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DODATOKč.3

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRíSPEVKU

ČíSLO ZMLUVY: KaHR-22VS-IOOI/030S/137

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. I zák. Č. 528/2008 Z. z. o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisova v
zmysle § 20 ods. 2 zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov
sídlo
IČO

konajúci

: Ministerstvo hospodárstva SR
: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
: 00686832
: Ing. Pavol Pavlis, minister

Prijímateľom

názov
sídlo

• ·2
V zaslUpenI
názov : Slovenská inovačná a energetická agentúra
sídlo : Bajkalská 27,82799 Bratislava
IČO : 00002801
DiČ :2020877749
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditel'ka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa I :

(ďalej len .,Poskytovatel")

a

: Obec Halič

: Ulica mieru 66, 985 I I Halič

Slovenská republika
konajúci : Juraj Machava, starosta
IČO :00316091
DIČ :2021237075
banka : Prima banka Slovensko, a.S.
číslo účtu vo formáte IBAN na predfinancovanie: SK33 56000000006008745004
číslo účtu vo formáte IBAN na refundáciu: SK51 56000000006008744001
poštová adresa I

(ďalej len ,.Prijímatel~')

(Poskytovater a Prijímater sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj
ako "Zmluvné strany")

I Vyplni sa v prípade. a'" je ~lo\'á adrl.'Su (korcSpondcnCná adresa) Lmlu\ nCJ stntny odllSná od adres) Jej sidla
l V} plni sa v pnpadc. ak ,-mlu\ II uJ.atvnm sprostredkovateľsk) orgán pod nadmClnl orgánom. ktof) konÁ v mene nlldlllccho orgánu



\ IasIné zdroje

ČLÁNOK I. I)REDMET DODATKU

KaIlR·22V ·1001 OJ05, 137 OJ

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZME A ZMLUVY od ek 6.1 Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného prí pevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 07.01.2013,
evidovanej pod číslom: KaHR·22VS-IOO1l0305/137 (ďalej len .Zmluva") dohodlí na
nasledovných zmenách:

1.1.1 Príloha č.1 Zmluvy .,Všeobecné zmluvné podmienky" sa v článku I "VŠEOBEC É
STA OVE IA" pôvodné znenie bodu 4. všeobecná definícia pojmu

" dr:l.atel'nost' projektu" mení a znie nasledovne:

dr:l.atel'nost' projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného
projektu definovaných prostredníctvom meraterných ukazovatel'ov výsledku pri
dodržaní podmienky vyplývajúcej z čl. 57 ods. I ariadenia 1083 po dobu
piatich rokov od Finančného ukončenía projektu (obdobie udr:ŕ.atel'nosti

projektu); doba piatich rokov vyplýva z podmienok stanovených vo VÝzve
čl. 57 ods. I Nariadenia 1083 upravuje Podstatnú zmenu Projektu definovanú
aj v čl. 1.1 zmluvv.

1.1.2 Príloha č.1 Zmluvy "Všeobecné zmluvné podmienky" sa v článku 2 "VŠEOBEC É
POVI NOSTI" pôvodné znenie bodu .t, meni a znie nasledovne:

4. Prijímater sa zavä7uje. že zabezpečí Udr1..atel'nosť Projektu. čo zahŕňa aj povinnosť

zabezpečiť. abv v obdobi piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu
nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijímater poru i tento záväzok.
Prijímater je povinný vrátiť FP alebo jeho časť. Podstatnou zmenou Projektu je
aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku uvedeného v čl. 6 ods. I alebo ods. 2
VZP, ak k nim dôjde počas Doby viazanosti a budú naplnené aj ďalšie podmienky
pre Podstatnú zmenu Projektu.

