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číslo zmluvy: IROP-CLLD-Q632-511-001-002 

H MINISTERSTVO 

• INVESTICif. REGI9NÁLNEHO ROZVOJA 
A INFORMATIZACIE 
SLOVENSKE) REPUBLIKY 

DODATOK č. l 

EURÓPSKA ONIA 
EURÓPSKY FOND 

REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO 
PRÍSPEVKU č. IROP-CLLD- Q632-511-001-002 

zo dňa 30.08.2021 

(ďalej len "Dodatok") 
je uzavretý medzi 

Miestnou akčnou skupinou 

a 

názov: Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron 
sídlo: Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec 
IČO: 37890972 
konajúci: 
poštová adresa: 

Mgr. Irena Milecová, predsedníčka 
Nám. Dr.V.Clementisa 87, 980 61 Tisovec 

(ďalej ako "MAS") 

Užívateľom 

názov: TISWOOD s.r.o. 
sídlo: 
IČO: 
konajúci: 

Daxnerova 1411 , 980 61 Tisovec 
47477024 
Ing. Ondrej Magyar, štatutár 

(ďalej ako "Užívatel"') 

(MAS a Užívateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku označujú ďalej spoločne aj ako 

"Zmluvné strany" alebo jednotlivo "Zmluvná strana") 

l. ÚVODNÉ USTANOVENIE 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.08.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. IROP-CLLD- Q632-511-001-002 (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP"), ktorej 

predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri 

poskytnutí nenávratného fmančného príspevku zo strany MAS Užívatel'ovi na realizáciu aktivít 

projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP: 

Názov projektu: Výroba presných nástrojov 

Kód projektu: IROP-CLLD-Q632-511-001-002 

Miesto realizácie projektu: Tisovec, Daxnerova 1411 

Kód Výzvy: IROP-CLLD-Q632-511-00 l 

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom 

a v rozsahu v zmysle čl. II tohto Dodatku. 



1.3 Všetky výrazy s vel'kým začiatočným písmenom sa používajú v rovnakom význame, ako 

vyplýva z článku l ods. 3 VZP. 

2. PREDMET DODATKU 

2.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi MAS a 

Užívatel'om, ktorá sa týmto mení tak, ako je ďalej uvedené v tomto článku. Zmluvné strany sa 
dohodli, že pre lepšiu prehl'adnosť je v prípadoch, ak je to vhodné, uvedený text 

s podčiarknutím, ktoré nemá osobitný iný význam a v úplnom znení zmluvy sa už nenachádza. 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP: 

2.2.1 V článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A PRÍSPEVOK sa v odseku 3.1 mení výška Celkových 
oprávnených výdavkov po ukončení procesu Verejného obstarávania a výška maximálnej 

výšky príspevku pri dodržaní výšky percenta maximálnej výšky Príspevku z Celkových 

oprávnených výdavkov, v dôsledku čoho je nové znenie odseku 3 .l nasledovné: 

3.1 MAS a Užívateľ sa dohodli na nasledujúcom 

a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 

114 5 OO, OO_ EUR (slovom: jednostoštrnásťtisíc eur), 

b) MAS poskytne Užívatel'ovi Príspevok maximálne do výšky 62 975,00 EUR (slovom: 

šesťdesiatdvatisícdeväťstosedemdesiatpäť eur). čo predstavuje 55,0 % z Celkových 

oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ~ds. 3.1 písm. a) tohto 

článku zmiuvy, 

c) Užívate/' vyhlasuje, že: 

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 45,00 % (slovom: pät' 

p ercent), čo predstavuje sumu 51 525.00 EUR (slovom: 

päťdesiatjedentisícpäťstodvadsat'pät' eur) z Celkových oprávnených výdavkov 

na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy a 

(ii) zabezpečí zdroje financovania 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 Príspevku. 

2.2.2 Pôvodné znenie prílohy č. 3 Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novým znením tak, ako 
je priložený k tomuto Dodatku. 

