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ZNILUVA
č. PHZ-oPK1-2019-003090

o poskytnutí dotácie zo štátneho ľozpočtu pľostľedníctvom ľozpočtu
Ministeľstva vnútra Slovenskej ľepubliky

uzatvoľenâ podl'a Ş 51 občianskęho zákonníka, Ş 8a zâkonać. 52312004 Z. z. o ľozpočtoţch pľavidlách
veľejnej spľávy a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zźĺkon
č,. 52312004 Z. z'") a zźlkona č. 52612010 Z. z. o posĘtovaní doÍácií v pôsobnosti Ministerstva vnútľa
Slovenskej republiky v znení neskorších pľedpisov (d'alej len ,,zákon č,. 52612010 Z. z.") (d'alej len

,rzmluva")

ZMLUVNE STRANY

Clánok I
Pľedmet a účel zmluvy

1.1 PosĘtovatel' sa zaväzuje poskytnút' dotáciu zo štátnelro rozpočtu Slovenskej republiĘ
pľostredníctvom kapitoly Ministeľstva vnútra Slovenskej ľepubliĘ podl'a ustanovení

Ş 8a zákona č,. 52312004 Z. z. a zâkona č' 52612010 Z. z.

1.2. Príjemca sa zavaĄe použit' posĘtnutú dotáciu na činnosť a aktivity predložené posĘtovatel'ovi
v žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie podpoľy ochrany pľed požiarmi,
a to na projekt: Oprava hasičskei zbľoinice v obci Kral'ovanv podľa Ş 2 písm. c) bod
1 až3 zźĺkona č'. 52612010 Z. z.Rozpoč,et qýdavkov financovaných z poskytnuţej dotácie j e ztxazný
do úrovne kategóľie' je neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy a tvoľí jej pľílohu č. 1.

1.3. Poskytovatel'v súlade so zákonom o štátnom rozpočte poskytne príjemcovi dotáciu v Sulne
29 998,88 Eur (slovom: dvadsaťdevät'tisícdevät'stodevät'desiatosem a 88/100 Eur) (d'alej len

,,dotácia") jednorazovo na účel podl'a Ş 2 písm' c) bod 1 až3 zákona ć,. 52612010 Z. z.



1.4 Dotáciaje podrobne vecne a finančne špecifikovaná rozpočtom stavebných pľác, k1oý tvoľí pľílohu
ě' l.l tejto zmluvy.

1.5. Pľíjemca je povinný pľedložit' výsledok pľocesu veľejného obstaľávania na uskutočnenie
stavebných prác' ktoľý vykonal v súlade so zákonom č,.34312015 Z' z. o verejnom obstarávaní
a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších predpisov na adresu:

Ministerstvo vnúţra Slovenskej ľepubliĘ
Pľezídium Hasičského a záchr anného zboru
odbor plánovania a koncepcií
Dľieňová 22,826 86 Bratis|ava 29

článok II
Podmienky poskytnutia dotácie

2.1 Podmienky na poskytovanie dotácie, lrospodáľenie s dotáciou, postup pri uplatňovaní, navrlrovaní

a schval'ovaní dotácie, kontrolu pouŽitia dotácie a jej zúčtovanie upravujú ustanovęnla zźtkona
č,. 5Ż312004 Z. z. azźlkonač. 52612010 Z' z.

2.Ż Pľţemca pľijíma dotáciu uvedenú v čl. ] bod 1.3. tejto zmluvy bezýhrad a za podmienok
uvedených v tejto Zm|Llve.

Ż.3 Poskytovatel' poukáŽe dotáciu pľíjenrcovi bezhotovostne po nadobudnutí účinnosţi tejto znlluvy
na samostatný bankoý ťlčet zriaden:ý na vedenie dotácie s číslom účtu
SK35 5600 0000 0031 5234 6004, ktorý je vedený v Pľima banke Slovensko, a' s. najneskôľ
do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluly, a to foľmou kapitálového transferu
v Sume 29 998,88 Euľ (slovom: dvadsat'devättisícdevät'stodeväťdesiatosem a 88/100 Eur)
na fi nancovanie schvál ených kapitál owých výdavkov.

2.4. Pľíjemca sa zavazýe zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných alebo iných ako veľejných
pľostriedkov vo uýške najmenej 5Yo z celkových výdavkov v súlade s $ 4 ods. 1 písm' b) zákona
č. 526ĺ2010 Z. z. Zároveř-l sa príjemca zavázuje, Že v prípade poskytnutia dotácie v niŽšej sunre

akoje uvedená v žiadosti o poskytnutie dotácie zabezpečí realizźrciu stanovených ciel'ov v Žiadosti
(schváleného projektu).

2.5. Dotáciu môže pľíjemca použiť na úhľadu výdavkov s účeloţm určením v rozpočtovom roku
v ktoľom mu bola dotácia posĘtnutá. Kapitálové výdavky posl<ytnuté príjemcovi ako kapitálouý
tľansfeľ môŽe použiť na určený účel aj v nasledujúcich štyroch ľozpočtoých ľokoch po ľoku
poskytnutia a to najneskôľ do 31 .'12.2023.

2.6 Pľíjemca posĘtnutú dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby účtovníctvo
bolo zľozumitel'né' správne, pľeukázatel'né a irplné podl'a ustanovení Ş 8 zźtkonač,.43112002 Z. z.
o účtovníctve v zneni neskorších pľedpisov (d'alej len ,,zźlkon č,. 4311200Ż Z.z.").

2.7. Pľíjemca beľie na vedomie, Že pľedmet obstaľaný podl'a tejto zmluvy zkapitâlových výdavkov
zaeviduje do majetku a účtuje o ňom v súlade so zákonom č. 43I12002 Z. z. a platnými postupmi

účtovania. Pľíjemca v súvislosti so skutočnosťou,že dotáciu poŽaduje nazmęnľ dokončenej stavby
vyhlasuje' Že je vlastníkom stavby Budova, súpis. č. l 86, postavenej na paľc. č,. 16412, ľegistra ,,C",
K.Ú. Kľal'ovany, obec Kľal'ovany, okľes Dolný Kubín, zapísanej na LV č. 311, (ďalej len ''stavba")
a bude v jeho vlastníctve aužívaní.
Prţemca sa zároveň zaväzuje, že
a) nezmeni vlastnícke právo ani iné právo k stavbe aŽ do momentu uplynutia lehoty 10 rokov
od dokončenia stavby a vydania ľozhodnutia, na zźtklade ktoľého bude možno užívať stavbu,
b) po dobu 1 0 rokov od dokončenia stavby a po dobu l 0 rokov od vydania rozhodnutia (vyjadrenia)

umožňujúceho užívanie stavby bude ldržiavať stavbu v dobrom stave tak,



aby nevznikalo nebezpečenstvo technicĘch a hygienicĘých ztlvad, . aby nedochádzalo
k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhl'adu a aby sa čo najviac predlžila jej užívatel'nosť
anevzntkla pľíčina na vydanie ľozhodnutia o odstľánení stavby,
c) dokončená stavba bude uŽívaná na účel, na ktoľý mu bola dotácia posĘtnutá' najmenej
po dobu l 0 ľokov od dokončenia stavby a po dobu l 0 rokov plynúcej od účinnosti vyššie uvedeného
rozhodnutia, l<toréje pľávnou podnrienkou pre používanie sţavby.