1.1.3 Príloba č.1 Zmluvy ..Všeobecné zmluvné podmienky" sa v článku 4 "POVI OSŤ

POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE
sPRÁVY" pôvodné znenie bodu I mení a znie nasledovne:

l. Poskytovatel' je v zmysle Nariadenia I083 a v súlade so zásadou riadneho
finančného riadenia zodpo edný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných
pre finančné riadenie. monitorovanie. preverovanie a audity a zabezpečenie

vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímatel'ov. Za
účelom toho. aby Poskytovatel' mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa
monitorovania realizácie Projektu Prijímatera. Zmluvné strany sa dohodli. že
Prijímate!' je povínný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí FP, t.j. za
obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobia 5 rokov od Finančného

ukončenia Projektu. predkladať Poskytovaterovi prostredníctvom Portálu ITMS
Monitorovacie správy ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy. za
podmienok a v lehotách I uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí FP. a to:

a) Priebežnú monitorovaciu správu.

b) Záverečnú monitorovaciu správu,

c) áslednú monitorovaciu právu po ukončení Realizácie aktivít Projektu.
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vlastné zdroje KaI-lR-22VS-1 OO 1/0305/137103

1.1.4 Príloha č.1 Zmluvy •. Všeobecné zmluvné podmienky" sa v článku 6
"VLASTNÍCTVO A POUŽiTIE VÝSTUPOV" pôvodné znenie bodu I písm. b)
mení a znie nasledovne:

b) bude výlučným vlastníkom majetku nadobudnutého alalebo zhodnoteného z NFP
minimálne počas doby Realizácie aktivít Projektu a počas doby. ktorej dížka sa
rovná dobe odpisovania toho majetku nadobudnutého alalebo zhodnoteného
z NFP, ktorý má najdlhšiu dobu odpisovania v zmysle príslušného právneho
predpisu, najmenej však 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Pre
vylúčenie pochybností sa uvádza, že na v etok majetok podl'a tohto písm. b) sa
vzťahuje rovnaká doba, počas ktorej musí Prijímateľ zostať výlučným vlastníkom
všetkého tohto majetku. a to bez ohľadu na to. či konkrétna položka majetku je
odpisovaným majetkom alebo nie je odpisovaným majetkom, pričom dížka tejto
doby sa stanovuje podľa dížky doby odpisovania toho majetku, ktorého doba
odpisovania je najdlhšia (ďalej ako "Doba viazanosti").

1.1.5 Príloha č.1 Zmluvy "Všeobecné zmluvné podmienky" sa v článku 10
"VYSPORIADIA IE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA"
pôvodné znenie bodu I písm. i) meni a znie nasledovne:

i) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivit Projektu
alebo v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený
príjem podľa čl. SS Nariadenia Rady (ES) Č. 1083/2006.

1.1.6 Zmena čisla bankového účtu na predfinancovanie a refundáciu vo fomláte IBAN na:

Číslo bankového účtu pre predfinancovanie: SK33 5600 0000 0060 0874 5004

Číslo účtu pre refundáciu: SK51 56000000006008744001

1.1.7 Zmena štatutárneho orgánu - starostu na strane Prijímateľa na: Juraj Machava

1.1.8 Znenie článku 3 ods. 3.1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

3. VÝDAVKV PROJEKTU A FP

3.1 Poskytovate!' a Prijímate!' sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu Aktivit Projektu
predstavuje ISI 849,90 EUR (slovom:
Stopäfdesiatjedentisícosemstoštyridsatdeväťeur 90/1 OO eur),

b) celkové oprávnené výdavky na realizácíu Aktivít Projektu predstavujú sumu
ISI 849.80 EUR (slovom: Stopäťdesiatjedentisícosemstoštyridsaťdevät eur
80/1 OO),

c) Poskytovater poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne
do výšky 144257,31 EUR (slovom: Stoštyrid aťštyritisícdvestopäťdesiatsedem
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eur 31/1 OO), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na
realizáciu Aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy
vzhradom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.2 OP Kal IR.

Prijímater prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 %
(slovom: päť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu
uvedených v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy vzhradom na intenzitu pomoci schválenú
pre Opatrenie 2.2 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania
Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vrátane výdavkov
neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu R na spolufinancovanie
v dôsledku výpočtu Finančnej medzery vo výške 0.10 EUR (lovom: ula eur IDll OO).

1.1.9 Príloha č.2 Zmluv) ..Predmet podpory 'FI'" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou
č.2. ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnúsúčasť.