2.2.3 V prílohe č. 2 Predmet podpory sa v časti 4 Aktivita projektu mení dÍžka realizácie (na 4 

mesiace), začiatok realizácie (február 2022) a koniec realizácie (máj 2022) a v časti 5 
Meratel'né ukazovatele projektu sa mení hodnota v stÍpci čas plnenia na máj 2022 

na základe schválenej žiadosti o zmenu zmluvy pri dodržaní podmienky maximálne 

doby realizácie projektu 9 mesiacov a ukončenía najneskôr do 30.6.2023. 

Strana 2 z 3 



2.2.4 Pôvodné znenie prílohy č . 2 Predmet podpory sa ruší a nahrádza sa novým znením tak, ako 

je priložená k tomuto Dodatku. 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. 

3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade 

s §47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia MAS v Centrálnom registri zmlúv. Ak MAS aj Užívatel' sú obaja povinnými osobami 

podl'a zákona č .211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je 

rozhodujúce zverejnenie Dodatku MAS. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku 

zabezpečí MAS a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Užívatel'a. Ustanovenia 

o nadobudnutí platnosti a účinnosti podl'a tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie 

každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

3.3 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Užívatel' l rovnopis 

a 2 rovnopisy dostane MAS. 

Prílohy: 

Príloha č . 2 Predmet podpory 
Príloha č . 3 Podrobný rozpočet Projektu 

Ti ó O tlU v 2.. ~P2. hz..L. 
Za MAS, v ........ ....... .......... ..... , dňa ..... ...... ..... .. .. ... .... .. . 

Podpis: .. .... ... ... .. (}./ .. .... ..... ... . 

Mgr. Irena Milecová 

Partnerstvo 
Muránska planina - Čierny Hron 

občianske združenie 
Daxnerova 1112,980 61 Tisovec 
IČO: 37890972 Dit: 2021890739 

Za Užívatel'a, v .... !.! .. ~?.'::.~. ! .... , dňa .... ... ?!...: .. ~. · ... ~ .. ~ .2._ 

Podpis: ... f .: .. ~ 
Ing. Ondrej Magyar 

TISWOOD s.r.o. 
Daxnerova ul. 1411. 980 1 Tisovec 

I ČO 47 477 024, I Č DPH SK2023919854 
-3· 
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Príloha č . 2 Dodatku l Zmluvy o poskytnutí Príspevku IROP-CLLD-Q632-511-00 1-002 

PREDMET PODPORY- DODATOK l 

l. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE 

Názov projektu: Výroba presných nástrojov 

Kód projektu: IROP-CLLD-Q632-511-001-002 

Aktivita: Al Podpora podnikania a inovácií 

2. FINANCOVANIE PROJEKTU 

Refundácia 

IBAN: SK38 0900 0000 0050 4937 8648 

Banka: Slovenská sporitel'ňa , a.s. 

Platnosť od: 

Platnosť do: 

3. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU 

Obec: Tisovec 

4. AKTIVITA PROJEKTU 

DÍžka realizácie: 4 mesiace 

Začiatok realizácie: február 2022 

Ukončenie realizácie: máj 2022 

5. MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU 

kód názov MJ ciel' o vá čas plnenia príznak 
hodnota rízika 

AlOI Počet produktov, ktoré sú počet l máj 2022 bez príznaku 
pre firmu nové 

A102 Počet produktov, ktoré sú počet l máj 2022 bez príznaku 
pre trh nové 

A103 Počet podnikov, ktorým sa l podnik l máj 2022 bez príznaku 
poskytuje podpora 

A104 Počet vytvorených FTE 1,5 máj 2022 bez príznaku 
pracovných miest 



Príloha č . 3 Dodatku 1 Zmluvy o poskytnut! príspevku IROP-CLLD-0632-511 -001 -002 

Názov žiadstei'B: 

N4zov projektu: 

Prioritná os: 

$pecifický cieľ 

Oblast' podpory 

q~'MERs'"o 

teA-l 
"(,éT"tt:'.t 

""""'· -~ 
TISWOOD s.r.o. 