2.8. Príjemca sa zaväzuje predkladať posĘtovatel'ovi v teľmíne do 3 1 ' 1. nasledujúceho rozpočtového
ľoka samostaÍne za každý rozpočtoqý rok aŽ do lyčerpania dotácie jej f,rnančné vyhodnotenie
vypracované podl'a pľílohy č,. 2 Íď1to zĺnluvy'

2.9. Príjemca sa zavizĄe predložiť posĘtovatel'ovi v jednom vyhotovení vecné a finančné
vyhodnotenie poskytnutej dotácie vypracované podl'a pľílohy ć. 2 tejto zmluly v teľmíne do

30 dní od vyčeľpania dotácie, najneskôľ do 31. l2. pľíslušného ľozpočtového ľoka, na adľesu
uvedenú v čl. I bod 1.5. tejto zmluvy. Za spľávnosť pľedloženého vecného a ftnančného

vyhodnotenia zodpovedá štatutáľny oľgán príjerncu. Vo Vecnom a Íinančnom vyhodnotení,
podpísanoĺn štatutáľnym oľgánom pľíjemcu' je pľíjemca povinný uviesť:
a) číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,
b) názov účelu doţácie,
c) qýšku poskytnutej dotácie a vaľiabilný symbol, pod ktorým dotáciu prijal,
d) ţšku pouŽiĘch peíažných pľostľiedkov z ďotácie v členení podl'a pľílohy č. 1,

e) ýšku ýnosov z poskytnutej dotácie a dátum ich poukázania na účet posĘtovatel'a,
f) výšku vľátených peřnžných prostľiedkov z poskytnutej dotácie a dátum poukźvania vľátených
peňażný ch pľostľiedkov poskytovatel'ovi,
g) písomnú informáciu o preukázatel'ne vynaložených výdavkoch hľadených z poskytnutej dotácie
podpísanú štatutárnym oľgánom príjemcu v štľuktúre: názov príjenrcu, účel dotácie, inteľné číslo
účtovného dokladu, t. j. číslo dokladu pod ktorýĺn je ţdavok v účtovnej evidencii zaevidovaný
(v peňaŽnom denníku, alebo knihe pľţĄch faktúr)' číslo externého (originálneho) účtovného
dokladu (vaľiabilný symbol faktúry, alębo číslo pľacovnej zmluvy, alebo číslo výdavkového
pokladničného dokladu), dátum slĺutočnej úhľady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba

zrealizovanâ bankou podl'a ýpis z bankového ričtu' alębo vyplatená v hotovosti pokladničným
dokladom), vecný popis výdavku, dodávatel' plnenia, skutočne uhľadęná suma výdavku, kópie
faktúľ a súpisov r,ykonaných pľác,
h) čestné vyhlásenie pľíjemcu, že doÍźłcia bola čeľpaná v sú|ade s podmienkami tejto zmluvy,
že boIa vyčeľpaná v poskytnutej ýške; ak nie, Že nelyčeľpaná časť dotácie bola vrátená
na príslušný účet poskytoyatel'a. (V pľípade predloženia vyhlásenia príjemcu na samostatnom liste
musí byt'tiež opatrené pečiatkou a podpísané štatutárnym zástupcom príjemcu),
i) ţšku frnančných pľostriedkov použitých z vlastných alebo iných ako verejných pľostľiedkov
na spolufinancovanie (ďalej len ,,zdroje ,,spolufinancovania") z celkoţch výdavkov Žiadosti
(projektu), písomnú informáciu o preukázatel'ne vynaloŽených ýdavkoch uhradených zo zdrojov
spolufinancovania z celkoých výdavkov Žiadosti (pľojektu), podpísanú štatutárnym oľgánom
príjemcu v štľuktúľe: názov pľíjemcu' účel dotácie, interné číslo účtovného dokladu, t' j. číslo
dokladu pod ktoľým je uýdavok v účtovnej evidencii zaevidovaný (v peňaŽnom denníku,
alebo knihe prţatých faktúĄ' číslo exteľného (originálneho) účtovného dokladu (variabilný symbol
faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alębo číslo ţdavkového pokladničného dokladu), dátum

skutočnej úhľady účtovného výdavku (dátum kedy bola plaÍbazrealizovaná bankou podl'a výpisu
z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným dokladom), vecný popis qýdavku,
dodávatel' plnenia, skutočne uhradená suma výdavku'
j) spôsob infoľmovania vere.jnosti o finančnej podpore výstupov aktivít, činnosti' projektov
podporených Ministerstvom vnútľa SR,
k) fotodokumenÍâciazachytâvĄuca stav pľed zahâjením pľojektu a po jeho dokončení'



2.10. V prípade, že príjemca počas ľozpočtového ľoka, v ktoľom mu bola dotácia poskytnutá zistí,
že dotáciu nepouŽije do konca rozpočtového ľoka z dôvodu nerealiztrcie projektu, je povinný
bezodkladne ozntlmiť posĘtovatel'ovi sumu nepouŽitých finančných prostľiedkov a 

-vrźúit'
ich na ýdavkoý ľozpočtový účet číslo SK78 8180 0000 0070 0018 0023 vedený v Státnej
pokladnici, kód banĘ 8l80' najneskôr však do l0' decembra pľíslušného rozpočtového roka'
V pľíkaze na úhradu nevyčeľpaných finančných prostriedkov pouŽije pľíjemca variabílný symbol
toÍožný s vaľiabilným symbolom, pod ktoľým dotáciu prijal, do správy pľe pľţímatel'a uvedie:

,,vratka-dotacie-RRRR" (RRRR : rozpočtoqý ľok, v ktorom dotáciu príjemca pľijal)' Avízo
o vrátení nepoužitých finančných pľostľiedkov zašle posĘtovatel'ovi lęn elektronicĘ na adresy
dotacie@minv.sk a dotaciaphz@minv.sk ' Avízo musí obsahovat' variabilný symbol, podl'a
ktoľého sa platba identiÍikuje' sumu vrátených pľostriedkov a názov subjektu' kţorý finančné
pľostľiedky vľacia'

2.lI. PouŽitie dotácie podlieha povinnému ľočnému zúčtovaniu so štátnym ľozpočtom Slovenskej
ľepubliky, ktoľého spôsob a teľmín uľčuje posĘtovatel'nazâk\ade PoĘnu Ministeľstva financií
Slovenskej ľepubliky na zúčtovanie finančných vďahov so štátnym rozpočtom zarozpoětoý rok
pľe ústredné orgâny štátnej spľávy, pľíspevkové organizácie a rozpočtové organizácie,
podnikatel'ské subjekry' neziskové organizźrcie a ďalšie subjekty, ktoým boli posĘtnuté
prostľiedky zo štátneho rozpočtu.

