
Príloha pre aktivitu č. 1
Príloha 1.2 (P1_2a)  k žiadosti

nie

od: 30.11.2021 do: 31.12.2022

Rozpočet aktivity

P.č.
Nákladový účet (pre 

skupinu výdavkov)
4)

Názov nákladového účtu 

(skupiny výdavkov)
Názov výdavku

5) Počet 

jednotiek
Merná jednotka Jednotková cena v eurách

Celkové výdavky aktivity v 

eurách

Požadovaná dotácia z 

celkových výdavkov 

aktivity

Popis a odôvodnenie výdavkov
6)

1 021 Obstaranie stavieb Obstaranie stavieb - Vetva A 1,00 ks 62243,66 62 243,66 59131,47

Vetva A

Hlavným účelom výdavkov je 

rekonštrukcia komunikácie v obci, 

ktorá vedie medzi domami popri 

kostole až do cintorína. Uvedené 

výdavky tvoria nevyhnutnú časť 

realizácie projektu, nakoľko 

vozovka je v dezolátnom stave. 

Realizáciou projektu sa zvýši 

bezpečnosť komunikácie, zlepší 

sa dostupnosť často 

vyhľadávanej časti obce, ako je 

kostol, cintorín a dom smútku. 

Zvýši sa bezpečnosť premávky, 

nakoľko sa cesta rozšíri a pri 

stretnutí dvoch protiidúcich 

vozidiel sa nemusí jedno auto 

vyhýbať druhému.

Jednotková cena bola určená na 

základe odborného posúdenia 

stavu časti komunikácie 

autorizovaným projektantom, Ing. 

Barnabášom Mátém, ktorá je 

podrobne uvedená v stavebnom 

rozpočte výkaz výmer 

naceneného podľa aktuálnych 

cien práce a stavebných 

materiálov.                                                                               

 HSV	Práce a dodávky HSV - 51 

869,716€

	Zemné práce	2 096,474€

Obec do 500 obyvateľov:

Aktivita
2)

Názov projektu
1)

: Rekonštrukcia miestnych  komunikácii v obci Husiná

Plán aktivít projektu
3)

:

Termín realizácie aktivity

1) Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb vo forme kapitálových výdavkov

Identifikácia a riešenie 

prípadných rizík počas 

realizácie projektu:

V rámci projektu budú rekonštruované dva úseky, a to: 

- vetva A  - - medzi rodinnými domami ku cintorínu na parcelách č. 1000/2, 1029/2  a 1029/1.

- vetva B príjazdová komunikácia ku kultúrnemu domu na parcele 4/1

V rámci rekonštrukcie vetvy A budú realizované nasledovné aktivity:

- Umiestnenie betónu asfaltového I. Tr. /AB  hr. 50 mm

- Postrek asfaltový spojovací z asfaltu cestného v množstve  od 0,50 do 0,70 kg/m2

- Podklad z kameniva obaľovaného asfaltom, v pruhu šírky nad 3,0 m Tr.I.

- Upravenie výtlkov kamenivom hrubým drveným

- Odstránenie blata a nánosu

Rozšírená časť bude mať nasledovnú skladbu: 

- Betón asfaltový I. tr. /ABJ/ hr. 50 mm

- Štrkodrva hr. 100 mm

- Kamenivo drvené 32-63 mm hr. 200 mm

- Štrkopiesok hr. 100 mm

V rámci rekonštrukcie vetvy B budú realizované nasledovné aktivity:

- Existujúce obrubníky budú odstránené na koľko sú polámané budú nahradené novými cestnými obrubníkmi

- Umiestni sa zámková dlažba hr. 80 mm a dlažbové lôžko hr. 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                            Cieľovou 

skupinou projektu sú v prvom rade obyvatelia obce a turisti a návštevníci zavítajúci do Husinej. 

Identifikované riziká: nízky záujem o účasť vo verejnnom obstarávania , nárast cien stavených materiálov, poveternostné vplyvy. Prvé riziko je možné eliminovať oslovením viacerých potencionálnych dodávateľov so žiadosťou o zaslanie cenových 

ponúk a upozornením oslvených spoločností o blížiaci sa posledný termín na zasielanie cenových ponúk. Riziko ohrozenia realizácie projektu vplyvom nárastu cien stavebných materiálov je možné znížiť, úplne odstrániť vytvorením finančnej rezervy 

na pokrytie zvýšených nákladov. Poveternostné vplyvy je možné eliminovať detailným harmonogramom realizácie projektu, ktorý zahŕňa aj časovú rezervu.



