
Názov žiadateľa: Obec Hrochoť

Názov projektu:

Je žiadateľ platcom DPH v rozsahu projektu: nie

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková cena práce / 

Jednotková cena 

bez DPH 

Celková cena práce / 

Celková cena bez DPH 

Celková cena práce / 

Celková cena s DPH     
Oprávnený výdavok Spôsob stanovenia výšky výdavku Vecný popis výdavku

Energetický audit 518 Ostatné služby ks 1,00 5 450,00 5 450,00 6 540,00 6 540,00

VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s 

úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi uvedenými v tabuľke č. 12 formulára 

ŽoNFP - Verejné obstarávanie pri rešpektovaní stanoveného finančného limitu.   

Prostredníctvom hlavnej aktivity bude vypracovaný energetický audit. Jeho 

predmetom budú návrhy opatrení týkajúce sa energetickej efektívnosti pre 

stavebné objekty v Obci Hrochoť.

Technická podpora 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00 0,00 0,00

Právne služby 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizácia VO 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

5 450,00 6 540,00 6 540,00 

Priame mzdové výdavky sa uplatňujú.

Názov výdavku Skupina výdavkov  Počet jednotiek
Celková cena práce - 

Platca DPH

Celková cena práce - 

Neplatca DPH
Oprávnený výdavok Spôsob stanovenia výšky výdavku Vecný popis výdavku

Priame výdavky na zamestnancov deklarované na 

základe PS (ak relevantné, pre realizáciu podaktivity 

C1 / C2 / interného riadenia projektu)

904 Paušálna sadzba na 

výdavky na zamestnancov 

(nariadenie 1303/2013, čl. 68a 

ods.1)

max. 20 1 308,00 1 308,00 1 308,00

Výška výdavku bola stanovená na základe paušálnej sadzby na 

výdavky na zamestnancov do výške 20 % ostatných priamych výdavkov 

projektu v súlade s čl. 68a ods. 1 všeobecného nariadenia.

Výdavky na administratívne riadenie projektu (projektový a finančný 

manažér). Boli stanovené pri dodržaní maximálnych limitov (20% z ostatných 

priamych výdavkov)

6 758,00 7 848,00 7 848,00

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková cena práce / 

Jednotková cena 

bez DPH 

Celková cena práce / 

Celková cena bez DPH 

Celková cena práce / 

Celková cena s DPH     
Oprávnený výdavok Spôsob stanovenia výšky výdavku Vecný popis výdavku

Plagát 518 Ostatné služby ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publikovanie článku o projekte 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6 758,00 7 848,00 7 848,00

 - Dbajte prosím o súlad uvedených údajov s údajmi uvedenými vo formulári ŽoNFP, ako aj v ďalších prílohách ŽoNFP.

Podporné aktivity projektu

SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky pojektu)

Upozornenia:

 - V relevantných nepredvyplnených poliach vyberte z roletového menu príslušnú aplikovanú možnosť. 

 - Pole "Vecný popis výdavku ". Ak relevantné, v rámci vecného popisu výdavkov bližšie špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. Ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať, t. j. uviesť z akých položiek pozostáva cena výdavku vrátane výšky týchto 

položiek (napr. ak je predmetom podaktivity C2 uzatvorenie viacerých Zmlúv o EE pre verejný sektor , žiadateľ v tejto bunke uvedie cenu výdavku (napr. právne služby) pre každú z pripravovaných Zmlúv). 

C1.  Vypracovanie účelových energetických auditov 

C2.  Príprava projektu GES

SPOLU priame výdavky na podaktivitu C2. Príprava projektu GES

SPOLU Hlavné aktivity (celkové oprávnené priame výdavky projektu)

 - Výška výdavkov na podporné aktivity projektu nesmie prekročiť stanovený finančný limit vo výške 7 % z celkových oprávnených výdavkov na hlavné aktivity projektu (priamych výdavkov).

0,00

Merná jednotka

%

SPOLU Hlavné aktivity (celkové oprávnené priame výdavky projektu)

SPOLU celkové oprávnené výdavky projektu

Hlavná aktivita projektu - C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Rozvoj energetických služieb na regionálnej úrovni

Príloha č. 3 - Rozpočet projektu

Podrobný rozpočet projektu - ZVV