2.12. Po ukončení ľozpočtového ľoka, v ktorom mu bola dotácia posĘtnutá, najneskôľ do teľmínu
na odvod nepoužiých finančnýclr prostriedkov určeného posĘtovateľom, pľíjemca dotácie
bezodkladne oznâmi a vrźúi nepoužité finančné pľostľiedĘ vyplývajúce zo zîćtovania
na bankorryÍ účet cudzích prostriedkov poskytovatel'a číslo SK56 8180 0000 0070 0018 003l
vedený v Štátnej pokladnici' kód banĘ 8180, s použitím variabilného symbolu totožného
s vaľiabilným symbolom' pod ktoýĺn dotáciu prijal, do správy pre prijímatęl'a uvedie:

,,vľatka_dotacie-RRRR" (RRRR : rozpočtoţ ľok' v ktorom dotáciu prţemca prijal)'
Nevyčerpané prostľiedĘ sa nevracajú, ak ich Suma nepresiahne 5 eur (slovom: päť eur). Avízo
o vrátení nepoužiţých ťlnančných prostriedkov zo z(lčtovania pľíjemca zašle poskytovatel'ovi
len elektronicky na adľesy dotacie@minv.sk a dotaciaphz@minv.sk. Avízo musí obsahovat'
vaľiabilný symbol' podl'a lctoľého sa platba identifikuje, sumu vľátených prostriedkov a názov
subjektu' ktoqý finančné prostriedky vľacia.

2.I3' Príjemca je povinný oznámiť apoukâzať posĘtovatel'ovi finančné prostľiedĘ získané z výnosov
z poskytnutýclr pľostľiedkov dotácie na príjmoqý rozpočtoqi účet číslo účtu
SK45 8180 0000 0070 0017 9938 vedený v Štátnej pokladnici, kód banĘ 8180, s pouŽitím
vaľiabilného symbolu totoŽného s variabilným symbolom pod ktoľým dotáciu pľţal, do spľávy pre
pľijímaţel'a uvedie: ,,vynos-dotacie-RRRR" (RRRR: ľozpočtový rok' v ktorom dotáciu pľíjemca
pľijal), najneskôľ so zúčtovaním dotácie' Avízo o poukázaní platby predloŽí pľíjemca
posĘztovatel'ovi len el ektroni cky na adľesy dotacie@m inv.sk a dotaciaphz@minv. sk.

2.r4. Príjemca zodpovedá za hospodárenie s poskytnutou dotáciou a je povinný pľi jej používaní
zachovźxať hospodáľnost'' efektívnosť a účelnost'jej použitia. Za hospodáľenie s poskytnutou
dotáciou zodpovedá štatutárny orgán príj emcu'

2'l5. Pľíjemca berie na vedomie svoje povinnosti vyplývajucę zo zźlkona č. 52312004 Z. z. Zźĺroveřl
sa príjemca zavâzuje pľi hospodárení s poskytnutou dotáciou dodrŽiavať všeĘ platné právne
predpisy vďahĄuce sa na hospodáľenie s prosţriedkami štátneho rozpočtu'

2.16. Pľíjemca sa zav'ázu;e pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne záxäznými
pľávnymi pľedp i sm i upravuj úcimi veľej né obstaľávani e.



,ĺ
2.1',7 Poskytovatel' je opľávnený kedykol'vek kontľolou pľeveľit' správnosť vynakladania dotácie

u príj".n.u. Ná výkon kontľoly použitia dotácie je opľávnený poskytovateľ, Ministerstvo financií

Slovänskej repubiiky a ďalšie štátne oľgány v súlade so všeobecnę zâvaznými právnymi predpismi.

Štátne oľgäný na vykon kontľoly spôsóbu porrŽitia dotácie sa ľiadia osobitnými pľedpismi').

Príjemca sa zaväztť1e bezodkladne oznźlmíť posĘtovatel'ovi zmeny identifikačných údajov

a zâroveň' predktadať účtovné ýkazy za obdobie čerpania dotácie.

Príjemca vyhlasuje, Že na daný účel mu v roku poskytnutia dotácie nebola posĘtnutá iná dotácia

zo štátnehó ľozpočtu, okľem dotácie poskytnutej podl'a Ş 2 písm' c) zákonač,. 52612010 Z. z.

o finančnej podpoľe projektu poskytnutej Ministerstvom vnútra Slovenskej ľepubliky pľíjemca

oboznámi veiejnosť inštaláciou tľvalej łysvetl'ujúcej tabule zhotovenej podl'a prílohy č. 3 tejto

zmluvy.

Pľíjemca sa zavëĺzuje pľi plnení tejto znllur,y poskytnúť akúkol'vek súčinnosť poŽadovanú

posĘtovatel'om.

Príjemcav srîlade s $ 8a) ods.4 písm. h) a Ş 19 ods. 16 zâkonač,.5Ż312004Z. z.lryh|asuje,

ze nie.1e partnerom veĘ ného sektoľa podľa zákona č,.315l2O16 Z. z. o registľi paftneľov veľejného

sektora a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení zćtl<onač.' 3812017 Z. z.,kÍoým sa doplňa

zźtkon č. 31512016 Z' Z. o ľegistľi paftnerov verejného sektora a o Zmene

a doplnení niektor1ých zákonov (d'alej len ,,zakon č,.31512016 Z. z.")'

článok III
Sankcie za poľušenie zmluvných podmienok

Ak poskytov atę|ť zisÍi. Že pľíjemca poľušil znluvtt Íýrn. že posĘtnutú dotáciu pouŽil neoprávnene,

alebo neôpľávnenezadľža|,je pľţemca povinný neoprávnene použitú alebozadrżanú sumu odviest'

na účet, ktoý mu uľčí a písotĺne oznámi poskytovatel'' obdobne v prípade porušenia povinností

ustanovenýcň v čl. ]I v bode Ż'7. tejto zmluvy je pľíjemca dotácie povinný dotáciu v plnej qýške

vrátiť' Pri porušení zmluvných podmienok Sa postupuje podl'a Ş 31 zâkona

č,.52312004 Z. z.

Pľíjemca sazavazlje, Že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten isý účel už posĘtnutá dotácia

zo štátneho 
'o'póčtu 

v príslušnom ľozpočtovom roku, okľem dotácie poskytnutej podl'a

Ş 2 písm' c) ztlkonač' 52612010 Z. z.

2.18

2.19

2.20

Ż'Żl

J.J Príjemca sa zaväzuje, že posĘtnutú dotáciu vľáti ak počas tľvania zmluvného vzťahu došlo

k poľušeniu podmienok stanovených v zźlkone č,.315120|6 Z. z.

Clánok IV
Zrušenie zmluvy

Túto zmluvu je možné zľušiť:
a) dohodou zmluvných stľán,

bj odstúpením od iejto zmluvy. Poskytovatel' má pľávo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy,' 
akzifuí,Že pľíjemcâ poľušil akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy, ako aj v prípade, akzaniknű dôvody

| )Zźlkoĺ ć.357l2O15 Z. z. o finanënej kontľole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon Národnej rady Slovenskej ľepubliky č,. 39l1993 Z' z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej

republiky v znení lreskoľších prepisov.

zâkon Ńáľodnej ľady Slovenikej ľepubliĘ ć' |Ol ţ996 Z. z. o konÍrole v štáţnej správe v znení neskoľších

predpisov.