Výroba presných néstrojov 

Prioritné os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou 

lntagrovany reglon•lny 
ope~c!nj program 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácii 

Rozpočet projektu - Dodatok 1 

A. Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osOb, družstiev 

n MINISTERSTVO 

• INVEST1Cii, REGIONALNEHO ROZVOJA 
A INFORMATIZACIE 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

EUROPSKA ÚNIA 
EUROPSKY FOND 

REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

Miera prlspevku z celkových f~unnancovon/e ~ l 
45,00%1P/atca DPH? l rVý!h prfspevku 1 62 975 001 vy§k .. po/ufinancovania l 51 525 ool~•lkov4 finantml l 55,00% vlastných zdrojov z ANO 

oprávnených výdavkov f") 
COV(%) 

' oprávn~ných výdavkov :t.iadatel'om ' anagafovanosť fiadatel'a 

(1) 

Skupina 
výdavkov 

(2) 

Hlavná aktivita: A 1 Podpora podnikania a lnov,cll 

Stroj - efektrolskrov• drátov• 
rezaCka 

SPOLU 

022 Samostatné 
hnuterné-..ci a 
sU bory hnutern).eh 

"".~: ,., , ... 

Mernll jednotka 

(3) 

•• 

Počet MJ 
JednotJ(ov• cena bez Cena celkom bez DPH 

DPH (EUR) (EUR) 

(4) (5) {6 = 4x5) 

1,00 114 500,00 114 500,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

114500,00 

(.;ena celkom 
a DPH (EUR) 
POZOR ak}e 

dod,va~~~eplatlter 

(7 = 6x1 ,2) 

137 400,00 

o. oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 

137 400,00 

C• lkové oprávnené 
výdavky (EUR) 

(6) 

114 500,00 

114 500,00 

Neoprávnené výdavky (EUR) 

!iadater ako platiteľ DPH 9 = 6 • 8 
tlt~dttte r ako nenlan er DPH g = 7-8 

Vecný popis výdavku 

(10) 

0,00 nákup stroja - investlc ~a 

0 .00 
0.00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

Sp6sob stanovenia výUy 
výdavku 

(11) 

Zmh,lll it 5 
dodávitterom/ znotovlterom 

Zd6vodnenie nevyhnutnO*ti výdavku 

(12) 

konkurenc~eschopnosl' 

51525,00 



lnitrukcie a upozornenie k vyplneniu rozpottu projektu. 

Vl eobecne 

Ná1011 vjdavku 
Stfpec(l) 

Skupina vjdavkov 
Stfpec (2) 

Memä jednotka 
St(pe<(3) 

PotetMJ 
stfpec (4) 

Jednotková cena be1 DPH (EUR) 

stfpec(SJ 

Cena celkom be1 DPH (EUR) 

sdpec(61 

Cena celkom s DPH (EUR) 
Sdpec(7) 

Rozpoc!et projektu sa nevypracovéva 11 detailnosti .,Ykazu-výmer, ale ns úrovni agregovanYch logicky súvisiacich položkách 

V prlpade doplnenia d al§ ich výdavkov vložte nový riadok a zadajte ná zov prlslu§ného výdavku Riadky re potrebné vkladal' tak, aby celkollý súeet zatil'lalaj novovložené riadky. 

Dbajte na súlad údajov uvedenYch v Rozpočte projektu s údajmi uvedenYml vo formulári 2:oPr ako aj v dal! Ich prllohéch. 

