
Poznámka: časť IV. Ďalšie zdroje krytia  - povinné spolufinancovanie =  časť I. Náklady na projekt (SPOLU) - (časť II.  Predpokladané príjmy (výnosy) z projektu( 
SPOLU) + časť III. Príspevok z PSK)

I. Náklady na projekt -  BEŽNÉ VÝDAVKY

Nie je možná kombinácia bežných a kapitálových výdav kov

1. Mzdy a ostatné osobné náklady 
(špecifikovať)

Termín konania (od ....  do) - záväzný 
(podľa Prílohy č. 1 - Žiadosť ...):

Príloha č. 2

Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2018 - Program 3 "Sociálne služby"

ROZPOČET  PROJEKTU

Program: Podprogram

Žiadate ľ:

Položky rozpo čtovej klasifikácie  1) Celkový rozpo čet                          
(v €)

Žiadané od PSK                                    
(v €)

Skuto čnos ť                        
(vyp ĺňa sa pri vyú čtovaní) 

(v €)

Názov projektu  (musí byť identický s názvom 
projektu uvedenom v Prílohe č. 1 - Žiadosť...) :

Miesto 
konania

X

7. Ostatné bežné náklady - konkretizovať  
v Tabuľke  A: 

0,00 0,00 0,00

6. Nákup strojov, prístrojov, zariadenia, 
techniky,  náradia a materiálne 
vybavenie

II. Náklady na projekt   - KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY

1. Nákup strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia

2. Prípravná projektová dokumentácia

3. Realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia
6. Ostatné kapitálové náklady - 
konkretizovať v Tabuľke B: 

0,00 0,00 0,00

I. Náklady na projekt (SPOLU) 0,00 0,00 0,00

II. Predpokladané príjmy (výnosy) z projektu:

X

X

X

X

II.  Predpokladané príjmy (výnosy)                 
z projektu (SPOLU)

0,00 X 0,00

Rozdiel I. - II: 0,00 X 0,00

1) 
Opatrenie MF SR z 8.12.2004  č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasif., organiz.klasif. a ekon.klasif. rozpočtovej klasifikácie v platnom znení

Položka
Celkový rozpo čet                          

(v €)
Žiadané od PSK                                    

(v €)

Skuto čnos ť                        
(vyp ĺňa sa pri vyú čtovaní) 

(v €)

III. Príspevok z PSK X 0,00

IV. Ďalšie zdroje krytia - povinné 
spolufinancovanie (konkretizovať)

0,00 X 0,00

X

X

X

Potvrdi ť pri predkladaní žiadosti:

Tabu ľka A - 7. Ostatné bežné náklady - konkretizácia:

Položka rozpo čtovej klasifikácie  1) Celkový rozpo čet                          
(v €)

Žiadané od PSK                                    
(v €)

pečiatka
podpis štatutárneho/šatutárnych 

zástupcu/zástupcov

Potvrdi ť pri vyú čtovaní:

vypracoval dátum pečiatka
podpis štatutárneho/šatutárnych 

zástupcu/zástupcov

vypracoval dátum

Skuto čnos ť                        
(vyp ĺňa sa pri vyú čtovaní) 

(v €)

Spolu 0,00 0,00 0,00

Tabu ľka B - 6. Ostatné kapitálové náklady - konkretizácia:

Položka rozpo čtovej klasifikácie  1) Celkový rozpo čet                          Žiadané od PSK                                    Skuto čnos ť                        

Spolu 0,00 0,00 0,00
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