2.Ż2'

3.1

3.2.



poskytnutia Íinančných prostľiedkov uvedené v tejto zmluve. odstúpenie od zmluvy
je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy príjemcovi.

Článok V
Záveľečné ustanovenia

5'1. Táto zmluva sauzaíĺára na dobu uľčitú do 31' 12.2023 s Íým, že zźxäzĘ pľíjemcu uvedené
v č1' II tejto zmluvy zostźlvajű platné i po skončení platnosti tejto zmluvy.

5'2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými a očíslovanými dodatkami,

ktoré sa po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami stávajú neoddelitel'nou súčasťou tejto

zmluvy.

5.3. Právne vzťahy ýslovne touto zmluvou neupľavené sa riadia ustanoveniami zźtkona

č,. 52312004 Z. z', ztlkona č,' 52612010 Z' z., občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne

zźlväzných pľávnych pľedpisov platných na území SR.

5.4. Táto zmluva j e vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, zl<toých posĘtovatel'
obdrží dve (2) vyhotovenia a pľíjemcajedno (l) vyhotovenie.

5.5 Neoddelitęl'nou súčast'ou tejto zmluvy sú:

Pľíloha č. 1 - Rozpočet ţdavkov ftnancovaných z poskytnutej dotácie,
Príloha č. 1.1 - Špecifikácia dotácie,
Príloha č. 2 - Finančné vyhodnotenie posĘtnutej doţácie,
Pľíloha č. 3 _ Vzoľ tľvalo vysvetl'ujúcej tabule.

5.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
deň nasledujúci po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, ktoý vedie Uľad vlády
SR. Zmluvu zveľejní posĘtovatel'.

5.7. Zm|uvné strany vyhlasujú, Že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu poľozumeli a na znak súhlasu
ju podpisujú.

1 0 -02- 2020
1A -02- ir02ľ'

dňa

Pavol Neľeča
pľezident

aztrchranného

Ľuboš Palovič
starosta obce

Kľal'ovany



Výdavky spolu v EuľVecný popĺsP'ě Rozpočet qýdavkov financovaných z dotácie

29 998,88SpoluDotácia na kapitálové lýdavĘ*/ (investičná dotácia a zárovcň kaţegória 700)

29 998,8['1 t'l002I zhodnotenia

3

4

5 mdobudnutíe nehnutelhosti

29VýdavĘ íinancované z dotácie (kategĺóľia 700)

ľepubliky kč MF/0

a vysvetlivky k ekonolîickej kl6ifikácii lozpočtovcj klasinkácic

vyhlasujem, ž€ uvedené údaje sú plĺr'divć. prcsné a ĺr1rlnc

sâ Ll|)lami pNýkrát na Żośţâ\cnic lozpočnl na loky 20l8 aŽ 2020)

{łftL'blJ!ţt ,.î 0 _02- 2020
odţlačok pečiaţky a podpis šĺat olgánu

---/
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Pľíloha č. 1.1 k Zm|uve o poskytnutí dotácie

SPECIFIKACIA DOTACIE
č 1



list

ĺ H zb v obci

01 - Vlastná stavba Miesto:

Ks

Spracoval : AlenaCernákováR201 9-052 10.06.2019Dňa

obecný úrad Kraľovany

to Dtt:

]rojektant: lng. Klsková

Dtt:

Vĺťaz výberového konania

Dtt:

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV '10 443,96 6'ĺ4'99 11 058,95 6 ostatné náklady 0,0c

2 PSV 1 978,46 7 '178,86 9157,32 7 Kompletačná činnosť 0,0c

3 6't03,69 0,00 6 103,69 I 0,0cHZS

4 I
5 Spolu 26 3í9'96 't0 Spolu 0,00

c VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+Ml 0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+MI 0,0c

12 Sťażené ţrobné podmi'0o/o z [H+P] 0,00 17 Horské oblastl 0% z lH+P+Ml 0,0c

13 Pĺevádzkové vplyvy 0% z [H+P+MI 0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,0c

'14 19

15 20 Spolu

E Celkové

21 Súěet riadkov 5'1 0,1 5'20 26 319's€

22 DPH 20o/o z 26 319,96
t

5 263'9€

23 DPH O% z 0,00 0,0c

24 Spolu v EUR 3ĺ 683'96

F

*

Jo i

odberateľ 26 Dodávateľ



ĺ

y'beľateľ: obecný úrad Kraľovany

/ľoJektant: lng. Kisková

Dodávateľ: Vĺťaz výberového konanla

stavba oprava Hasičskej zbroJnlce v obci Kraľovany

objekt 0í . Vlastná stavba

Prehľad rozpoětových nákladov

Şpracovat:
AlenaCernák

í0.06.20,l9

Ks
UATUÍn:

Práce HSV

MNÉ PRÁCE 1401,52 358,84 1 760,36 40,4600 15,3500
zÁxuov 'l6'ĺ 

'05 83,'t1 244,16 4,1 100 0,0000
RoVNÉ KoNŠTRUKclE 90,00 0,00 90,00 7,2900 0,0000

sPEVNENÉ PLocHY 846,90 0,00 846,90 16,8800 0,0000
PoVRcHoVÉ ÚpRnw 3 265,13 98,04 3 363,17 10,6100 0,0000

PRÁcE 2 224,75 75,00 2 299,75 0,6600 5,3300
PRESUNY HMÔT 2 454,61 0,00 2 454,61 0,0000 0,0000
Práce HSV í0 443'96 6í4'99 í1 058'95 80,0100 20,6800

Práce PSV

lzoúclE PRoTl VoDE A VLHKosTl 327,71 156,39 484,'t0 0,1500 0,0000
lzoLÁclE TEPELNÉ BEŽNÝcH STAVEB. KoNŠTRUKCll 79, t6 2'18,S6 298,12 0,0600 0,0000
zTl-VNÚToRNA KANALlzÁclA 150,00 0,00 150,00 0,0100 0,0000
ÚsrneoľĺÉ \aYKURoVANlE-VYKURoVAclE TELEsÁ 250,98 253,48 504,46 0,1000 0,0500
KoNŠTRUKclE sToLÁRsKE 112,87 1 458,67 1 571,54 0,0000 0,0000
KoVoVÉ DoPLNKoVÉ KoNŠTRUKclE 236,88 4 979,50 5 2't6,38 0,0000 0,0000
PoDLAHY A oBKLADY KERAM ICKÉ-oBKLADY 111,86 1't't,86 72 0,0000 0,0000
MAĽBY 709,00 0,00 709,b0 0,0500 0,0000
Práce PSV í 978'46 7 178,86 9157,32 0,3700 0,0500

Montážne

M-21 ELEKTRoMoNTÁŽE 6 103,69 0,00 6103,69 0,0000 0
Montážne práce 6 103,69 0,00 6 í03,69 0,0000 0,0000

