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MINISTERSTVO

~

PROSTRWIA

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC1 11-2017-33116
(ďalej len „Dodatok“)
NÁZOV PROJEKTU:
ZBERNÝ DVOR BELADICE
KÓD PROJEKTU V ITMS 2014+:
310011Q007
uzavretý podľa * 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, podľa * 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa * 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

‚
ti

‚
Ů

“

1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Poskytovatel‘:
názov
: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
sídlo

: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Slovenská republika

Ičo
DIČ

: 42 181 810
: 2023106679

konajúci

: Ján Budaj, minister

v zastúpení
názov

: Slovenská agentúra životného prostredia

sídlo

: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

Ičo

: 00626031

DIČ

: 2021125821

konajúci

: Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní Časti úloh riadiaceho
orgánu sprostredkovateľským orgánom Č. 22/2015/5.1 zo dňa 13. apríla 2015v platnom
znení
poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia fondov EU
Karloveská 2
841 04 Bratislava
(ďalej len „Poskytovatel“)
1.2.

Prijímateľ:
n&ov

: Obec Beladice

sídlo

: Gaštanová 167, 951 ‘75 Beladice
Slovenská republika

zapísaflý v
konajúci

: PhDr. Máňo Žáčik, starosta

Ičo

: 00 307 769

DIČ

:2021037843

(ďalej len „Prijímateľ“ a spolu s „Poskytovatel‘om“ aj ako „Zmluvné strany“)

2. PREDMET DODATKU
2.1 .Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.13 a 6.14 Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 0PKZP-PO1-SC1 11-2017-33/16
v platnom znení (ďalej len „Zmluva oposkytnutíNFP“) z důvodu zineny termínu ukončenia
realizácie hlavných aktivít projektu a z důvodu zníženia výšky nenávratného f‘nančného
príspevku dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne:
2.1.1.

V Zmluve o poskytnutí NFP sa v článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP
mení ods. 3.1 nasledovne:
Poskytovatel‘ a Prijímatel‘ sa dohodli na nasledujúcom:
a) maximálna výška celkových oprávnených výdavkov pre Projekt generujúci
príjem na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje 348 807,86 EUR (slovom:
tristošzyridsat‘osemtisíc osemstosedem celých osemdesiatšest‘ stotín eur),
b) Neuplatňuje Sa,
c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 331 367,4 7 EUR
(slovont: tristotridsatiedentisíc tristošest‘desiatsedent celých štyridsat‘sede
stotín eur), čopredstavuie 95% z Celkových oprávnených výdavkovpre Projek
generujúci príjem na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1 písm. a) toht
článku zmluvy,
d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

(i)

2.1.2.

má zabezpečené zdroje Jinancovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť
percent), čo yredstavuje sumu 17440.39 EUR (slovom: sedemnásťtisíc
šryristoštvridsať celých tridsat‘devät‘ stotín eur) z Celkových oprávnených
výdavlcov pre Projekty generujúce príjem na Realizáciu aktivít Projektu
podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy Po zohľadnení Jinančnej
medzery a
(ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov
neoprávnených na financovanie zo zdrojov EU a štátneho rozpočtu
na spolujinancovanie v dósledku výpočtu Jinančnej medzery,
(iii) zabezpečí zdroje Jinancovania na úhradu všetkých Neoprávnených
výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu
Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa
Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
Póvodná Príloha Č. 2 Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší
a nahrádza sa novou Prílohou Č. 2 Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí
NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
Póvodná Príloha Č. 4 Podrobný rozpočet projektu ZmIuvy o poskytnutí NFP sa
ruší a nahrádza sa novou Prilohou Č. 4 Podrobný rozpočet projektu Zmiuvy
o poskytnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
-

-

2.1.3.

-

-

3. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1. Ostatně ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté,
zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.
3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom Po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Uradom vlády Slovenskej republiky.
3.3. Tento Dodatok vorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
3.4. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dostane Prijímateľ jeden
(1) rovnopis a dva (2) rovnopisy dostane Poskytovateľ.
3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu
a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy
sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené
k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:
Príloha Č. 2 Predmet podpory NFP
Prfloha Č. 4 Podrobný rozpočet projektu
-

Za Poskytovatera v Banskej Bystrici
dňa

:05- 2021

dňa:L/.

