
OBECNÝ ÚRAD 
Jánošíkovská 7 

900 42 Dunajská Lužná 

ť f l iH-fo-At-L, Z M L U V A 
o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 

multifunkčné ihriská 
číslo: 894/2015 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v 
nadväznosti na ustanovenie § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 524/2010 Z. z. o 
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
(ďalej ako „zmluva") medzi zmluvnými stranami označenými ako 

Poskytovateľ: 
Sídlo: 
v mene ktorého koná: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
(ďalej ako "poskytovateľ") 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1 
Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
00 151 513 
8180 Štátna pokladnica, Bratislava 
7000060195 
SK96 8180 0000 0070 0006 0195 

a 

Prijímateľ: 
Sídlo: 
v mene ktorého koná: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
(ďalej ako "prijímateľ") 

Obec Dunajská Lužná 
Jánošíkova 466, 900 42 Dunajská Lužná 
Štefan Jurčík, starosta obce 
00400009 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
2163235751 
SK86 0200 0000 0021 6323 5751 

Článok L 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri 
poskytnutí dotácie z programu Úradu vlády Slovenskej republiky s názvom „Podpora rozvoja 
športu" na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk zameraných predovšetkým 
na deti a mládež v sume 40.000,- EUR (slovom: štyridsaťtisíc EUR), ktorú sa prijímateľ zaväzuje 
použiť v plnej výške na realizáciu podporeného projektu žiadosti číslo 63, a to v rozsahu a za 
podmienok vymedzených v tejto zmluve: 

P. č. Názov projektu Cieľ použitia dotácie Výška 
dotácie 

Výška 
spolufinancovania 

Číslo 
projektu 

1. 
Viacúčelové 

ihrisko 36x18 m 
Dunajská Lužná 

Rozvoj športu v obci 
Dunajská Lužná 40 000,- 41 443,60 63 

(ďalej ako „projekt"). 
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2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
prostredníctvom kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o rozpočtových pravidlách") a zákona č. 
524/2010 Z. z. o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 524/2010 Z. z."). 

3. Prijímateľ prijíma dotáciu podľa čl. I odsek 1 tejto zmluvy bez výhrad a v plnom rozsahu 
a zaväzuje sa dotáciu použiť výlučne na úhradu kapitálových výdavkov s účelovým určením na 
výstavbu multifunkčného ihriska zameraného predovšetkým na deti a mládež, v súlade so 
schváleným štruktúrovaným rozpočtom a komentárom k štruktúrovanému rozpočtu (ďalej ako 
"štruktúrovaný rozpočet"), ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy. Prijímateľ sa zaväzuje použiť 
dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska na pozemku pare. č. 242/1, v okrese Senec, obec 
Dunajská Lužná, katastrálne územie Nové Košariská, evidované vKN, register C, na liste 
vlastníctva č. 740 - čiastočný, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 9 017 m2 

(ďalej ako „stavba"). 

Článok II. 
Podmienky poskytnutia a použitia dotácie 

1. Poskytnutá dotácia je účelovo viazaná a prijímateľ sa zaväzuje použiť ju v zmysle § 19 zákona 
o rozpočtových pravidlách výlučne na účel, ktorý je uvedený v čl. I. tejto zmluvy a realizovať 
projekt na svoju vlastnú zodpovednosť. 

2. Poskytovateľ je povinný poukázať finančné prostriedky uvedené v čl. I. ods, 1 tejto zmluvy 
bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 15 pracovných 
dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje financovať projekt aj z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej 
vo výške 5 % z rozpočtu projektu vo výške uvedenej v čl. I ods. 1 zmluvy. 

4. Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. I ods. 1 tejto zmluvy je prijímateľ povinný použiť najneskôr do 
31.12.2015 (ďalej ako "termín na použitie dotácie") podľa schválených výdavkov 
štruktúrovaného rozpočtu. V prípade, že zo všetkých okolností je zrejmé, že uvedená lehota na 
použitie dotácie nebude prijímateľom dodržaná, je prijímateľ povinný na základe zdôvodnenej 
písomnej žiadosti požiadať poskytovateľa najneskôr 20 kalendárnych dní pred uplynutím 
stanoveného termínu na použitie dotácie o predĺženie termínu na použitie dotácie. 