Celkom v EUR 18 đ26,í'| 7 793,85 26 3't9,96 80,3800 20,7300



Rorpočet oprava HasiBkej zbrojnĺce v obci Kraľovany / 01 - Vlastná stavba

,ĺ
ońéťalgÎ: obgcný úrad Kratovany

Prci*taĺrţ lng. Klsková

Í}odłtŕâtel: vĺťâz výborového konänla

z&â'ta oprava Haslěskoj zbrojnic6 v obcl Kraľovany

ołi.kt 0í . vlastná slavba

Prehlad nákladov

r3{poĺ0ĺ 1

"@11ţ2
171Ň12o1

J î4í01 0o1

Spracoval:

Kś:

Dátumi

Al6nacomáková

10.o6.20í 9

ĺ13ĺ6612

113É07321

I 5€ą3734400

a 89971211

s 212752126

10 212€71110

11 t51571877

*42Ą1112

!3 ł 596911212

592238210

611Ą6124ô

Pŕáco HsV

ZEMNÉ PRÁCE

Výkop jamy a ryhy horniny triédy 3 ručne v obmodzénom priestorg m3 22,475 37,07 0,00 833,15

Vodorovnó promiéstnenio výkopku z horniny 'l-4 nad 20-50m ţ,|3 22,Ą75 í '94 0,00 43,6C

Uloženio sypaniny na skládky do 100 m3 m3 22,475 0,86 0,00 1 9,33

zásyp sypaninou so zhutnenĺm jám, Šachlet, rýh, zárezov âlebo
okolo objeklov do 'ĺ00 m3 m3 22,475 3,58 0,00 80,46

Rozoberanie zámkovej dlažby vśotkých druhov v ploche nad 20 m2,
-0,15400t 45,00c 2,37 0,00 í06'65 1',t,700
odstránenio podkladu z betónu prostého hrúbky do 1 50 mm plochy
do 200 m2 ríl2 16,20C í9'6€ 0,00 318,33 3.64€

Ślrkopissok 8-32 b t 40,455 0,0c 8,87 358,84 1,000 40,455
ZEMNÉ PRÁoE 1 401,62 358,84 í 760'30 40,460 15,35

zÁKLADY

m
0zhotovenio vfstvy z gootextĺlie ng potrubÍ lrativodu, šírky od do3

m2 24,759 0,54 0,0c 0,000 0,001
Trativody z íléxodronáżnych rur DN 100 so Štrkovým lôżkom a
obsypom ví. dod matoÍiálu m 16,500 8,95 0,00 147,68 0,249 Ą,112
opláštenia lfativodov z geotgxtĺlis na Polrubĺ tĺ'âtivodu, š. od o do
3,0m-dodávkâamontáž m2 28,463 0,00 2,52 83'1'ĺ

zÁKLADY í6í'05 83,1í 2U,16 4,110 0

VoDoRovNÉ KoNŠTRUKclE
Podklad pod dlaŽbu v plocho vodorovnej aIobo v sklong do 1:5 hr
od 30 do í00 mm zo šlfkoplosku mz 45,000 2,0a 0,00 90,00 0,162 7,286

KoNŠTRUKclE 90,00 0,00 90,00 7,290 0

sPEVNENÉ PLocHY

Podklad zo štrkopigsku hrúbky í00ł50 mm ĺ'fi2 45,000 3,O2 0,00 't35,90 0,263 11,8ĄĄ

zámkovej dlâžby hr'8cm plochy nad 20 m2 m2 45,000 '15,80 0,00 711,00 0,'t'12 5,04

zámková dlâzba - použijs sa pôvodná m2 45,000 o,oo 0,00 0,00

sPEVNENÉ PLocHY 046,90 0,00 846,90 16,880 0

PoVRcHovÉ ÚPRAVY
Baumit Vnútorná vápenná tgnkovrstvá omietka skopov shojné
nanášanie' hrubkâ 6 mm rn2 8,000 8,74 0,00 69,92 0,009 0,074

61248'ĺ 1 19
Poliâhnulie vnútorných stisn, sklotextĺlnou mrieŽkou - výmore z
Vysprâv Íýh skopov â stien po glektro ń2 8,000 3,91 0,00 31,28 0,003 0,023

17 62525017610

systém 2âtéplenia vonkajš6j konštrukcie gxtrudovaným
polystyÍénom XPs STYRoDUR 2800 c hrúbky 80 mm lopením bez
povrchovoj úpÍavy M2 5,800 37,71 0,00 218,72 0,012 0,068

18 6313126',t1 MaŹanina z botónu prostóho lr.c 16/20 hr.nad 50 do 80 mm m3 1,296 134,09 0,00 173,78 2,213 2,868

'ĺ9 63131917t
Pfíplatok Ža stÍhnutie povrchu mazaniny lâtou pro hr obidvoch
vÍsliéV mazaniny nâd 50 do 80 mm mg 'ĺ 

'296 1 í'80 0,00 15,29

20 63't 362021
Výsluż mazanĺn z betónov (z kameniva) a z l'ahkých bglónov zo
zváraných si6tĺ z drótov lypu KARl 0,132 1342,67 0,00 177,27 1,203 0''í 59

6429451 1 l
osadenié oc6l'zárubnÍ prolipoż. dverĺ s obetónov Jédnokrĺdlové do
2,5 m2 kus 'ĺ,000 189,48 0,00 'í 89,48 0,438 0,438

u29451',t2
osadgnie ocol''zárubnÍ protipożiarnych s obetónov. dvojkrĺdlové od
2' 5 do 6'5 Ííl'2 kus 't,000 235,35 0,00 235,35 0,543 0,543

23 61 í403399
Hfubá Výplň ďh v stfopoch akoukolvek maltou, akejkolvek šhky
ryhy r'fi2 8,000 11,16 0,00 89'2€ 0,076 0,604

24 611421421
oprâvâ vápgnných hladkých omietok stÍopov rÔVných â kleni6b s
plochou do 50% ń2 I 18,600 6,77 0,00 802,92 0,019 2,27

612403399
x Hrubá Výplň ďh na slenách akoukolvek maltou, akéjkotvek šírky
ryhv m2 8,00c í0'0€ 0,00 80,64 0,076 0,604

612421421
oprâva váponných hladkých omiotok vnútorných stion s plochou do
50v6 Ín2 137'35€ 5,13 0,0c 704,6Ą 0.017 2.371

a.oveńé systémoń systemetlc. Kalkulus, tel.:051 77 lo 585 Strana 1 z 4



Rozpočet oprava Hasičskej zbrojnice v obci Kraľovany / 01 'vlastná stavba

iomietka vápenná vnútomého' vonkajši€ho ostenia ok€nného alobo
14,62:',riłţ25*1 lđYernéhoštuková

