
Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Prioritná os:

Špecifický cieľ

Oblasť podpory

Miera príspevku z celkových 
oprávnených výdavkov (%)

54,00%
Spolufinancovanie z 
vlastných zdrojov   
(%)

46,00% Platca DPH? ÁNO Výška príspevku 49 427,10
Výška spolufinancovania 
oprávnených výdavkov 
žiadateľom

42 104,57 Celková finančná 
anagažovanosť žiadateľa

42 104,57

Názov výdavku Skupina výdavkov  Merná jednotka Počet MJ
Jednotková cena bez 

DPH (EUR)
Cena celkom bez DPH 

(EUR)

Cena celkom 
s DPH (EUR)

POZOR ak je dodávateľ 
neplatiteľ DPH

Celkové oprávnené 
výdavky (EUR)

Neoprávnené výdavky (EUR) Vecný popis výdavku 
Spôsob stanovenia výšky 

výdavku
Zdôvodnenie nevyhnutnosti 

výdavku

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7 = 6 x 1,2) (8)
Žiadateľ ako platiteľ DPH 9 = 6 - 8                                    

Žiadateľ ako neplatiteľ DPH 9 = 7-8          
(10) (11) (12)

Stroje, prístroje, zariadenia                                  
Rýpadlo-nakladač

022 – Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vo výške 
obstarávacej ceny

ks 1,00 91 531,67 91 531,67 109 838,00 91 531,67 0,00

Výdavok sa neskladá z viacerých
častí a preto COV budú použité na
nákup strojného zariadenia - Rýpadlo-
nakladač. Rýpadlo-nakladače sa
zaraďujú do skupiny univerzálnych
samohybných pracovných strojov.
Používajú sa hlavne na realizáciu
zemných prác menšieho a stredného
rozsahu so zameraním na
manipuláciu so zeminou a úpravu
terénu. Pre stanovenie výšky výdavku
sme použili Prieskum trhu, a to
konkrétne oslovenie dodávateľov a
následného predloženia cien alebo
ponúk, pre určenie Predpokladanej
hodnoty zákazky.

Záznam z prieskumu trhu

Žiadateľ ako poskytovateľ služieb
v oblasti stavebníctva považuje za
dôležité pre skvalitnenie
poskytovaných služieb obstarať
predmetný stroj Rýpadlo-
Nakladač, nakoľko v skutočnosti
sú to tri stavebné stroje
skombinované v jednom. Každý
tento stroj je vhodný na určitý druh
práce. Na typickom stavenisku tak
môže vykonávať viac prác jeden
stroj, čo považujeme za
hospodársky a efektívne účinne.

91 531,67 109 838,00 91 531,67 0,00

Názov výdavku
Stĺpec (1)

Skupina výdavkov
Stĺpec (2)

Merná jednotka
Stĺpec (3)
Počet MJ
Stĺpec (4)
Jednotková cena bez DPH (EUR)
Stĺpec (5)
Cena celkom bez DPH (EUR)
Stĺpec (6)

Žiadateľ uvedieť mernú jendnotku (napr. ks, súbor, služba)

Žiadateľ uvedie cenu za mernú jednotku bez DPH.

Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPr ako aj v ďalších prílohách.

V prípde, ak sa niektorá z buniek rozvieti na červeno, uvedené indikuje logickú chybu, údaj chýba, alebo je hodnotza záporná. Skontrolujte rozpočet a odstráňte chybu.

Žiadateľ uvedie počet MJ tej istej agregovanej logicky súvisiacej položky.

Žiadateľ vyberajte len zo skupín výdavkov, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu a hlavnú aktivitu. 
V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac agregovaných logicky súvisiacich položiek (napr. v rámci skupiny výdavkov "021-Stavby" sa budú realizovať stavebné práce na stavebnom objekte 01 a stavebnom objekte 02), žiadateľ uvedie  každú položku v samostatnom riadku 
a skupinu výdavkov zopakuje.

Názov výdavku sa uvádza v agregovaných logicky súvisiacich položkách (napr. stavebné práce stavebného objektu, softvér XX, licencia XX, stroj XX, služby marketingu XX a pod.) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov. 

Cena celkom bez DPH sa vypočíta automaticky vynásobením jednotkovej ceny a počtu merených jednotiek.