5. Prijímateľ, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia §§ 6 a 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je pri čerpaní 
dotácie povinný postupovať v zmysle citovaného zákona. 

6. Prijímateľ je povinný vo všetkých tlačených a elektronických materiáloch, ako aj pri všetkých 
mediálnych vystúpeniach a prezentáciách súvisiacich s poskytnutím dotácie uvádzať, že sa projekt 
realizoval vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky, a to uvedením 
nasledovného textu: Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky -
program „Podpora rozvoja športu na rok 2015". Prijímateľ je povinný označiť stavbu zreteľne 
textom: Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program „Podpora 
rozvoja športu na rok 2015". 

7. Prijímateľ sa zaväzuje, že nezmení vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku a vlastnícke 
právo alebo iné právo k stavbe najmenej po dobu 10 rokov od dokončenia výstavby, na ktorú sa 
dotácia poskytuje. 
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dokončenú stavbu bude najmenej po dobu 10 rokov od dokončenia 
it x ... j ktorý bola dotácia poskytnutá. 

c uhradiť zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej dotácie, v prípade 
r« - jší povinnosti uvedené v čl. II ods. 7 a 8 tejto zmluvy. 

Článok III. 
Spôsob a obsah vyúčtovania dotácie 

k zaslať vyúčtovanie projektu v jednom originálnom vyhotovení najneskôr do 
: e ako "termín na vyúčtovanie dotácie"). Ak prijímateľ nezašle vyúčtovanie 

m v. jvtovanie dotácie, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport -
\yzve prijímateľa, aby zaslal vyúčtovanie v ním určenej lehote nie dlhšej ako 15 

Ak tak prijímateľ dotácie neurobí, je povinný poskytnutú dotáciu projektu 
f : : čnie úplného a správneho vyúčtovania je jednou z podmienok pre poskytnutie 

^ žujúcich rozpočtových rokoch. 

e povinný pripraviť a zaslať vyúčtovanie dotácie tak, aby obsahovalo všetky listinné 
preukazujúce účel použitia dotácie a dokazovalo skutočnosti vzťahujúce sa na použitie 

vecné vyhodnotenie dotácie musí obsahovať najmä záverečnú správu o realizácii 
podporeného projektu, ktorú tvorí: 

- písomná správa s podrobným hodnotením naplnenia účelu dotácie, priebehu 
realizácie projektu, dodržania termínu na použitie dotácie a dodržanie 
minimálnych technických požiadaviek podľa Charakteristiky programu, 

- vecné vyhodnotenie zrealizovaných stavebných činností (vrátane priloženej 
fotodokumentácie), z ktorého bude zrejmé dodržanie účelu dohodnutého v čl. 
I tejto zmluvy. 

finančné vyúčtovanie dotácie a finančné vyúčtovanie spolufinancovania musí byť 
vypracované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov a musí obsahovať najmä písomný prehľad a čitateľné fotokópie dokladov 
preukazujúcich použitie dotácie a spolufinancovania, ako sú najmä: daňové doklady -
faktúry, pokladničné doklady s náležitosťami podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kúpne zmluvy, zmluvy 
o dielo, objednávky, dodacie listy, preberací protokol, výpisy z účtu o prijatí dotácie, 
výberoch, bezhotovostných platbách, doklad o zaradení do evidencie majetku a pod. 
Súčasťou finančného vyúčtovania je tiež: 

- celková rekapitulácia výdavkov s vyčíslením výšky celkovej vyčerpanej sumy 
z poskytnutej dotácie, z vlastných zdrojov a iných zdrojov s uvedením výšky 
celkovej vyčerpanej sumy za projekt; 

- predloženie písomného vyhlásenia príslušného zodpovedného zamestnanca 
prijímateľa o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania; 

- uvedenie miesta, kde sa nachádzajú originály všetkých dokladov súvisiace 
s projektom u prijímateľa. 

iii. prijímateľ, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia §§ 6 a 7 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov je povinný predložiť dokumentáciu z použitého postupu verejného 
obstarávania. 
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i v. za správnosť údajov uvedených vo vyúčtovaní zodpovedá osoba, ktorá podpisuje 
vyúčtovanie poskytnutej dotácie a štatutárny zástupca prijímateľa. 