Bâumit Vnútomá omiétka sanova W slien, miešenie v miošâěkg,

l a*Ż/hŹ't€6 nanáśanig ručné, hrúbkâ 20 mm

zárubBň cau pro požiaÍne dvojkrídlové dveÍe 1450x1 970

PovRcHovÉ ÚPRAVY

Lešenie l'âhké pracovné pomocné s \^iškou podlâhy do 2,5 m

E ffi1132

!Ë ffi1142

ţ: gîs1336

-qî€o11t91

Z'r g7s'Bĺ 1ĺ 1

43 97€c6',ĺ12í

97_o€82'l11

ăl9s1

{Î 99928í1í1

7111'ĺ406'|

6283228500

NáŹoY

406,91'ĺ4'949 27

0,015kuszárubeň CgU pre požiârn€ iednokrĺdlové dveÍg 800x1970

0,01962,Ukus 'I

o3 173 266,13

PRÁcE

0,0820,00 157Íl2l'ahké pracovné pomocné s VýškoU Podlahy do 1,9 m

47',|6,2076,1

468'Ą7I
budov bytovej al€bo oběianskeJ výstavby pri Výškg

podlażia do 4 m

0,0000,00m 13,101Íoho\^ý z pancierovej výstuŽo BAUMlT 1093

0,14,70 0,00M 15,izolantu 80 mm
Al Proĺil soklový hrúbky 0'8 mm k zâtepl'ovaciému systému s

2,U237,56Búrânio priéčok z tehál páloných' plńých alebo dutých hí. do 150

mm, 4,19600t

1o,71alâbô zavesenio drovoného dvolného krídlâ do 2 m2

0,00kus 4kovoých vĺát nad 4 m2

1,726'ĺ 04'190,0021,O49 4,95Demontâż kovovej dvorovej zárubné

0,'ĺ '| 
'09í 1'09 0,0ckus '1,000otvoru í50x150 pre ventilátor

38,983'0€ 0,00rî2 12,78C
omietok vnútomých váponných âlebo

v Íozsahu do 100 o/o, '0'05000t

0,00 181 ,541 3,795 '13,16todvoz sutiny a vybúraných hmôt nâ skládku do 1 km

0,00 63,46
1 37,950 0,46odvÔz sutiny a VybÚraných hmôt nâ skládku za każdý ďalśĺ 1 km

125,330,0013,795 8,94doprava sutiny a Vybúfaných hmôt do 10 m

0,00 413,8530,0013,795
Poplatok zâ skládku odpadov zo staviéb a d6molácil _ botón, tohly'

obkladaÖky, dlożdic€, kgramika katogórig ''o" _ oslatné 'l7 01 '.

75,001,000 0,00 75,00ksAJ(iálny vontilátor
0,6602 255,762 22Ą,7ô 76,00PRÁcE

PREsUNY HMÖT

2 Ą5Ą,6130,68 0,0080,007
PíôsUn hmÔl pr€ opravy a údrŽbu objektov vrátane vonkâjších

Pláštbv výśky do 25 m
0,0002 454,6',12 464,61 0,00NY HMÔT

80,0106t4,99 11 058,95ĺ0 443,06Prácg HsV

PÍáce PsV

PROTI VODE A VLHKOSTI

0,0520,00 1ĺn2 14,949 '11,12
lzoláciâ zvislá dvojnásobná proti zomnéj vlhkosti stierkou

lgolflsx

0,0011 47,3820,300 7
7 11Ą72051

lzolácia proti tlakovoj vods termoptaslami zvisle fóliou PVc
polożonou zvislo

1Ą,1Vo
hmôl prô izoláciu proti vod6 v objéktoch výšky nad ô do 12

998711202

0,0950,0046,Ą2m2Pásy t'ažkó asfaltované Foalbit s 40
0,150 0156,39 Ą84,327711 EoLÁclE PRoTl voDE A vLHKosTl

713 TEPELNÉ BEŽNÝcH sTAvEB. KoNŠTRuKclĺ

0,01m2 2,1
tepélngj izotácig steny tepelnoizolačnými doskâmi

pripevnenýml52 '713132120

0,0000o/o 0,01m

Presun hmôt pre izotácis tepolné v objektoch výšky nâd 6 m do 12

9987'ĺ320253

0,01711 162,6914,790styroduÍ 2800c 50 rnm28376/.217554

56,27 0,0022,31s nopová fóliâ proli vlhkosli s radónovou ochranou55 6288000640
0,060IITEPELNÉ BEżNÝcH sTAvEB. KoNŠTRUKcll

rffiné sY5téńom systematlc' Kalkulus, tel'l05177 10585
Strana 2 z 4



RolPďet oprava Haičskei zbrotnlce v obci lkaľovany / 01 'vlastná stavba

l.tuY
zfl_vtLrÍoRNA KAlłłlzÁcte

.:

=

= 
_:_aÍER' &ŕâYą mp(Énie jéstvujÚcich daźďo\^ých zvodov nâ kânalizáciu

zn_vNÜToRNA KÂNALEÁclA

uSTREDNÉ VYKUROVANI E-VYKURovAclE TELEsÁ

lffiäż vykuÍovacĺch tolios panolouých, Výśka ô00 mm'

-=:5€!4 2ffimm
Fteśm hmót pÍg Vykurovacis tel€sá v objektoch \ŕ'ýŠky nad 6 do 12

DéíÍpnláż wkurovacĺch l0lies panelových dvoÍadových do 2820

= 
'-='ź&. ffin

=' 
_-='î:Út spq matońál, Prepojonig, skúšky

KORADO Vykurovacie teleso doskové ocôl'ové RADIK 33VK 600 x

' 
ÚsTREDNÉ TELEsÁ

KoNŚTRUKclE sToLÁRsKE

dverového kÎídla protipożiar 
'

= 
'tń1112 800 mm s pÍiezorom

dYerovóho kÍĺdlakomplétiz otváravého prolipożiamoho,

? -:Eŕii!{a 1450x1970 mm

',ţcnłâż 
dvemých kÍĺdiél komplétiz'' dokovanie závesu no

= ffi1j? ţÍ*Yefzálnu uárubňu pre dverg dvoikíĺdlové

921000001

0,005Ikus 1

0,01 0
0,00 1150,00

'ĺ10,00I1,000

U
'|

1I

0,096
1ks

0'í00

0,001,000
do oc6ľovoj al6bodv€rového krídla kompletiz otváravého

2árubno, j6dnokĺdlovó

12,112,1

kus 1

1

= 
'Wţl.

závesukompletiz dokovanie
jsdnokfĺdlovédv0Íe

kus

0,00000,0090í 557'543
stoláísks v objekloch VýŠky nâd 6 do

, i*'E@ 12ţâ
Pfegfi ľYrct pré konštrukcie

359,71359'7'ĺí 
'00c

0,00ks
bsz zárubns'rozm'800/1 970 EW

* a*..''z:Bl 3oo34' díôtosklo _ ozn' 2
PÍołipożiame dveÍe pÍssklené

971,210,00 340,002,857
dvere preskléné bgz zárubne,rozm.