1.1.10 Príloha Č.S Zmluvy ..Podpisový vzor" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.5, ktorá
sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliternú súčasť.

1.1.1 I Príloha č.6 Zmluvy ..Rozpočet projektu" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.6.

ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliternú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTAl' É STANOVE IA

2.1 O tatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nic sú týmto dodatkom dotknuté, SVOJ obsah
nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁ EREČ 'É TA OVE 'IA

3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
podl'a zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisO' .

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, L. ktorých Prijimater dostane I rovnopis a
5 rovnopisov dostane Poskytovatel'.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali. jeho obsahu a
právnym účinkom porozumeli. ich zmluvné prejavy sú dostatočne lobodné, jasné,
určité a zrozumitel'né, podpi ujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na
znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
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Za Po kytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

KaHR-22VS-IOOI/030S 13703

Podpis: .
Pečiatka:

A

Za Pri}

J Dr. Svetlana Gavorová, generálna riadileľka SIEA

Prílohy:

I. Príloha č.2 ..Predmet podpory NFP"

2. Príloha Č.S ..Podpisový vzor"

3. Príloha č.6 .,Rozpočet projektu"



I

Pnloha C 2 LmluV)' Opos~) InUIl ~FP

P . k

PREDMET PODPORY NFP

.. f1 V' bseo ecne In ormacle o rOle te
Nazov proiektu Rekon~tllJkCla ver..ného osvetlenia obce Halič

KIldITMS 25120220305
I ( i orooram KonkurenCleschoonost' a hosoodárskv rast

Spolufinancovaný z ERDF aŠR
Priontná os Pnoritná os 2 • EneraeUka
Opatrenie 22 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá aobce a poskytovanie

ooradenstva v obiasU eneroeUkv

Pnoritná téma Podiel prioritnej témy z oeltloVYCh vydavkov Forma financovania
Proiektu /%

Energetická efektivnost'. kogenerácia,
hospOdárenie senerolou 100,00 Nenávratná dotáCIa

Hospodárska čmnost' Podiel hospodárskej čmnosU z celkovych Uze<mná oblast'vidavkov Pmoektu (%1
Verejné sprava 100.00 Vidiecke oblastI (iné ako hooké. ostrovné

alebo nedko avel... nedko osrdlené obIasnl

r . . P . kt2 M' tles o rea IzaCle rOle u
NUTSII Stredné Slovensko
NUTSIII Banskobystncký kral
Okres Lučenec

Obec Halič

Ulir.. .
(;islo .

3. Ciele Proiektu
Ciel JlfOlektu Projekt má za CIel ~:: kvalllu verejného osveUenla prostrednictvom rekon~tllJkCle

amodernizáCIe kom tnet sústavv veretného osveUenla
Specffický oo( projektu 1 1ZníŽIt spotrebu elektnekej energie a náklady na prevádzku a údržbu verejného osvellenla

oouŽltim modernÝch technOioo'1
$pecffický oo( JlfOlektu 2 2 ZlepŠIl úroveň Verejného osvetlema prostrednictvom vymeny exlstulúach sVlOtldlel za

nové, s mžšim oOkonom a laooiml svetelno-technICkÝmi parametrami
Specffický CIel prOl"ktu 3 3 ZvyŠIl bezpečnost svetelnej sústavy vymenou oceIovych podperných kon~trukClí

dotlI"enim ~oŽJ1ikov, e1ektrorozvádzaéov a káblových rozvcidov
$pecffický CIel prOlektu 4 4.ljednoduŠll údržbu vereJného osveUenla pouŽItim matenálov s dlhou životnost'ou

aoouŽltim automatického monltonnou
SDeclfický ciel OfOlektU 5 5Zleo~me oodmienok Životného orostredla zniženim svetelnÝch emisii C02

