
Príloha č. 1 zmluvy

Okres

5 000,00    skutočná 5 000,00 

Výška iných zdrojov (€)                        z rozhodnutia 263,16    skutočná 5 789,93 

5 263,16 10 789,93 

P. č. Názov položky Množstvo 

Merná 

jednotka (ks, 

m
2
, m

3
, atď.)

Jednotková 

cena (€)
Suma (€)

1 sadenice stromov - lipa malolistá 6 ks              19,80   118,80                        

2 sadenice krov - lieska obyčajná 5 ks              26,40   132,00                        

3 sadenice krov - zlatovka prostredná (zlatý dážď) 8 ks                7,20   57,60                          

4 sadenice ozdobných krov - drieň obyčajný 8 ks              16,80   134,40                        

5 sadenice krov - zob vtáčí vždyzelený (živý plot) 425 ks                1,92   816,00                        

6
sadenice letničiek (resp. semená) - nechtík lekársky, mak vlčí, 

rumanček kamilkový
250 ks                0,30   75,00                          

7 sadenice trvaliek (resp. semená) - levanduľa lekárska 8 ks                1,75   14,00                          

8 sadenice trvaliek (resp. semená) - flox metlinatý 7 ks                1,50   10,50                          

9 sadenice trvaliek (resp. semená) - margaréta biela 100 ks                0,10   10,00                          

10 sadenice popínavých rastlín - zimozeleň väčšia 30 ks                3,02   90,60                          

11 sadenice popínavých rastlín - brečtan popínavý 30 ks                2,97   89,10                          

12 úprava trávnatej plochy (dosiatie trávnika, retikulácia) 160 m2                2,80   447,84                        

Celkové náklady projektu (€)

Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2021

do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov

Príjemca dotácie Obec Horňa

Sobrance

Výška dotácie (€)                                   z rozhodnutia
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13 netkaná textília (záhony, chodník, zatrávňovacia dlažba) 220 m2                2,85   626,60                        

14 mulčovacia kôra (záhony) 1 m3            110,01   110,01                        

15
štiepaný kameň s podložím (andezit, hrúbka do 50 mm) - 

chodník
35 m2              29,76   1 041,60                     

16 informačná a náučná tabuľa - materiál na výrobu a osadenie 1 ks            130,80   130,80                        

17 lavičky - materiál na výrobu a osadenie 3 ks            180,00   540,00                        

18 drevené odpadkové nádoby - materiál na výrobu a osadenie 3 ks            135,60   406,80                        

19
zatrávňovací panel betónový sivý (Premac vega - 610x405x80 

mm)
624 ks                4,32   2 697,00                     

20
úprava terénu na zatrávňovacie panely vrátane podložia 

(štrková drť 4-8 mm, 5-38 mm, preosiaty substrát)
155 m2              13,86   2 148,30                     

21
materiál na výsadbu drevín s ukotvením (polguľatina, kotviaca 

páska, ľanový pás, spojovací materiál)
6 ks                3,00   18,00                          

22 terénna úprava plochy, vysadenie rastlín, osadenie prvkov 360 m2                1,10   396,72                        

23 hmyzí hotel 3 ks              42,00   126,00                        

24
Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 

1000x200x150(100) mm
27 m              20,45   552,26                        

25 -                              

26 -                              

27 -                              

28 -                              

29 -                              
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30 -                              

31 -                              

32 -                              

33 -                              

34 -                              

35 -                              

36 -                              

37 -                              

38 -                              

39 -                              

40 -                              

10 789,93 

UPOZORNENIE:

V .......................... dňa .................................

Spracoval:        ___________________       ____________________

Okrúhla pečiatka obce a 

podpis štatutárneho orgánu 

žiadateľa

 Pečiatka a podpis

 dodávateľa

SPOLU

Názvy položiek, množstvá a merné jednotky jednotlivých položiek musia byť zhodné s tými, ktoré boli uvedené v

položkovitom rozpočte predloženom spolu so žiadosťou o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho

fondu na rok 2021 v rámci Programu obnovy dediny podanej v roku 2021.

Pre každý riadok v tabuľke položkovitého rozpočtu musia byť vyplnené údaje vo všetkých stĺpcoch.

Jednotkové ceny (€) musia byť uvedené s DPH.