V prlpda , ak sa niektorá z buniek rozviali ns červeno , uvedené indikuje logickú chybu, údaj chYba , alebo je hodnotza záporná Skontrolujte rozpočet a odstrál'lte chybu 

Názov vydavku sa uvédza v agregovaných logicky súvis iacich polotkách (napr. stavebné práce stavebného objektu , softvér XX, licencia XX, stror XX, služby marketingu XX a pod .) patnscich do prlslu!nej skup1ny výdavkov 

.Ž:iadater vyberajte len zo skupin výdavkov, ktoré sú relevantné pre prfslu!nú výzvu a hlavnú aktivitu. 
V prlpade, ak sa na danú skupinu výdavkov v~ťahuje viac agregovanych logicky súvisiacich položiek (napr. v rámci skupiny výdavkov "021 -Stallby" so budú roalizovet' stavebné práce na stavebnom objekte 01 a stavebnom objekte 02), t iadater uvedie každú položku v samostatnom riadku a skupinu výdavkov zopakuje . 

2:iadater uvedie!' mernú jendnotku (napr. ks, súbor, služba) 

.Ž:iadater uvedie počet MJ tej istej agregovanej logicky súvisiacej položky. 

.Ž:iadater uvedie cenu za memú jednotku bez DPH. 

Cena celkom bez DPH sa vypočlta automaticky vynásobenlm jednotkovej ceny a počtu merených jednotiek. 

Automaticky dOjde k prepočtu ceny ns cenu s DPH. Rozpočet zvY:!ii hodnotu zo sÚpca 6 o sadzbu DPH 20%. V prípade, ak dodávatefl zhotovrter predmetneJ položky rozpočtu nie je platcom DPH , potom je potrebné upravl vzorec v prfslu:!inom riadku tak, aby sa jeho hodnota rovnala hodnote v sÚpci 6 

C lk é prá né ' d Iey (EUR) .Ž:iadater uvedie sumu výdavkov, ktoré si nárokuje ako oprávnené. V prlpade , ak je žiadater platitefom DPH nesmie byť vý!ka nim nárokovanYch oprávnenYch výdavkov vyš!ia ako je cena celkom bez DPH uvedená v sÚ pci 6. V prlpade , ak žiadater nie J& platrtefom DPH nesmie byt' vý!ka nárokovaných oprávnených 
S~ 011

18
; vne vy av ~evkov vy:!;ia ako je cena celkom s DPH uvedená v sd pci 7. ~ý§ka ~právnenYch výdavkov zárovefl po aphkácu mieru spolufinancovanl8 zo zdrojov prlspevkov nesmie viest' k presiahnutiu vy:!iky stropu prlspevku uvedeného vo výzw. Ak by k tomu malo dôjsť, je žiadater oprávnenY znlžlt' 1/ý:!;ku oprávnenYch výdavkov alebo 

pec mte ru prtspevku te k, aby maXImálny strop prlspevku nebol pres18hnuty 

Neoprávnené ..,Ydavky (EU R) 

Stfpec(9) 

VecnV popis v'fdavku 

Stfpec(lO) 

Automaticky dôjde k llýpočtu vý!ky neoprávnenYch výdavkov v záVISlosti od skutočnosti , či je žiadater platrterom DPH alebo me. 

V rámci vecného popisu výdavkov žiadater !pacifikuje jednotlivé 'olýdavky z hfadiska Ich predmetu , resp . rozsahu. V prlpade , ak výdavok pozostáva z viacerých položiek agregovaných do logického celku, je potrebné tl&to položky v rámci wcného popisu výda'J1(u bliž!ie §pecifikovaf 

Žiadateľ vyberie z ro letového menu prfslu!nY spôsob stanovenia llý!ky výda'J1(u. 