4. Merateľne ukazovatele Proiektu

Typ Názov IndikátOl'a
Me<má Východisková

Rok
Plánovaná

RokiednOlka hodnota hodnOla

i Počet vymenených sVlehdiel oočet 0,00 2014 152,00 2015
~ · · · ·
.~

> · · · · ·

'i
Usoora enerale GJ/rok 000 2015 462,68 2020

.3 · · · ·
· · · · · ·

Merateľné ukazovatele Proiektu s relevanciou k horizontálnvm Jrioritám

Typ Nazov IndikátOl'3
Merná Východisková Rok

Plánovaná
Rok

iednotka hodnota hodnota
HoOzontáJna DODOla ,nfonmačná sooIočnost'

i · · · · · ·
· · · · · ·

.~

· · · ·
P c.'O · · · · ·



oo

I · I · I · I I I ·
I I · I · · · ·

Honzonlálna pOonta trvalo udržatelny rozvOi

i · · · ·
· · · · ·.~

> · · · · ·

!
· · · · · ·

· · · ·
· · · ·

Honzootá/na pOonta maromahzované rómske komunitv
Ô · · · · ·

* · · ·.~

> · · · ·

~
· · · · ·

CS · · · · · ·
· · · · ·

Honzootálna pOonta rovnost prileŽItosti
Ô · · · · ·]1
w · · · ·.~

> · · · · ·

!
· · · · ·
· · · ·
· · · · ·

P . kk k' . k o I dk5 Ak' .tlvlty a pnspevo a tlVlt vys e om rOJe tu

Názov aktiVIty
Väzba na meratelny ukazovatel vysledku Merná Počet

Inäzov meratelného ukazovatela VÝSledkulI lednotka lednotiek
Hlavné aktivity (člslo / názov)
1 I Rekon~trukCla a moderntzáCla Verejného Počet vymenenych svlelJd,el Počet 152

osvetlenIa

-

ro, kl' Ot P . kt

. k

o á

7 R

6 Časovv r mec rea IzaCle a IVI rOle u
Názov aktiVIty začiatok realizácie aktivity (MMlRRRR) Ukončeme realizácie aktiVIty

(MMlRRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre
každú aktiVlluí

Rekon~trukCla a modemlzilCla verejného 10/2014 0412015
osvetlenia

Podoomé aktivity
Riadenie oroieklu 10/2014 0412015
PubliCIta a Informovanosť 10/2014 0412015

ozpocet proJe tu

Skupma vydavkov
Oprávnené vydavky Neoprávnené vydavky Celkové vydavky Názov aktiVitylv EUR) (v EURl ",,,,ektu lv EURl

717002 Rekon~trukcia amodernizácia 151 849,ao 0,10 151849,90 Rekon~lrukCla

Stavieb a modernizácia
verejného
osvetlenia

CELKOVO 151 849,ao 0,10 151 849,90

rOh k' o
r o o •8. Rozpocet rea IzaCle Jednot IVVC ativIt

Akhvita Oprävnené vydavky Neoprávnené
Vydavky celkovovYdavky

Hlavné aktiVity (čislo / názov)
1 I Rekon~trukcla amodernIZácia 151849,ao 0,10 151 849,90

vereiného osvetlenia
Podoomé aktiVltv

RJaclente Droiel<tu 0.00 0.00 0.00
Publicita a Informovanost 0,00 0.00 0,00

CELKOVO 0,10 151849.90



v Rozpočet projektu
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Prlloha Č. 6 Zmluvy O poskytnutl NFP

P.Č. Nilov výdavku
Jednotkovi Počet Celkom Oprévnený Neoprhnený termin reallúcie

MJ
Jednotiek . výdavok výdavok od docena

Demontiž pouličného sVietidla do
výäky 10m, likvidáCIa

1 ks 10.20 111,00 1 132,20 1 132.20 0,00 október 14 april 15
Demontáž parkového sVietidla do
výäky 6 m, likvidácia

2 ks 9,00 44,00 396.00 396,00 0.00 október 14 april 15
Demontáž stožiara do MH=6,O m ,
likvidácia

3 ks 41,52 44,00 1 826,88 1 826,88 000 október 14 april 15
Demontáž výložnlka Jednoramenného
Vpracovnej výäke do 10m

4 ks 15,00 109,00 1 635,00 1 635,00 0,00 október 14 april 15
Demontáž výložnlka nad vedenim NN
rozvod

