NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

Obec Hozelec

Účel dotácie :

výstavba multifunkčného
ihriska

Príloha č. 1

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET
Dotácia z Úradu vlády Slovenskej republiky
Typ výdavku

Bežné výdavky
Merná jednotka
Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

1. Osobné výdavky
0,00 €
0,00 €

Celkom
2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

0,00 €
0,00 €

Celkom
3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

0,00 €
0,00 €

Celkom
4. Výdavky na materiál a tovary

0,00 €
0,00 €

Celkom
5. Výdavky na dopravu a služby

0,00 €
0,00 €

Celkom
6. Iné oprávnené výdavky

0,00 €
0,00 €

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

0,00 €
Kapitálové výdavky
Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Športový povrch

Typ výdavku

súbor

1,00

24 468,00

24 468,00 €

Mantinelový systém

súbor

0,60

26 016,00

15 532,00 €

Spolu (kapitálové výdavky)

Oprávnené výdavky spolu

40 000,00 €

40 000,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
Vysvetlivky:
V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.
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Komentár k rozpočtu:
Dotácia z Úradu vlády Slovenskej republiky
Rozpočet dotácie predstavuje súhrnný výkaz nákladov na výstavbu multifunkčného ihriska rozmerov 33 m x 18 m.
Člení sa na jednotlivé stavebné - technologické časti , ktoré logicky vyplývajú z postupu výstavby multifunkčného ihriska podľa projektovej dokumentácie.
Každá časť je súhrnom položiek, ktoré sú detailne uvedené v podrobnom rozpočte stavby a v súpise prác.
Športový povrch
Časť športový povrch predstavuje súhrn výdavkov spojených s dodaním a realizáciou športového povrchu - umelého trávnika.
Umelý trávnik je dvojfarebný - časť tmavočervená, časť zelená, výška vlasu 15 mm, v ploche sú vyznačené tenisové, volejbalové a futbalové čiary
výpočet : trávnik : 626 m2 x 36 eur/m2 = 22 536 eur
značenie čiar : 292 m x 6 ,6164 eur/m = 1 932 eur
celkom : 24 468 eur
Mantinelový systém
Časť mantinelový predstavuje súhrn výdavkov spojených s dodaním a realizáciou mantinelového systému a sietí. Mantinely sú z hliníkových profilov a plastových
perodrážkových dosiek, do výšky 3 m od povrchu sú obvodové ochranné siete z polyetylénu, veľkosť oka 5 x 5 cm.
výpočet : stĺpiky, kotevné platne, osadzovacie hliníkové profily vrchné a spodné plastové krytky rôznych dĺžok
polyetylenová ochranná sieť, oko 5x5 cm, rôzne dĺžky
celkom : 15 532 eur
Dotácia spolu: 40 000,00 - eur
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

Jozef Pavligovský

MIESTO A DÁTUM:

Hozelec

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:
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