1. v prfpade, ak bola vý!ka výdavku stanovená pod ra stawbného rozpočtu oceneného autonzovanou osobou· , predkladá žiadater ako prilohu rozpočtu projektu kóp1u oceneného rozpočtu stavby. 
2. v prlpade , ak bola vý!ka výdavku stanovené pod ra uzatvorenej zmluvy s úspe!nym uchádzačom ako výsledkom vyk.onaného verejného obstarávania , t iadater predkladá ako prllohu rozpočtu kópiu tejto zmluvu a to vrátane dodatkov k zmluve ak existuJÚ (:!iadotor nepredkladá komplet dokumentáciu k VO, túto predloži ež 
po nsdobnudnutf účinnosti zmluvy o prfspevku). 
3. v prlpade , ak bola vý!ka vydal/ku stanovená prieskumom trhu, predkladá Žl&dater ako prllohu rozpočtu projektu kópiu záznamu z prieskumu trhu a v§etky cenové ponuky. Prieskum trhu vykoná žiadater v súlade s ln!trukciami uwdenYmi v kapitole 2.2.2 Prfručky RO pre IR OP k procesu verejného obstarávame , ktorá je 
dostupná na http:/lwww mpsr sk/index.php?nsv1D::1121&nav1D2=1121&s10 =67&id ::10956. Aktualizoval', ked RO pre IROP vydá osobitnú prfručku pre MAS. 

Sp610b stanovenia ..,Y!ky výdavku .Ž:iadater stanovY výdavok pocHa nBJkatuálnej§ej dokumentácie , t.j ak disponuje uzatvorenou zmluvou s úspe!ným uchád začom použiJ& hodnoty zo zmluvy, ak disponuJe oceneným rozpočtom stavby, ale neeXIstuje zmluva s úspe!nym uchádzačom poUŽIJe hodnoty z rozpočtu staiA>y, vo ~etkYch ostatnYch prfpadoch, ak 
Sdpec (ll) neexistuje zmluva an1 rozpočet stavby použije prieskum trhu 

Zd6vodnenle nevyhnutnosti 

vYdavku 
Sdpec (12) 

-v zmysle zákona č. 13811992 Zb o autorizovanYch architektoch a autonzovanYch stawbnych inžinieroch v zneni neskor!lch predpisov Rozpočet musi b~' owreny podpiSOm a pečiatkou autonzovanej osoby Stanovenie vý§ky výda'J1(u na základe rozpočtu stavby je možné iba pre stavby a zariaden18 , ktoré sú súčasťou 
stavby podte jej charakteru a projektovej dokumentáci& Pre samostatné UJnadonl8 o samostatnó hnutofnó vec•. resp . súbory hnuterných veci re potrebné zvolit' 1ny spOsob stanovenia výdavku (zmluva s vlfaznYm uchádzačom , alebo prieskum trhu) 

V§etkú podpornú dokunen!Aciu SÚVIsiacu s urtenlm vý!ky výdavkov !iadater uchováva vo svojej držbe a v prfpade pož:18da'J1(y MAS túto dodatočne predloži na účely schvarovania 2:oPr (napr dokumentácia z verejnél'lo obstarávania , Originál dokumentácie a pod ) 

V prlpade, ak sa preukáže , že žiadater uviedol v rozpočte projektu sumu, ktorá nie je podložená relevantnou dokumentáciou, MAS je v záVIslosti od ldentifikovanych nedostatkov oprávnená znfžit' llýšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej llý!ke ako neoprávnený alebo vyvodil' iné prévne ná sledky pri 
schvafovanl žoPr, resp . v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o prlspevku. Uvedené nemá vplyv na postup MAS pn Identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávani, ktorého výsledkom bola zmluva s úspe!ným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená \lýtka prfslu!ného výdavku v rozpočte 

.Ž: iadater zdOvodnl potrebu daného llýdavku z hfadlska jeho aktuálneho vybavenia (technických kapacit) a ciefov projektu 
Upozorňujeme , te výdavky, ktorá nie sú nevyhnutné pre rea l izáciu a dosiahnutie cieľov projektu - sú neoprávnené. Neoprávnené sú aj výdavky, ktoré sú zo strany žiadateľa nedostatočne odôvodnené. 


