Rozpočet projektu
Názov žiadateľa:

Obec Vyšná Voľa

Názov projektu:

Zvýšenie bezpečnosti v obci Vyšná Voľa prostredníctvom rekonštrukcie verejného osvetlenia

Prioritná os:

Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Špecifický cieľ

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Oblasť podpory

B. Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel

Spolufinancovanie príspevku z
celkových oprávnených
výdavkov (%)

Spolufinancovanie
84,16% vlastných zdrojov z
COV (%)

Názov výdavku

Skupina výdavkov

Merná jednotka

Počet MJ

Jednotková cena bez
DPH (EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Výška spolufinancovania
28 289,28 oprávnených výdavkov
žiadateľom

Výška príspevku

NIE

15,84% Platca DPH?

Cena celkom
Cena celkom bez DPH
s DPH (EUR)
(EUR)
POZOR ak je dodávateľ
neplatiteľ DPH
(6 = 4 x 5)

(7 = 6 x 1,2)

5 324,41

Celková finančná
anagažovanosť žiadateľa

5 324,41

Celkové oprávnené
výdavky (EUR)

Neoprávnené výdavky (EUR)

Vecný popis výdavku

Spôsob stanovenia výšky
výdavku

Zdôvodnenie nevyhnutnosti
výdavku

(8)

Žiadateľ ako platiteľ DPH 9 = 6 - 8
Žiadateľ ako neplatiteľ DPH 9 = 7-8

(10)

(11)

(12)

Hlavná aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Stavebné práce - Výmena a
doplnenie 53 ks existujúcich
svietidiel za LED svietidlá od bodu
29 - 81

Stavebné práce - Výmena
rozvádzačov VO

SPOLU

021 - Stavebné
práce vo výške
obstarávacej ceny

021 - Stavebné
práce vo výške
obstarávacej ceny

projekt

projekt

1,00

1,00

24 000,46

4 010,95

24 000,46

28 800,55

28 800,55

4 010,95

4 813,14

4 813,14

28 011,41

33 613,69

33 613,69

Demontáž 25 ks existujúcich svietidiel
a výložníkov rôznych dĺžok a montáž
nových LED svietidiel s cestnou
optikou a to v počte 4 ks LED
0,00 svietidiel s príkonom do 34 W a 21 ks Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom
LED svietidiel s príkonom do 22 W.
Na neobsadené podperné body bude
inštalovaných 28 ks nových LED
svietidiel a to v počte 2ks s príkonom
do 34 W a 26 ks LED svietidiel s
príkonom do 22 W.

Výmena 2 starých rozvádzačov RVO
umiestnených
na
betónových
stožiaroch pri hlavnej ceste. Nové
rozvádzače
budú
riešené
usporiadaním
do
dvoch
samostatných skríň. V prvej skrini je
0,00
Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom
riešený
hlavný
istič
(podľa
výkonového zaťaženia) a miesto pre
umiestenie fakturačného meradla
spotreby el. energie. Druhá skriňa
slúži na istenie vývodov jednotlivých
vetiev verejného osvetlenia kde budú
osadené poistkové odpínače s
osadenými poistkami.
0,00

Potreba rekonštrukcie verejného
osvetlenia vyplynula z analýzy
dopravnej
situácie
a
bezpečnostných rizík, ktoré v obci
vznikajú kvôli tomu, že súčasný
stav osvetlenia je nevyhovujúci a
zastaralý.

Potreba rekonštrukcie verejného
osvetlenia vyplynula z analýzy
dopravnej
situácie
a
bezpečnostných rizík, ktoré v obci
vznikajú kvôli tomu, že súčasný
stav osvetlenia je nevyhovujúci a
zastaralý.