P.č.
Nákladový účet (pre 

skupinu výdavkov)
4)

Názov nákladového účtu 

(skupiny výdavkov)
Názov výdavku

5) Počet 

jednotiek
Merná jednotka Jednotková cena v eurách

Celkové výdavky aktivity v 

eurách

Požadovaná dotácia z 

celkových výdavkov 

aktivity

Popis a odôvodnenie výdavkov
6)

2 021 Obstaranie stavieb Obstaranie stavieb - Vetva B 1,00 ks 29479,97 29 479,97 28005,97

V stavebnom rozpočte uvedené 

výdavky tvoria nevyhnutnú časť 

pri realizácií projektu, ktorého 

hlavným účelom je rekonštrukcia 

cesty vedúcej ku kultúrnemu 

domu. Rekonštrukciou 

príjazdovej cesty sa zlepší 

dostupnosť frekventovanej 

centrálnej časti obce, kde okrem 

kultúrneho domu sídli aj miestny 

obecný úrad a je denne 

využívaný občanmi Husinej a 

ostatnými návštevníkmi obce. 

Jednotková cena bola určená na 

základe odborného posúdenia 

stavu časti komunikácie 

autorizovaným projektantom, Ing. 

Barnabášom Mátém, ktorá je 

podrobne uvedená v stavebnom 

rozpočte výkaz výmer 

naceneného podľa aktuálnych 

cien práce a stavebných 

materiálov.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

HSV Práce a dodávky HSV 24 

566,637€

Zemné práce 420,660€

6 Vytrhanie obrúb betónových, s 

vybúraním lôžka, z krajníkov 

alebo obrubníkov stojatých,  -

0,14500t, 180,000m, 420,660€

Komunikácie 19 260,773€

3 #NEDOSTUPNÝ 0,00 0,00

4 #NEDOSTUPNÝ 0,00 0,00

5 #NEDOSTUPNÝ 0,00 0,00

6 #NEDOSTUPNÝ 0,00 0,00

7 #NEDOSTUPNÝ 0,00 0,00

8 #NEDOSTUPNÝ 0,00 0,00

9 #NEDOSTUPNÝ 0,00 0,00

10 #NEDOSTUPNÝ 0,00 0,00

11 #NEDOSTUPNÝ 0,00 0,00

12 #NEDOSTUPNÝ 0,00 0,00

13 #NEDOSTUPNÝ 0,00 0,00

14 #NEDOSTUPNÝ 0,00 0,00

15 #NEDOSTUPNÝ 0,00 0,00

16 #NEDOSTUPNÝ 0,00 0,00

17 #NEDOSTUPNÝ 0,00 0,00

18 #NEDOSTUPNÝ 0,00 0,00

19 #NEDOSTUPNÝ 0,00 0,00

20 #NEDOSTUPNÝ 0,00 0,00

Kapitálové výdavky na aktivitu (v €) 91 723,63 87 137,44

Celkový rozpočet projektu v eurách 91 723,63 87 137,44

1) uvádza sa názov projektu Peter Fazekaš ----------------------------------------

2) vyberte len jednu aktivitu v rozbaľovacom poli pečiatka a podpis
3) popíšte hlavné časti a činnosti realizácie aktivity pod názov aktivity vrátane bližšieho určenia cieľovej skupiny, ktorá bude mať z realizácie aktivity prospech (štatutárny orgán žiadateľa)       (kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa)

4) vyberte nákladový účet v rozbaľovacom poli

6) uvádzajú sa informácie o účele výdavku a zdôvodnenie jeho nevyhnutnosti pre realizáciu aktivity, spôsobu určenia jednotkovej ceny vrátane spôsobu overenia jeho hospodárnosti. Každá položka rozpočtu musí byť v poli „popis výdavku“ opísaná z hľadiska jeho predmetu resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti a z hľadiska spôsobu využitia vo 

väzbe na aktivitu projektu. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci popisu výdavku bližšie špecifikovať, t.z. uviesť z akých položiek pozostáva cena výdavku vrátane výšky týchto položiek. Popis výdavku má byť zostavený tak, aby bolo  možné posúdiť jeho  hospodárnosť, finančnú efektívnosť a 

účelnosť. Odporúča sa uvádzať minimálne požadované parametre jednotlivých položiek rozpočtu projektu.

5) v poli „Názov výdavku“ uvádza iba jednu položku, zoskupovanie položiek je možné iba v prípade spotrebného tovaru do 500 EUR (Merná jednotka – súbor).

Žiadateľ podpisuje prílohu kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte *.pdf 


