
Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Prioritná os:

Špecifický cieľ

Oblasť podpory

 Miera príspevku z celkových 
oprávnených výdavkov (%)

55,00%
Spolufinancovanie z 
vlastných zdrojov   
(%)

45,00% Platca DPH? NIE Výška príspevku 99 664,96
Výška spolufinancovania 
oprávnených výdavkov 
žiadateľom

81 544,05 Celková finančná 
anagažovanosť žiadateľa

159 205,07

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)

Prestavba časti stavby na 
ubytovacie zariadenie

021 - Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

projekt 1,00 215 725,02 215 725,02 258 870,02 181 209,01 77 661,01

Výdavok v sume 258 870,02 EUR je
vecne oprávnený, ale z dôvodu
zachovania maximálnej miery
príspevku sme časť výdavkov
odčlenili do neoprávnených výdavkov.
Výdavok bude použitý na uhradenie
stavebných prác spojených s
prestavbou časti na ubytovacie
zariadenie s kapacitou 14
ubytovaných, podľa projektovej
dokumentácie, ktoré vznikne v
podkrový budovy

Záznam z prieskumu trhu

Budova v súčasnosti nevyhovuje
podmienkam na poskytovanie
ubytovacích služieb z tohoto
dôvodu je potrebná rekonštrukcia
podkrovného priestoru na časti
stavby v Kokave nad
Rimavicou.Výdavok je nevyhnutný
pre naplnenie cieľa: Podpora
podnikania v spoločnosti Július
Zajac Z a Z a zvýšenie
zamestnanosti prostredníctvom
prestavby časti budovy na
ubytovacie zariadenie.

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

215 725,02 258 870,02 181 209,01 77 661,01SPOLU

Rozpočet projektu 

Príloha č. 3 Podrobný rozpočet Projektu

Hlavná aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Prestavba časti stavby na ubytovacie zariadenie

Július Zajac Z a Z

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