5 ks 34,38 6,00 206,28 206,28 0.00 október 14 april 15
Demontáž patice parkove) kovovej a Jej
likvldacla

6 ks 22.20 44.00 976,80 976,80 0,00 október 14 april 15
Pretlak do dlžky 10m pod
komunikaclou, chrámOka 100, zátah

7 kábla a pásovInY 30x4 m 90,60 20.00 1812,00 1 812,00 0,00 október 14 aprli 15
Páska uzemr"lovaclB 30x4 mm

8 m 1,62 285,20 462,02 462,02 0,00 október 14 april 15
Káblové chránlOky 50 spevnená

9 m 0,96 110,00 105,60 105,60 0,00 október 14 april 15
Montáž sVietidla - do 6 m

10 ks 17,40 44,00 765.60 765,60 0,00 október 14 april 15
SVietidlo cestne s plochým sklom
50nOW

11 ks 198,60 187,00 37 138,20 37 138,20 0,00 október 14 april 15
Montáž sVietidla - do 10 m

12 ks 18,60 172.00 3 199,20 3 199,20 0,00 oktOber 14 april 15
SVIetidlo cestne s plochym sklom
100/150 W

13 ks 202.20 29,00 5863,80 5863,80 0,00 október 14 april 15
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Rozpočet projektu Pr/loha Č. 6 Zmluvy o poskytnut! NFP

P.Č. NAzov výdavku MJ
Jednotkové Počet , Celkom Op"vnený Neop"vnený tenmin rea/ldele

cena jednotiek výdavok výdavok od do

PriflJba na SVietidlo

14 ks 5,40 216,00 1 166,40 1 166,40 0,00 okt6ber 14 april 15
Svetelné zdroJe výbojka sodlkovA
50W,E 27,V

15 ks 10,20 177,00 1 805,40 1 805,40 0,00 okt6ber 14 april 15
Svetelné zdroJe výbojka sodíkovA
70W,E 27,V

16 ks 10,20 10,00 102,00 102,00 0,00 okt6ber 14 april 15
Svetelné zdroje výbojka sodlkovA
100WE 27,V

17 ks 12,60 29,00 365,40 365,40 0,00 okt6ber 14 april 15
MontA! vzdušnej pOistky na sVietidlo

18 ks 4,66 172,00 835.92 835,92 0,00 okt6ber 14 april 15
MontAž pOistkového kompletu na
svietidlo vzd vedenia

19 ks 372 172,00 639.84 639,84 0,00 okt6ber 14 april 15
Pomocné murArske prAce pn osadenl
rozvadzata

20 hod 8,58 50,00 429,00 429,00 0,00 okt6ber 14 april 15
DemontAž rozvAdzačo volne
stajaceho, na fasAde

21 ks 35,82 4,00 143,28 143,28 0,00 okt6ber 14 april 15
DemontAž rozvAdzača na bet6novom
stožlan

22 ks 46.14 1,00 46,14 46,14 0,00 okt6ber 14 april 15
Demontáž svorkovmce

23 ks 13,02 44,00 572.88 572,88 000 okt6ber 14 april 15
MontAž prIpoJkove) sknne SPP O
zapoJeme

24 ks 54,96 5,00 274,80 274,80 0,00 okt6ber 14 april 15
PrípoJkovA sknna SPP O, na stíp 3x
63A

25 ks 70,20 5,00 351,00 351,00 0,00 okt6ber 14 april 15
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Rozpočet projektu Prlloha Č. 6 Zmluvy o poskytnuli NFP

NlIzov výdavku
Jednotkovi Počet Celkom Oprnvnený Neoprivnený termin realizácie

P.Č. MJ
cena Jednotiek výdavok výdavok od do

Reflexný pislk - stneborný 3M na
betOnový stotlar, $Irka 5 cm

38 ks 288 171,00 492,48 492,48 0,00 oktOber 14 april 15
Stotlarová svorkOVnlca GURO EKM-
2072

