1 428,00  
3.4.5 Internetová prípojka WAN,  
6 abonentov 713003 

Nákup 
telekomunikačnej 

techniky ks 1 071,00 1 1 071,00 357,00 1 428,00  
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3.4.6 Uzamykateľný kontajner na 
biologický odpad 713004 

Nákup prevádzkových 
strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a 
náradia ks 188,02 4 752,08 0,00 752,08  

3.4.7 Infúzny stojan 713005 ks 297,50 3 892,50 0,00 892,50  

3.4.8 Biolampa 713005 ks 535,50 3 1 606,50 0,00 1 606,50  

3.4.9 Germicidný žiarič 713005 

Nákup špeciálnych 
strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, 
náradia a materiálu 

ks 833,00 4 3 332,00 0,00 3 332,00  

SPOLU technika 57 179,08  6 167,00  63 346,08    
4. Stavebný dozor 

4.1 Stavebný dozor4 717002  
Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb  objekt x   1 5 095,00  260,00  5 355,00   

SPOLU Stavebný dozor 5 095,00  260,00  5 355,00   
Dlhodobý hmotný majetok (1+2+3+4) 419 381,16 28 058,84 447 440,00   
5. Softvér3                   
5.1 OEM Oficce Prof. 2007 711003 Nákup softvéru ks 350,00 6 2100,00 1708,00 3808,00  
6. Licencie3                   
Dlhodobý nehmotný majetok (5+6) 2100,00 1708,00 3808,00   
Kapitálové výdavky spolu (HMM+DNM)         
7. Iné neoprávnené výdavky         

VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU 421 481,16 29 766,84 451 248,00   
1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ 
2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej  alebo inej techniky sú  pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované  podľa poradia 
3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do  položiek rozpočtu softvér a licencie sú  pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované  podľa poradia 
4 stavebný dozor je súčasťou tejto položky rozpočtu len keď je zabezpečovaný ako externá služba , inak je uvádzaný v položke rozpočtu Iné neoprávnené výdavky 
* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa. 
Poznámka:  jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia 
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Rozpočet hlavná aktivita 2 "Nákup, dodávka a montáž zariadení" (v EUR) 

Položka rozpočtu 

Číselník 
oprávnených 

výdavkov1 

Komentár k 
číselníku 

oprávnených 
výdavkov 

Merná 
jednotka* 

Jednotková 
cena* 

Počet 
jednotiek* 

Oprávnené 
výdavky 

Neoprávnené 
výdavky Celkovo Komentár 

1. Zariadenie2 
1.1 Diagnostická technika                   
1.2 Operačná technika                   
1.3 Demonštračná technika                   
1.4 Iná technika                   
SPOLU technika (1.1+1.2+1.3+1.4)         
Dlhodobý hmotný majetok (=1)         
2. Softvér3                   
3. Licencie3                   
Dlhodobý nehmotný majetok (2+3)         
4. Špecializované motorové 
vozidlá4                   
Kapitálové výdavky spolu (DHM+DNM+4)         
5. Iné neoprávnené výdavky         

VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU         
1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ 
2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej  alebo inej techniky sú  pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia 
3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do  položiek rozpočtu softvér a licencie sú  pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované  podľa poradia 
4 oprávnená položka rozpočtu len pre opatrenie 2.2. 
* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa. 
Poznámka:  jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia 
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Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)       

Položka rozpočtu 

Číselník 
oprávnených 

výdavkov1 

Komentár k 
číselníku 

oprávnených 
výdavkov 

Merná 
jednotka* 

Jednotková 
cena* 

Počet 
jednotiek* 

Oprávnené 
výdavky 

Neoprávnené 
výdavky Celkovo Komentár 

1. Publicita a informovanosť  637003 

Propagácia, 
reklama a 
inzercia  súbor  x 1  1 785,00 0,00 1 785,00   

Služby (=1) 1 785,00  0,00 1 785,00   
VÝDAVKY PODPORNEJ AKTIVITY SPOLU 1 785,00  0,00 1 785,00   
1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ 
* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa. 
Poznámka:  jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia 
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9. Financovanie projektu 
 
1 Celkové výdavky projektu (v EUR): 453 033,00 
2 Celkové oprávnené výdavky (v EUR): 423 266,16 
3 Celkové  neoprávnené výdavky (v EUR): 29 766,84 
4 Požadovaná výška nenávratnej finančnej 

pomoci (v EUR): 
402 102,85 

5 Intenzita pomoci: 95,00  
6 Zdroje prijímateľa celkom (v EUR): 21 163,31 
7 Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít 

projektu (v EUR): 
0,00 

 
 
 Zmena bez dodatku nie je možná 
 Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve 
 Indikatívny údaj 
 