Článok IV. 
Kontrola použitia dotácie a sankcie 

1. Kontrolu dodržania účelu dotácie a ďalších podmienok použitia dotácie dohodnutých v zmluve, 
ako aj správnosti vyúčtovania a kontrolu vecnej realizácie stavby je oprávnený vykonať 
zamestnanec poskytovateľa a kontrolných orgánov Slovenskej republiky (ďalej ako 
"zamestnanec") v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prijímateľ sa zaväzuje 
umožniť zamestnancom výkon predbežnej, priebežnej a následnej finančnej kontroly alebo jej 
časti podľa predchádzajúcej vety. 

2. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi: 
a) dotáciu alebo jej časť, ktorá nebola použitá na účel dohodnutý v či. í. tejto zmluvy, 
b) dotáciu alebo jej časť, ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie; nevyčerpanú časť 

dotácie do výšky 1 eur nie je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi ako zúčtovanie 
dotácie, 

c) dotáciu alebo jej časť, ktorá nebola použitá na dohodnutý účel uvedený v čl. I. tejto zmluvy 
z dôvodu, že voči majetku prijímateľa je vedené konkurzné konanie, prijímateľ je v konkurze, 
v reštrukturalizácii, bol voči prijímateľovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok majetku, prijímateľ je v likvidácii alebo je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, 

d) dotáciu, ak sa preukáže, že v žiadosti o poskytnutie dotácie alebo v dokumentoch, ktoré sú jej 
prílohami uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje, 

e) dotáciu alebo jej časť, ak prijímateľ poruší povinnosť podľa článku II ods. 5 zmluvy. 

3. Povinnosť prijímateľa vrátiť poskytnutú dotáciu alebo jej časť sa vzťahuje aj na prípad, ak 
poskytovateľ zistí skutočnosť podľa predchádzajúceho odseku z predloženého vyúčtovania. 
Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie takej výšky finančných prostriedkov, ktorú vyčísli 
poskytovateľ na základe zistených nedostatkov. Prijímateľ je povinný vrátiť tieto finančné 
prostriedky do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy poskytovateľa na vrátenie 
dotácie alebo jej časti, v ktorej vyčísli aj presnú výšku finančných prostriedkov. 

4. Prostriedky z dotácie, ktoré je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi: 
a) v priebehu rozpočtového roka 2015, je povinný vrátiť na výdavkový účet Úradu vlády 

Slovenskej republiky IBAN SK96 8180 0000 0070 0006 0195 s uvedením V - symbolu: 
178942015 a zároveň zašle ekonomickému odboru Úradu vlády Slovenskej republiky avízo 
o platbe, 

b) po skončení rozpočtového roka 2015, je povinný vrátiť na depozitný účet Úradu vlády 
Slovenskej republiky IBAN SK36 8180 0000 0070 0006 0208 s uvedením V - symbolu: 
178942015 a zároveň zašle ekonomickému odboru Úradu vlády Slovenskej republiky avízo 
o platbe. 

5. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi všetky výnosy (rozdiel medzi čistým úrokom 
vzniknutým zo sumy pridelenej dotácie po odpočítaní alikvotnej časti poplatku za vedenie účtu 
prijímateľa, prípadne celého poplatku) z prostriedkov, ktoré boli pripísané na jeho účet, nakoľko 
tieto sú príjmom štátneho rozpočtu v zmysle § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových 
pravidlách. Prijímateľ vráti výnosy na účet IBAN SK93 8180 0000 0070 0006 0152 s uvedením 
V - symbolu: 178942015 najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na vyúčtovanie 
dotácie a zároveň zašle ekonomickému odboru Úradu vlády Slovenskej republiky avízo o platbe. 

6. Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa považuje za porušenie finančnej disciplíny 
a bude podliehať sankciám podľa ustanovenia § 31 zákona o rozpočtových pravidlách. 
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Článok V. 
Zmena podmienok použitia a vyúčtovania dotácie 

-trany berú na vedomie, že účelové určenie projektu nemožno zmeniť a o ostatných 
• H k w h projektu a podmienok použitia a vyúčtovania dotácie rozhoduje poskytovateľ na základe 
• t a j n e j a odôvodnenej žiadosti prijímateľa zaslanej najneskôr 20 kalendárnych dní pred 

™ termínu na použitie dotácie, pokiaľ nieje v zmluve uvedené inak. 

iÉf -¿teľ je oprávnený vykonať zmenu štruktúry výdavkov do 15% v rámci jednotlivých 
f&až - * - ;truktúrovaného rozpočtu projektu, pričom celková výška kapitálových výdavkov musí 
I f ť /¿chovaná; v tomto prípade sa nevyžaduje dodatok k tejto zmluve. Zmena štruktúry 
•jméí * v vyššej ako 15% v rámci jednotlivých položiek štruktúrovaného rozpočtuje možná len 

ade písomného dodatku k zmluve. 

I m : a rodmienok uvedených v zmluve je možná len na základe písomného dodatku k zmluve, 
ftto i" e je v zmluve uvedené inak. 

Článok VI. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

Ďfcéia r- Jmienky na poskytovanie dotácií, hospodárenie s dotáciou, postup pri uplatňovaní, 
••r-- ^ani a schvaľovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie a jej vyúčtovanie upravujú 
mam** cnia zákona o rozpočtových pravidlách a zákona č. 524/2010 Z. z. Ostatné vzťahy, ktoré 
« c s .rravené výslovne v tejto zmluve, sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym 
ätotm - v m v znení neskorších predpisov, ak nieje ustanovené inak. 

Imer : »;rane prijímateľa vrátane zmeny kontaktných údajov, štatutárneho orgánu, bankového 
^ b e prijímateľ povinný do 14 kalendárnych dní odo dňa jej vzniku poskytovateľovi 
• A m b d c oznámiť. 

tom/ry ' ¿teľ si vyhradzuje právo znížiť výšku dotácie z dôvodu nedostatku finančných 
§ m š t c S k o v v rozpočte v súvislosti s viazaním výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom 
§mm. i Slovenskej republiky. V takomto prípade poskytovateľ nezodpovedá za vzniknuté 
mšúsi: ¿n i za prípadnú škodu. 

im : strany sa dohodli, že adresou poskytovateľa na doručovanie žiadostí, oznámení, 
ia a iných písomností podľa tejto zmluvy je Úrad vlády Slovenskej republiky, 

• f t r e t j r at Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava. 

iteľ nie je oprávnený postúpiť práva a previesť záväzky a povinnosti zo zmluvy na tretiu 
;>rijímateľ nie je oprávnený previesť poskytnutú dotáciu na tretiu osobu za účelom 

tar ~ -::nei realizácie projektu treťou osobou. V prípade zmeny právnej formy prijímateľa, 
Wm^- - prijímateľa bez likvidácie alebo inej podobnej skutočnosti, je prijímateľ povinný 
ta»»:* najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku danej skutočnosti, oznámiť túto 
# * > . poskytovateľovi. 

ChN>~ :qio zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných 
flMfc. i t formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
flnft« r-)kiaľ nieje v zmluve uvedené inak. 

Rhftioc teľnou súčasťou tejto zmluvy je : 

f r i ta ... . 1 - Štruktúrovaný rozpočet a komentár k štruktúrovanému rozpočtu. 

A M p c ie vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých 1 dostane prijímateľ a 4 poskytovateľ. 



9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády 
Slovenskej republiky. 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť uzavrieť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť k 
súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená. Zmluvné 
strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vo vlastnom 
mene podpisujú. 

Za poskytovateľa: Za prijímateľa: 

Meno: Ing. Igor Federič Meno: Štefan Jurčík 

Funkcia: vedúci Úradu vlády SR Funkcia: starosta obci 
/ - A 

2015 Dátum: 

Podpis: 

starosta obc^ 

i 

/ í ^ f 10 T 
Odtlačok pečiatky: Odtlačok pečiatky: 
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Príloha k zmluve o poskytnutí dotácie 