Ë 55iĹ-!'2!6e ,3oo}c, drôtosklo _ ozn'

1450/1970 EW

127,75127,740,00ks 1;j' 14i€ŕ!ß
800/í970mm' praskl.drátosklo,sinterier dvgreDĺwené

ozn.3štít skov akľučkou zámkouHOF,
0,000í 671'64't 458,67112,87

KclE sToLÁRsKEřţ6

řE'í KovovÉ KoNŠTRUKclEooPLNKoVÉ

169,94169,94kus I
garáżových vrát zâsÚvâných podrolovacÍch a

s plochouod I do 13 m2
=îô€€o13

66,94000,00005'ĺ 0,0130
doplnkové konštrukcio vProsun hmót pra kovové slavebné

objektoch Výšky nad 6 do 1 2 m:! ?çÉ"67202

4 979,500,0c 4 979,50ks 1
výsuvnóvráta a prschod.ssÔ zâtePl€nĺmsegmentovó

4ozn,záÍubnr4450/3730 mm:? 55€4@ 0,0006 216,384 970,50236,88
KovovÉDoPLNKovÉ KoNŠTRUKclETTT

A OBKLADY KERAMlcKÉ-oBKLADYÎ81
0,0020,000'ĺ06'0,0015,880

obkladu stien vonkajšĺch z keramických obkladačiek

3ox20 cm do floxibilného tmeluî{ 7B1445507

o/o 21
objektoôh výšky nad 6 do '1 2

;5 #7812Ü2
PÍesun hmôt pre obklady kerâmické v

11obkladačły polohutnékoramické hlâdké Bglazované jsdnofarebné

lâ, mrazuvzdornéotoruvzdornosti I3@x200 trioda?6 5976510002
72,ĺ1

11
A oBKLADY KERAMlcKÉ-oBKLADY78í

7U MAĽBY

0,000435,11Í12
Ż mâliarskych zmésĺ tokutých Primalox' Superlox, Farmal

dvoinás' Výšky do 3'80 mŤ? ,7uĄ52271

0,00255,958
Pen€tfačný náter sti6n a slropov| 7B44tt3oo78

MAĽBY

0,3709 í57711
Prâco Psv

Montážne Prâc6

6161
súb

1
Elekroinštalácia - píĺloha rozpočtu

6'l6
M-21 ELEKTRoMoNTÁżE

lńŕé stémoń systematlc'Kâlkulus, tel.:0s1 77 10 585
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Rorpolet oprarra ĺaľĺ<d tm|ĺÚce v obd Inľorary / 01 ' Vlastná stavba
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Príloha
Elektľoinštalácia



č.p.

HZ v obcl

k d položky
materiál/montáŽ

4 SPOLU:
5 Doprava 3,67o
6 Presun 1%
7 PPV6%

SPOLU:

Názov položky

REKAPITULACIA:

AElektroinštalácia
B.Roanádzaě "RHZ'
C.DemontáŽe

V chodzia revizla,meranie, revízna správa

1

2
3

Tvp mJ. mno . fedno kovl ornr
dodĺvkr montlt

montĺl

1008,63
0,00

189,20
4501,90

162,O7
1197,83

45,02
71,87

4663,97 1314,72

34,85,12
1016,78

Strana 1
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oBrłrvo ľlZ v tlhcl Krnl'ovĺrny

č.p. k d poloŽky Názov položky
materiál/montáŽ

A.Elektroinštalácia:

3488M00027 l21 0200039 Svĺetĺdlo nÚdzové AMl NZ
Ry2'l0200056 Svĺetidlo oMS

3485M00'l 151210200131 Sveilomet LED SOW
358 1 350c4 4121 01 40430 Tlačítko''OENTRAL sToP"
345330L1 6 1 l21 01 1 0047 Tlačítkorĺ,1i ovládač
345300L1 6í 12101 10041 Jednop lor4 vypínač
34531 3Lî61 12101 10043 Sériou prepínač
345400L1 61 l21 01 1 001 1 Zásuvka 23OV

z',to't10012
345531L001 Rámik jednonásobn

345600K05 1 l21 00 1 0302 Prístrojová krabica

Tvp

I 1 089LUC-1 SE-LED 1 x3,2W I tho
TDO LED M 3'IW

7744 13 VALENA
7744 01 VALENA
7744 05 VALENA
774396 VALENA
priebeŽná montáŽ
7744 51 VALENA

mJ. ĺnnoż. Jedn tková conr dodávko montál
dodávka montât

1

2
3
4
5
6
7
I
o

10
11

12
't3

345608K04ol21001o322 Krabícová rozvodka KR 97l5H
2100'10521 odvíčkovania a zavíčkovanie krabice

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
m
m
m
m
m
m
m
ks
ks
ks
ks
ks
ks

1

13
1

2
2
1

2
5
3

'10

'ĺ0

6
6
1

3
30
1o
20
30
20
30
20
20
4
2
2
2
2
1

49,50
109,00
126,80
46,27
4,03
3,61
4,97
3,42
0,00
0,74
0,92
3,71
0,00

13,33
330,00

0,43
0,72
0,43
0,72
0,69
1,85
4,46
0,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7,59
10,91
7,99
5,03
2,08
1,84
2,08
3,70
0,69
0,12
'ĺ'61

5,46
0,11
5,65

25,84
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,65
0,80
0,99
1,43
1,98
2,18
2,18
0,63

25,84

49,50
1417,00
126,90
92,54
8,06
3,61
9,94

17,10
0,00
7,40
8,20

22,26
0,00

13,33
990,00
12,90
7,20
8,60

21,60
13,80
55,50
89,20
18,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7,59
141,83

7,99
10,06
4,16
'1,84

4,16
'18,50

2,07
'1,20

16,10
32,76
0,66
5,65

77,52
18,90
6,30

12,60
í8'90
12,60
19,50
16,00
19,80
5,72
3,96
4,36
4,36
1,26

25,84

í5
16
17
18
í9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

14 920AN09353l210111062 Zásuvka 400V 1z 1653
357556E648l210190170 Zásuvkováskrĺ a Mi7823g
341203M101l21081o105 Kábel cYKY_o 3x.ĺ,5mm2
341203M301ĺ21081o115 Kábel cYKY-o 5x1,5mm2
3412oilĺĺ/100n10810105 Kábel - , CYKY-J 3x1,5mm2
341203M30ol210800115 Kábel OYKY-J 5x1,5mm2
3412o3M110l210800106 Kábel cYlcŕ-J 3x2,5mm2
3412o3M320l210810117 Kábel CYKY-J 5x4mm'
341203M34ol210B10118 Kábel GYKY-J 5x10mmz
341010M432l210B0o646 Vodič CYA îOmmz

21o1oo128 ukončenie káblov do 3xí,5(2,5)mmz
210100144 ukončenie káblov do 5x1,5(2,5)mmz
210'100145 ukončenie káblov do 5x4-6mm2
210100145 ukoněenie káblov do 5x4smm2
210100002 ukončenie vodicov do 1Ommz
110190003 montáŽ rozvâdzaia
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oprnvo FlÎ V obcl XľeľovEny

č.p. k d položky Názov položky
materiál/montáŽ

30 974064010
31 973011161
32 5534799107
3,3 210020922
u 3456501503/210010003
35 3585306017/210120451
36 210190007