39 ks 46,38 44,00 2040,72 2040.72 0,00 oktOber 14 april 15
Zatahovanle kábla 4xl0 do chránItky
pnemeru SOmm

40 m 0,48 110,00 52,80 52,80 0,00 oktOber 14 april 15
Kábel Silový medený CYKY 40xl0

41 m 4,98 700,00 3486,00 3486,00 0,00 oktOber 14 april 15
Kábel Silový hhnlkový AYKY 46x35

42 m 3.78 100,00 378,00 378,00 0,00 oktOber 14 april 15
Kábel Silový medený CYKY-N 3>2,5
závesný

43 m 2,58 40,00 103,20 103,20 0,00 oktOber 14 april 15
Svorka káblová IZolovaná do 35 mm2
pre vzdu~né vedenie

44 ks 7.50 256.00 1 920,00 1920.00 0.00 oktOber 14 aDrII 15
POistka na sVietidlo pre vzdusne
vedenie typu 66770

45 ks 15,18 172,00 2610,96 2610,96 0,00 oktOber 14 april 15
Odborné odsku$anle a kompletizácia
svielldla pred montátou

46 ks 12,30 216,00 2656,80 2656,80 0,00 oktOber 14 april 15
Výlotnlk na betOnový stotlar 0,5 m

47 ks 34,14 172,00 5872,08 5872,08 0,00 oktOber 14 april 15
Montát stotiara kutelový linkovaný
vý$ky 6 m typ STK 60/60/3

48 ks 163,02 44,00 7 172,88 7172,88 0,00 oktOber 14 aDrII 15
Montáž svorkovnice stožIaroveJ

49 ks 7,38 44 OO 324,72 324.72 0,00 oktOber 14 april 15
Montát výlotnlka do 10m

50 ks
o

23,10 172,00 3973,20 3973,20 0,00 oktOber 14 april 15
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Rozpočet projektu " Príloha Č. 6 Zmluvy o poskytnut! NFP

Názov výdavku
Jednotková Počet Celkom Oprávnený Neoprávnený termin realizácie

P.Č. MJ ,
cena jednotiek výdavok výdavok od do

Kábel Silový medený CYKY 3C.Ol,5

51 m 0,60 868,00 520,80 520,80 0,00 okt6ber 14 april 15
Výkop v zeleni do hlbky 70 cm ,
zatrávneme, pokládka kábla, f6l1a,

52 piesok, pokládka pásoviny 30.4 m 13,02 218,00 2838,36 2838,36 0,00 okt6ber 14 april 15
Výkop v chodniku do hlbky 30 cm v
diazbe, odvoz sutiny, pokládka kábla,
chranitky, f6lia, piesok, pásovina 30.4,
uvedenie do pOvod stavu

53 m 95,82 30,00 2874,60 2874,60 0,00 okt6ber 14 april 15
Rekonštrukcia stožiar základu

54. m 22,14 44,00 974,16 974,16 0,00 okt6ber 14 april 15
Stožiar kuželový Zlnkovaný Výšky 6 m
typ STK 60/60/3

55 ks 264,54 44,00 11639,76 11639,76 0,00 okt6ber 14 april 15
Doprava stlpov

56 hod 600,00 1,00 600,00 600,00 0,00 okt6ber 14 april 15
DispeČing softwér pre vizuahzaclu dal
Vo + hardware + sprevadzkovanle

57 systému sub 9295,68 1,00 9295,68 9295,68 0,00 okt6ber 14 april 15
RiadiaCI čip DC

58. sub 198,90 42,00 8353,80 8353,80 0,00 okt6ber 14 april 15
Inštalácia čipu DC do SVietidla

59 ks 10.20 42,00 428,40 428,40 0,00 okt6ber 14 april 15
Rev[zje svietidla

60 ks 4,20 216,00 907,20 907,20 0,00 okt6ber 14 april 15
Revfzla rozvádzača

61. ks 19,80 5,00 99,00 99,00 0,00 okt6ber 14 april 15
Východisková rel/lzla stožiara s
Jedným SVietidlom

62 ks 3,00 214,00 642,00 642,00 0,00 okt6ber 14 april 15

Strana 5 z 6