	Bez názvu

	undefined: 
	kód: 
	názov: 
	MJ: 
	fill_4: 
	AlO l: 
	fill_6: 
	l: 
	máj 2022: 
	bez príznaku: 
	A102: 
	fill_11: 
	l_2: 
	máj 2022_2: 
	bez príznaku_2: 
	Al03: 
	l podnik: 
	l_3: 
	máj 2022_3: 
	bez príznaku_3: 
	Al04: 
	FTE: 
	15: 
	máj 2022_4: 
	bez príznaku_4: 
	Názov žadatelll: 
	TISWOOD sro: 
	Názov projektu: 
	Výroba presných néstrojov: 
	Prioritná os: 
	Prioritna os 5  Miestny rozvoj vedený komunitou: 
	fill_55: 
	511 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácii: 
	Oblast podpory: 
	fill_58: 
	Hlavná aktlvlla A 1 Podpora podnikania a lnováif: 
	Stroj eleldroiskrov4 drátová rezatkaRow1: 
	022 Samostatné hnuteln veci a sU bory hnutefnch voeRow1: 
	Row1: 
	100Row1: 
	114 50000Row1: 
	114 50000: 
	fill_7: 
	Zmllillas dodávateromtntltovlterom: 
	konkurenceschopnosl: 
	Stroj eleldroiskrov4 drátová rezatkaRow2: 
	022 Samostatné hnuteln veci a sU bory hnutefnch voeRow2: 
	Row2: 
	100Row2: 
	114 50000Row2: 
	114 50000_2: 
	fill_16: 
	Zmllillas dodávateromtntltovlterom_2: 
	konkurenceschopnosl_2: 
	Stroj eleldroiskrov4 drátová rezatkaRow3: 
	022 Samostatné hnuteln veci a sU bory hnutefnch voeRow3: 
	Row3: 
	100Row3: 
	114 50000Row3: 
	114 50000_3: 
	fill_25: 
	Zmllillas dodávateromtntltovlterom_3: 
	konkurenceschopnosl_3: 
	Stroj eleldroiskrov4 drátová rezatkaRow4: 
	022 Samostatné hnuteln veci a sU bory hnutefnch voeRow4: 
	Row4: 
	100Row4: 
	114 50000Row4: 
	114 50000_4: 
	fill_34: 
	Zmllillas dodávateromtntltovlterom_4: 
	konkurenceschopnosl_4: 
	Stroj eleldroiskrov4 drátová rezatkaRow5: 
	022 Samostatné hnuteln veci a sU bory hnutefnch voeRow5: 
	Row5: 
	100Row5: 
	114 50000Row5: 
	114 50000_5: 
	fill_43: 
	Zmllillas dodávateromtntltovlterom_5: 
	konkurenceschopnosl_5: 
	SPOLU: 
	fill_46: 
	Zmllillas dodávateromtntltovlterom_6: 
	konkurenceschopnosl_6: 
	lnitrukcle a upozornenie k vyplneniu rozpottu projektu: 
	Rozpocet projektu sa nevypracovéva v detailnosti vYkazuYmer ale na úrovni agregovaných logicky SÚVIsiacich položkách: 
	V prlpade doplnenia dal Ich výdavkov 1lotte nový riadok a zadaJte názov prlsluného výdavku Riadky J potrebné vkladal tak aby celkový sútet zatÝIlalaJ novo111ožené riadky: 
	Vleobecne: 
	fill_5: 
	fill_6_2: 
	Názov Ydavku Stfpecl: 
	Skupina výdavkov Stfpec2: 
	Merná jednotka Sdpec3: 
	Žiadater uvedie memú jendnotku napr ks sUbor slutba: 
	fill_11_2: 
	fill_12: 
	Žiadater uvedie cenu za memU jednotku bez DPH: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	VecnY popis výdavku StfpeclO: 
	fill_17: 
	Tlačítko1: 
	Tlačítko2: 