Mgr. Michal Maco, generálny riaditer
Slovenská agentúra životného prostredia
Pečiatka:
SLOVENSKA AGENTURA
~MVOTNÉHO PROSTREDIA
ta vset

Za Prijímateľa v Beladiciach

8

97590 BANSKÁ BYSTRICA

ZŮ~ I

PhDr. Máňo žáČik, starosta
Obec Belad ice

Pečiatka:

MINISTERSTVO
r~IvflTIct RICa4ASMNO WZVOJA

I “ľ‘ I‘4 S
2OlLf+

P

‘M

PODPORY NFP

Priloha Č. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP

1. Všeobecné info mácie o projekte
Nizo, proj*tu:

ZBERNÝ DVOR BELACICE

Kédproj.ktlr

3100110007

Kód žoNFP:

NFP310010Q007

Opniný program:

310000- Operaéný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný

r

Kohézny fond

Priodtni os

310010-1. Udržaterné využívanie prfrodných zdrojov prostrednrctvom rozvoja environmentálnej infraštwktúry

Konkrétny cier:

310010010-1.1.1 Zvýšenie miny zhodnocovania odpadov so zarneraním na ich pripravo na opitovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kategério mgiénov

Kategorizicia za Konkrétne ciele
Konkrétny cit

310010010-1.1.1 Zvýšenie micry zhodnocovania odpadov so zamevaním na ich prípravu na op~tovné použitie a
recykláciu a podpora predchšdzania vzniku odpadov

Oblast intervencie:

017- Nakladanie S domovým odpadom (vrátane opatrení na min,malizáciu, triedenie, recyldáciu)

Hospodárska činnost

22 Činnosti súvisiace so životným prostredim a zmenou klímy

Z TM$

______
_______

Predinet podpory
19.5.2021 11:23

_________

5.1

2. Financovanie projektu
Fsnnafb‘aics‘.nia

Predfrnancovan,e:

lEAN

Baal‘.

motl ad

ptatnostdo

SK0702000000003087579855

Všeobecná Úverová banka, a-s.

14. 12.2012

31. 12. 2023

lEAN

Bajika

Plamosťod

plamotldo

SK0702000000003087579855

Všeobecná úverová banka, as.

14. 12.2012

31. 12.2023

Relundácia

HIa‘

Podj

Po~

3.A Miesto realizácie projektu
P.č.

štít

R.gión
(NUTS“)

Vyžil (nea‘ný celá
%JTS Ill)

01cr“
(NIJTSW)

obce

1

Slovensko

Západně Slovensko

Nitriansky kraj

Zlaté Moravce

Beladice

3.B Miesto r alizácie projektu mimo opráv eného
územia OP
Nezaevidované

4.

Popis cieľovej skupiny

CidOvě skupina (relevantně v pripade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESP)
Nevztahuje Sa

5. A ivity projektu
Celková dížka realiricie hlavnýdi aktivit projektu (v mes iacoch):

24

Zúiatok re.lizície blavnýcl‘ aktivit projektu (začiatok realizácie pivci hlavnej aktivity):

11.2019

Ukončeni. realizici. hlavnýd‘ aktivit proj*tu Q(oniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktiv“,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):

102021

Z T M S

Predmetpodpo‘y
19.5.2021 11:23

5.2

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP
Sd,jskt

OBEC BELADICE

lds‘tiMitat (IČO):

00307769

Hlavné aktivity projektu
.

214000700001 - Tried ený zber

Podporné aktivity projektu
Podpor‘.‘ sktivity

Podpomé aktivity

Popis podpon4ch aktřvft

projektový manažér extemý, plagát, publikovanie článku o projekte

pflrad.,ii. 1w konlcr‘tnnw cWw

310010010-1.1.1 Zvýšenie micry zhodnocovania odpadov so zameranim na cli pripravu na opätovné použitie a

recykláciu a podpora predchšdzania vzniku odpadov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované

I T M S

Predmet podpory
19.5.2021 11:23

6. Merateľné ukazovatele projektu
6.1 Prispevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu
Kód:

P0083

MenT‘ jednodra:

Memtefný ‚*azovatt

Množstvo recyklovaných nic nebezpečných
odpadov

Čas plneiúa

t/rok

U - v rámci ud,žaternosti
projektu

Celkové citová hodnota:

0,0000

Typ zévisIosti ‚dmzovatgr
Subjekt

OBEC BELA0ICE

Mentitikitor (IČO):

