
Príloha 2 

Názov projektu:
Názov Žiadateľa:
Opatrenie: 
Platca DPH:

Názov výdavku Skupina oprávnených výdavkov
Merná 

jednotka

Počet 
jednotie

k

Jednotkov
á cena 
(EUR)

Oprávnené 
výdavky celkom

(EUR)

Výška dotácie KSK 
(EUR)

Výška 
spolufinancovania 
so strany žiadateľa 

(EUR)

Vecný popis výdavku
(komentár k rozpočtu)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
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Vybudovanie astronomickej vyhliadky na Furmanci

práce a služby vykonané na 
faktúru súvisiace s realizáciou 
projektu, vrátane  stavebných 
a iných odborných prác

balík 1,0 10 666,67 10 666,67 9 600,00 1 066,67

Krytina na prekrytie strechy prístrešku-krytina Tondach Bolero vrátane doplnkov; Odkvapy na zvod
vody zo strechy-odkvapový systém KJG; drevené stavebné rezivo na postavenie konštrukcie-
stavebné rezivo SM/J; náter na ošetrenie dreva proti plesni a hubám-Remmers HSL lazúra; dosky
na olatovanie obvodu prístrešku-žb doska; záveterná lišta RŠ 416 - používa sa na bočné lemovanie
strechy, zabraňuje podfúknutiu strešnej krytiny; kotviace prvky - kotviace pätky na ukotvenie
drevených konštrukcií k podkladu; Doprava krytiny + vyloženie - doprava krytiny a pomocného
materiálu na miesto stavby; Doprava reziva - doprava dreveného reziva na miesto stavby; Montáž 
konštrukcie - samotná montáž drevenej konštrukcie; opracovanie reziva - opracovanie, hobľovanie
reziva; prípravné zemné práce - vyrovnanie terénu, príprava podkladu pod stavbou; montáž 
zábradlia - montáž samotného zábradlia a prvkov na osadenie informačných astronomických tabúľ,
montáž latovania - osadenie strešných lát pod krytinu; montáž čelných dosák - montáž samotných
dosák po obvode prístrešku a terasy; montáž strešnej krytiny; montáž hrebeňa nasucho - tvrdé,
montáž hrebeňovej krytiny na vrchole strechy; montáž žľabov a príslušenstva - montáž
odkvapových žľabov a zvodov s príslušenstvom; impregnácia reziva, nátery hobľovaných častí 2x -
nátery drevených konštrukčných častí proti poveternostným vplyvom; zvislé presuny stavebných
hmôt, odvoz a likvidácia odpadu - presun drevených konštrukcií, krytiny, strešných lát do výšky;
odvoz odpadu zo stavby, Spojovací materiál. 
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Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Ing. Peter Pakes
Miesto a dátum: 23.10.2021

Požadovaná výška dotácie KSK (EUR)
Výška spolufinancovania so strany žiadateľa (EUR)

ROZPOČET PROJEKTU
Astronomická vyhliadka na Furmanci
Obec Vlachovo
2.1. Ekoturizmus
nie = všetky výdavky sú konečné S DPH

BEŽNÉ VÝDAVKY

Spolu (Celkové oprávnené bežné výdavky projektu)

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Spolu (Celkové oprávnené kapitálové výdavky projektu)

Spolu - celkové oprávnené  výdavky projektu (EUR)