Všeobecne

Rozpočet projektu 

Príloha 5 ŽoPr - rozpočet projektu

Inštrukcie a upozornenie k vyplneniu rozpočtu projektu.

Hlavná aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Rozšírenie portfólia služieb a podpora zamestnanosti v stavebníctve

TRIA RD s.r.o.

A. Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

SPOLU

Rozpočet projektu sa nevypracováva v detailnosti výkazu-výmer, ale na úrovni agregovaných logicky súvisiacich položkách.

V prípade doplnenia ďalších výdavkov  vložte nový riadok a zadajte názov príslušného výdavku. Riadky je potrebné vkladať tak, aby celkový súčet zahŕňal aj novovložené riadky.



Cena celkom s DPH (EUR)
Stĺpec (7)

Celkové oprávnené výdavky (EUR)
Stĺpec (8)

Neoprávnené výdavky (EUR)
Stĺpec (9)
Vecný popis výdavku
Stĺpec (10)

Spôsob stanovenia výšky výdavku
Stĺpec (11)

Zdôvodnenie nevyhnutnosti 
výdavku
Stĺpec (12)

Žiadateľ zdôvodní potrebu daného výdavku z hľadiska jeho aktuálneho vybavenia (technických kapacít) a cieľov projektu. 
Upozorňujeme, že výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - sú neoprávnené. Neoprávnené sú aj výdavky, ktoré sú zo strany žiadateľa nedostatočne odôvodnené.

Žiadateľ uvedie sumu výdavkov,  ktoré si nárokuje ako oprávnené. V prípade, ak je žiadateľ platiteľom DPH nesmie byť výška ním nárokovaných oprávnených výdavkov vyššia ako je cena celkom bez DPH uvedená v stĺpci 6. V prípade, ak žiadateľ nie je platiteľom DPH nesmie byť výška 
nárokovaných oprávnených výdavkov vyšia ako je cena celkom s DPH uvedená v stĺpci 7. Výška oprávnených výdavkov zároveň po aplikácii mieru spolufinancovania zo zdrojov príspevkov nesmie viesť k presiahnutiu výšky stropu príspevku uvedeného vo výzve. Ak by k tomu malo dôjsť, je 
žiadateľ oprávnený znížiť výšku oprávnených výdavkov alebo mieru príspevku tak, aby maximálny strop príspevku nebol presiahnutý.

Žiadateľ vyberie z roletového menu príslušný spôsob stanovenia výšky výdavku.

1. v prípade, ak bola výška výdavku stanovená podľa stavebného rozpočtu oceneného autorizovanou osobou*, predkladá žiadateľ ako prílohu rozpočtu projektu kópiu oceneného rozpočtu stavby.
2. v prípade, ak bola výška výdavku stanovené podľa uzatvorenej zmluvy s úspešným uchádzačom ako výsledkom vykonaného verejného obstarávania, žiadateľ predkladá ako prílohu rozpočtu kópiu tejto zmluvu a to vrátane dodatkov k zmluve ak existujú (žiadateľ nepredkladá komplet 
dokumentáciu k VO, túto predloží až po nadobnudnutí účinnosti zmluvy o príspevku).
3. v prípade, ak bola výška výdavku stanovená prieskumom trhu, predkladá žiadateľ ako prílohu rozpočtu projektu kópiu záznamu z prieskumu trhu a všetky cenové ponuky. Prieskum trhu vykoná žiadateľ v súlade s inštrukciami uvedenými v kapitole 2.2.2 Príručky RO pre IROP k procesu 
verejného obstarávania, ktorá je dostupná na http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&sID=67&id=10956. 

Automaticky dôjde k prepočtu ceny na cenu s DPH. Rozpočet zvýši hodnotu zo stĺpca 6 o sadzbu DPH 20%. V prípade, ak dodávateľ/zhotoviteľ predmetnej položky rozpočtu nie je platcom DPH, potom je potrebné upraviť vzorec v príslušnom riadku tak, aby sa jeho hodnota rovnala hodnote 
v stĺpci 6.

V rámci vecného popisu výdavkov žiadateľ špecifikuje jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek agregovaných do logického celku, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. 

Automaticky dôjde k výpočtu výšky neoprávnených výdavkov v závislosti od skutočnosti, či je žiadateľ platiteľom DPH alebo nie.