SúČet
00307769

Konlo‘étny cit:

310010010-1.1.1 Zvýšenie micry zhodnocovania odpadov so zameranim na ich prfpravu na opätovně použitie a
recyklšciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Typ aktivity:

21431001001 -6.
Prlprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zamejaním na recyldáciu nic nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov tnedeného zbenj komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiterných komunálnych odpadov
Citové hodnota
S

Hlava‘ aktivity projektu:

o

214000700001 - Triedený zber

Kód:

P0087

Meratef$ idrazovater:

Množstvo qtiiedeného komunálneho odpadu

t/rok

Čas plnenia:
Celková citové hodnota:

U - v rámci udržaternosti
projektu

3 59,2000

Typ závislosti ‚dmzovattt
Subjekt

K

OBEC BELADICE

Identifikátor (IČO):

SúČet
00307769

Konloóti‘y clef:

310010010-1.1.1 Zvýšenie micry zhodnocovania odpadov so zameranim na loh prfpravu na opátovné použitie a
recyldáciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Mi

Typ aktivity:

21431001001 - B.
Priprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameran(m na recyldáciu nic nebezpečných
odpadov vrátane podpory systé‘nov triedeného zben~ komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiterných komunálnych odpadov
Citová hodnota

Sal

Hlavni aktivity projddu:
Kód:

Subjekt

214000700001 - Triedeiiý zber

359,2

P0089

MenT‘ jednotka:

Množstvo zhodnotených nic nebezpečných
odpadov

Čas plneala

OBEC BELADICE

t/rok
U - v rámci udržaternosti
projektu

Celkové datová hodnota:

0,0000

Typ závislosti Wmzovatafa

Súčet

Identifikátor (IČO):

00307769

Konkrétny cit:

310010010-1.1.1 Zvýšenic micry zhodnocovania odpadov so zameranim na ich prípravu na opätovné použitie a
recyldáciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Typ aktivity:

21431001001 - B.
Priprava na opátovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nic nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov tr:edeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiterných komunálnych odpadov
Citová hodnota

Hlavni aktivity projektw

I T M S

214000700001 - Tried ený zber

Predmet podpory
19.5.2021 1123

Kol

O

Hb‘

Kód:

P0702

Mntd~‘ý ‚dcazovatt

Zvýšená kapacita pre triedenie komunilnych
odpadov

t/rok
Čss plnenia

K- koniec realizácie projektu
359,2000

SŮČet

Typ závislosti sdmzontsft
Subj.kt

OBEC BELADICE

Idantilikitor (IČO):

00307769

Konkrétny cid:

310010010-1.1.1 Zvýšenie micry zhodnocovania odpadov so zameranim na ich prfpravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Typ aktMty

21431001001 -8.
Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameranÍm na recyldáciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiterných komu nálnych odpadov
Cidovi hodnota

Hlavně aktivity projs&tw

21 4Q00700001 - Triedený zber

359,2

Kót

P0703

M.n‘ájsdnotka:

Mest.fi‘ý jmzovatt

Zvýšená kapacita pie zhodnocovanie odpadov

Čas plne‘iL

t/rok
K - kon icc realizicie projektu

Celková olafové liodnotrn

0,0000

TypzívisbstiWmzovatda:
Sdij.kt

OBEC BEIADICE

Identifikátor (IČO):

SOče‘
00307769

310010010-11.1 Zvýšenie miny zhodnooovania odpadov so zameranlm na ich prfpravu na opätovné použitie a
recyldáciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Typ aktivity:

21431001001 - B.
Priprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameianím na recykláciu nic nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedenét‘o zben~ komunálnych odpadov a podpo‘y predchádzania vzniku biologicky
rozložiterných komunilnych odpadov
Cidovi hodnota

Hlavně aktivity projskhr

21 4Q00700001 - Tnedený zber

O

Kód:

P0704

Mani‘ jsdnotkt

M.ntslflý drazovataf:

Zvýšená kapacita recyklácie odpadu

Čas pln.nia

Subjekt

OBEC BELADICE

t/rok
K - koniec realizácie projektu

Celková olafové hodnota:

0,0000

Typ závislosti idmzovatsfa

Súčet

ld.ntiNdtor (IČO):

00307769

Konkrétny cieI~

310010010 1.11 Zvýienie micry zhodnocovania odpadov so zameranim na ich pripravu na opitovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Typ aktivity:

21431001001 B
Priprava na opátovné použite a zhodnocovanie so zameranfm na recykláciu nic nebezpečných
odpadov vrátane podpory systéinov tnedeného zberu komunilnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiterných komunilnych odpadov
cidové hodnota

HIavné aktivity projektu:

I T M S

21 4Q00700001 - Triedený zber

Predmet podpory
19.5.2021 11-23

O

6.2 Prehľad merateflhých ukazovateľov projektu
Kód

Název

Mani‘ jednotka

Celková
hodnota cWová

Prirnak
rizika

R.kvnia k HP

1W
z‘vi.Iosti
td‘azovatera

P0083

MnožstvO recyklovaných Die
nebezpečných odpadov

t/rok

0,0000

Ano

UR

Súčet

P0087

Množstvo vytriedeného komunálneho
odpadu

t/rok

359,2000

Ano

UR

SúČet

poosg

Množstvo zhodnotených nic
nebezpečných odpadov

t/rok

0,0000

Ano

UR

Súčet

P0702

Zvýšená kapacita pm triedenie
komunálnych odpadov

t/rok

359,2000

Nic

UR

Súčet

P0703

zvýšená kapacita pre zhodnocovanle
odpadov

t/rok

o.oooo

Nic

UR

Súčet

zvýšená kapacita recyldácíe odpadu

t/rok

P0704

.

Sid~jekt
Kód
D0053
DOl 03
DOl 06
DO] 07

o.oooo

Nic

UR

SúČet

00108
00109
00110
“

00111

00 12
DO 13
00114
00115
DO] 16
00128

00249
00250
00251
00256
00257

I T MS

Predmetpodpory
19.5.2021 U23

Z T MS

7.

mé údaje na úrovni projektu

Sabjict

OBEC BELADICE

ldatiMdtar (IČO):

00307769

Kód

Název

Mflfldnotka

Rdnanci. k HP

00053

Množstvo vytriedeného zeleného biologicky rozložitelného odpadu

t/rok

UR

DOl 03

Počet novovytvorených pracovných miest

flE

PraH, UR

Dol 06

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených MAl<

FTE

PraN

Dol 07

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených M~< - ženy

FTE

PraH

00108

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami
nad 54 rokov veku

FFE

PraN

00109

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami
nad 54 rokov veku - ženy

FTE

PraH

00110

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami so
zdravotným postihnutím

FTE

PraH

00111

Počet novo~‘tvorených pracovných miest obsadených osobami so
zdravotným postihnutím - ženy

FTE

PraN

DO 12

Počet novovytvorených p‘acovných miest obsadených prísluěnikmi
tretích krajin

FrE

PraH

DO 13

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených prfslušnlkmi
tretich krajín ženy

FTE

PraH

00114

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami

FTE

PraN

DOl 15

Počet novo~ytvorených pracovných miest pre mladých rudl (do 25
rokov)

FTE

PraN

DOl 16

Počet novovytvorených pracovných miest pm mladých rudí (do 25
rokov) obsadených ženami

FTE

PraN

00128

Počet néstrojov zabezpečujúcich prfstupnosl pre osoby so
zdravotným postihnutím

počet

PraN, UR

D0249

Počet pracovnikov, pracovnlčok refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/O P TP

FTE

PraN

D0250

Počet pracovnllcov, pracovníčok so zdravotným postihnutím
refundovanýchz projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FFE

PraN

D0251

Počet pracovnlkov, pracovn ok mladších alto 25 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE

PraH

00256

Počet pracovnlkov, pracovníčok starších ako 54 rolcov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE

PraN

DO257

Počet pracovnlkov, pracovnrčok patriacich k etnickej, národnostnej,
rasovej menšme refundovaných z projektu mimo technickej pomoci
OP/OP TP

FTE

PraN

00258

Počet pracovnlkov, pracovničok ktori boli pred zapojením osobami
dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

FIE

PraH

00259

Počet pracovnlltov, pracovničok — prislušnlkov, príslušnlčok tratích
krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP
TP

FTE

PraN

DO26O

Miera zabezpečenia bezbariérového pristupu osób so zdravotným
postihnutím I< výsledkom projektu

I T M S

I~

a~a

Predmet podpory
19,5.2021 11:23

PraN

Po(

8.