Tvp mJ. množ. lednotková cenr dodávkr montĺl
dodávka montáŽ

vyrezanie ryhy frézovaním 2x4cm
vysekanĺe kapĺes pre krabice
ProtipoŽiarna prepáŽka

P roti poŽia rn a pr epâŽka
lnšta]ačná trubka FXP 25
lstič LTN-25C-3
dokončovacie p ráce na roan ádzači

m
ks
ks
m'
m
ks
ks

80
6
1

0,1
30
1

1

0,00
0,00

322,12
0,00
0,40

20,08
20.00

5,09
0,74
0,00

329,94
1,14
4,69

22.92

0,00
0,00

322,12
0,00

'12,00

20,09
20,00

407,20
4,44
0,00

32,99
34,20
4,69

22,92
1008,6337 SPOLU: 3367,54

38 999990300 PodruŽn1i materiá] 3,'l5% 106'08
39 999990301 Stratné 5,00% 11,50
40 SPOLU: 3485,12
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( )pĺnvĺ ll/ v ĺlbot Kľĺľovalty

č.p. k d položky
materiál/montáŽ

Názov položky

\

5,50
7,32
1,95
9,38
4,69
4,69
2,60
2,60
2,60
5,20
5,20
3,05
5,86
4,84
2,20
3,45

14,90
22,92
'18,04

3,50

Tvp m.|. mnoż. Jodnotková oena dodâvltl molrtll
dod vka ĺľlontáź

'l

2
Ó

4
5
6
7
I
I
10
't1

12
13
14
15
16
17
í8
19
20
21

B'Rozvádzač ''RHZ .

357000 E0s5
3584402U^',1 5121 01 1 0436
358544 1 07 2 I 2',1 0 1 20 400
35853060 í 7 1210120451
3585301 01 4 1210120451
358530501 8/2 10120451
3585'ĺ 0 1 o 1 4 l21 0120401
3585'l 01 01 2 1210120401
3585í060131210120401
35851060091210120401
358551 1ĺJ^121210120489
35855250321210120482
35855250041210120482
920AN15474ĺ210150054
3585608.241210120492

210120493
9204N320511110220325

210190007
21A192721
210950101
210020952

Rozvádzač pod omietku pre 52jednotiek
Vypínač Mso 63-3
Podp.sptišť s pomoc.kont. SP-LP
lstič LTN-20C-3
lstič LTN 168-3
lsti LTN-10C-3
lstič LTN 16B-1

lstič LTN 108-1
lstĺč LTN 10c-1
]stič LTN 2c-1
Prridorn chránič LFN-25-4-030A
Prridou. chránič s nadprrid. ochr. oLl-1Oc-N1-030A
Prrldov. chránič s nadprud. ochr. oLl-'î6B-N1-030A
lmpulzné relé MR 42
Zvodič prepätia FLP-B+CMAXI/4
Zvodii, prepätia montáŽ ďalších modulov

Ekvipotenciálna svorkovnica EPs
dokončovacie p ráce nł ĺozv ádzaći
Štítok označovací prĺstroje
Štítok označovací na kábel

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

1

1

1

2
1

't

1

1

1

2
1

1

2
1

1

3
1

1

22
14
3

67,02
18,42
35,22
19,22
't2,87
13,00
3,73
3,95
5,06
8,27

57,23
63,15
56,99
30,54

351,21
0,00
9,94
8,00
0,77
0,88

5,50
7,32
1,95
4,69
4,69
4,69
2,60
2,60
2,60
2,60
5,20
3,05
2,93
4,84
2,20
1,15
14,9

22,92
0,82
0,25
1.91

67,02
18,42
35,22
38,44
12,87
13,00
3,73
3,95
5,06

16,54
57,23
63,15

113,98
30,54

351,21
0,00
9,94
8,00

16,94
't2,32

23 Náktady naronlâdzač cELKoM:

c.Demontáže

tabuľka

Svietidlo nástenné, stropné
Vypínač, prepínač,zásuvka
krabice
Káble

880,56
í0í6'78

73
136,22

98,88
29,60
24,72
36,00

22

1

2
3
4

210201056
210110011
210014322
210800105

't2
I
6
60

ks
ks
ks
m

8,24
3,70
4,12

5 SPOLU
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.č.

\

PosĘ'tnutá
dotácia

Fakt ra č.:
Bakturovaná

smâ
Spolu-

Íinancovanie

I

SR - zostatok
V nosy z

po3Ęyĺnutcj
ĺlrllÁcir.

1/2019

h d=b-c

2/2019

25 000,00 25 000,00

4

0,00 x x x X

a

2

x

I000,00 EUR x

Spolu

3 x

x

x x

x

x

x x

33 000,00 E{lR

čerpanie dotácie

30 000,00 EUR s 000,00 ELrR O,OO EIJR x

+/ÚplnezrrenieMetodickéhousmemenia MinisterswafinanciíSlovenskejrepubliĘ ké.lL/'F/01oĺ75/200442zod a8.decembra2004

a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii ĺozpočtovej ktasiÍikĺície (metodické usmemenie sa uplatnÍ prl knít na zostavenie rozpočtu na ĺoĘ 2078 až2020)-

Vypracoval:

Schválil:

Podpis:

Podpis:

Vecné a finančné

x

s0 000,00 EUR

5 000,00 EUR

x

x

Nevyčerpaná

3 000,00 EUR

dotácia

x

za rok....

x

x

x

f

Dátum odvodu
zostâtku do ŠR

x

x

s

0,00 EtrR

x

Dátum odvodu

h

v nosu

x

x

x

x
stavebné práce zo stĺpca "c" srĺ zĘíraacné v rtipllĺ
rrykonm ch pľác

Itorilalillr

x

x

x0,00 EUR

č.tel.

č.tel.

'ÜĘ
o
çD

cJ<

t)

'ÝN

(D

o
oA

a-

Đ-o
(D

x

x



Príloha č- 3 k Zmluve o posĘtnutí dotiácb

\uoR TRVALo VYSVETĽUJ Úcrl TABULE

Trvalá vysvetľujrica tabuľa (paľnätná doska)

Najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia'realizácie aktivít pĘektu prijemca zabezpečí inštaláciu trvalej
vysvetľujricej tabule (pamätnej dosky) s rozmerorn 20 x 30 cľn na dobre viditeľnom mieste, ktoré je
najviac prístupné pre širokú verejnosť. Tabuľa (pamätná doska} rnusí byť zhotovená z trvanlivého
ľnateriálu ako napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Príiemca by mal umiestniť
pamätnú dosku prednostne na hmotnoĺn výsledku projektu tak, aby nenarušila ráz a charakter
proiektu, najmä s ohľadom na historické a stavebné pľvky. V prípade, że takáto inštalácia nie je
technicky možná, príjemca urniestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí
{napr. samostatný stípik s pamätnou doslcou}'

Tento proiekt je spolufinancovaný zo štátneho ľozpoftu Slovenskei ľepubliky
z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške xţ^ç}/o

]tlázov pľojektu:

Výška poskytnutej dotácie:

Ministeľstvo vnút]a Slove nskej ľepubliky
www.minv.sk