Rozpočet projektu

E

8.1 Rozpočet prijímateľa
osa BaAQIcE
4

Í I

I

I-ha

vý~w epdqenýd‘ .ýévlmy

00307769
348
Stave
Kolos

Priame výdavky

VloČki

Ce&ná ~
Ka&ir‘b‘y clef:

310010010-1.1.1 Zvýšenie micry zhodnocovan,a odpadov so zamevanim na ich pripravu
na opätovné použitie a recyldáciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Typ .ktlvitr

21431001001 -8.
Prfprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním
na recyldáciu nic nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov ujedeného zbenj
komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biolog‘cky rozložiterných
komunálnych odpadov

Hlavně aktivity projdctw

337 874.34 €
33787424€

Čelný
337 874.34 €

1.214000700001 - Triedený zber

——
Skuphnvýdavliu:

1.1 -021 -Stavby

143 901,544

1.2‘ 022- Samostatné hnuterné veci a súbory hnuternýcl‘ vect
S1a

výdavku:

Traktc

27 928.80 €

1.3- 023- Dopravně prostriedky

‚Ý

Konta)
POLU
SPOL

p

166 044,00 €

Nepriame výdavky
ca.“ ~
Komkrělny clef:
Podpor“ aktivit‘t

310010010-1.1.1 Zvýšenie micry zhodnocovania o~adov so zameraním na
na opätovné použitie a recyldáciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

id‘

prĺpravu

10933,524
10 933,52 €

1 310Q007P0001 - Podpom‘ aktivity

10933,524

11 - 518 Ostatně služby

8.2 Rozpočty partnerov
Nevztahuje Sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP
Celková výška oprávneaých výdavkov

348 807.86 €

Celková výška oprávn.nýcl‘ výdavkov pm projekty generujice pIjem:

348 807,86 €

Percento spohdlnancovania zo zdrojov EÚ a ŠIt

95.0000%

Maximilna výška nenávratniě‘o Ilnančnáho pdspevku:

331 367,474

Výška spohifinancovania z vlastnýd‘ zdrojov pdjImatets

17440,39 €

I TMS

Predmet podpory
19.5.2021 1123

P
Publiko

Spot‘

—-Skuphia „dat

Projekt

SP

Pr/toPte Č 4 ZmJu‘nj a poskytnutí PEP

Podrobný rozpočet projektu
Obec Beladice
ZBERNÝ DVOR BELADICE

Názov prijímatela:
Název projektu:

Hlavně aktivita projektu Triedený zbor
-

Skup:na vydavkov

Názov výdavku

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková Oprávnený výdavok Opravnený výdavok
cena bez DPH
bez DPH
S DPH
EUR)
EUR)

Stavebné práce

1021 Stavby

119917,95

143901,54

Kolesový traktor

023
Dopravné
prostriedky

73570.00

88284.00

Vlečka za traktor

1023
Dopravné
prostriedkv

19 500,00

23400,00

023 Dopravné
Traktorový nosič kontajnerov ramenový prostrledky

45300,00

54 360,00

Čelný nakladač

022 Samostatné
hnulerné ved a súbory
hnuterných ved

14290,00

Kontajner vaňový ocerový uzavretý

022 Samostatné
hnuterně veci a súbory
hnuterných ved

8984,00

10780,80

281 561,95
28156195

337 874,34
337874 34

SPOLU výdavky
SPOLU Hlavně a

‘

‘

.

‘ro‘-ktu‘ celkové • .rávnené

•

‘:me

‘.;v

-;

.-‚.t“

.;

..

Podporně aktivity projektu
Jed nolková
Názov výdavku

Skupina výdavkov

Projektový manažér~ externý

518 Ostatné služby

Plagát
518 Ostatně služby
Publikovanie článku o projekte
518 Ostatně služby
SPOLU Po‘ • ornóakti
: celkové.‘ :vnp.~ :. :

~ p o L. U celkové

évnené ‘da

Mu

Memá
jednotka

Počet
jednotek

cena práce/
resp cena
ľ EU RI

.iTi~;liflhta~r‘K!1!Ifl

;

~i~: 1:.

Oprávnený vydavok Oprávnený výdavok
bezOPH
sDPH
tEUR)
tEUR)

8769,60

10 523,52

50.00
60.00
291.67
350,00
~4C‘~ 9:11 127 1&~ ~;jjiO 933,52t~

290 873,22

348 807,86

4~

A

‚J

44