P R O J E K T : Viacúčelové ihrisko 36 x l 8 m Dunajská Lužná 

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET 

Bežné výdavky 

Typ výdavku Jednotka 
Cena za jednotku 

v eurách 
Počet jednotiek 

Výdavky spolu 
v eurách 

u dotácia od Úradu vlády Slovenskej republiky 
M i *Mfcjvkv_ 

0,00 
rtdavky 

r .MUmmm 0,00 
v* - m vlužby a tovary súvisiace s realizáciou projektu 

«.... iŠUmimm 0,00 
*•«" > ratrvne výdavky 

« 0,00 
i m* 

# 4«tth»M> 0,00 
P^MÉi he: me vý davky) 0,00 

Kapitálové výdavky 

Typ výdavku Jednotka Cena za jednotku 
v eurách 

Počet jednotiek 
Výdavky spolu 

v eurách 

i -.--umelý trávnik predurčený pre futbal a volejbal m2 30,19 659,50 19 910,31 

\ stem s ochrannými sieťami za krátkymi stranami do výšky 3m komplet 20 089,69 1 20 089,69 

»V»* m * apitálové výdavky) 40 000,00 

in č + kapitálové výdavky) 40 000,00 
E \\mtmt zdroje 

\%st\ rxxiložia včítane drenážneho systému m2 41,00 660 27 060,00 

V . j pô\ odnej asfaltovej plochy a jej uloženie na skládku m2 12,00 660 7 920,00 
ŕ."u ; :hnska- bránky pre futbal a volejbalové stĺpiky komplet 2 149,00 1 2 149,00 
» . - >Na-osvetlenie-6x stožiar v-6m + 6 reflektorov ks 364,50 6 2 187,00 

p . . ihriska- ochranné siete do výšky 5m za krátkymi stranami a 3m po 
HIHMfl 

m2 9,85 216 2 127,60 

sroLi 41 443,60 
• - j - : n f prostriedky z iných zdrojov 

STOLL 0,00 
l • KY S POL U (Úrad vlády SR, vlastné zdroje, finančné prostriedky z iných zdrojov) 81 443,60 

i u k r~u jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.Ceny sa uvádzajú vrátane DPH. 

• - entár k štruktúrovanému rozpočtu: 
P»air-: projektuje výstavba multifunkčného športového ihriska s možnosťou vykonávať športoMÍ činnosť s predurčením pre futbal a volejbal. 
Iteaito - 2 pravidelný pôdorys s hracou plochou 36x18m s výbehmi na brány. 

ha Jo% aná dotácia od Úradu vlády Slovenskej republiky : 
nnsLi-multifunkčný umelý trávnik 

• bude tvoriť vysoko kvalitný umelý trávnik - výška vlasu 40+2mm,8661 vpichov/m2,hmotnosť 2619,0 g/m2, 100% PE, 
• n ; sa budú vyrezávať a vlepovať čiary na jednotlivé druhy športu. 

. » sa zapieskuje sušeným kremičitým pieskom v množstve 10-11 kg /m2 a gumenným granulátom 9-12 kg/m2. 
jednotka cena za jednotku počet jednotiek 

-a a čiar pre futbal a volejbal e 5% odrež 
- iJIa pre lepenie spojov a čiar 

acej pásky spojov a čiar 
. k> piesku a granulátu pre trávnik 

• • • . na požadovanú plochu 
- nie čiar pre jútbal a volejbal 

-- ' r^ochy pieskovaním a granulovaním 

CELKOM: 

monofilament 

celkom cena 
m2 18,70 € 693 12 959,10 f 
kg 6,00 f 180 1 080,00 f 
m 1,60 € 530 848,00 € 
t 66,00 € 20 1 320,00 € 

ks 1 081,21 € 1 1 081,21 f 
m 3,00 € 160 480,00 f 
m 2 3,50 e 612 2142,00 € 

19 910,31 € 
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Mantinelový systém s ochrannými sieťami 
Oplotenie okolo ihriska pozostáva oceľovej pozinkovanej konštrukcie, PE ( polyetylénových ) dielcov v rozmere 1000mmx2000mm xlOmm 
Nad mantinelmi bude PE ochr. sieť s okom 100x1 OOmm na celkovú výšku 5 m za krátkymi stranami a 3 m po stranách. 

Na mantineloch je v spodnej aj vrchnej časti bezpečnostné madlo - komaxit. 
Základové pätky pre oplotenie s rozmermi 400x400 mm s vopred zabetónovanými PVC rúrami DN 110 mm, s upravenou jednou stranou 
k strane obrubníka, do ktorých sa kotvia stĺpiky oplotenia. 

jednotka cena za jednotku počet jednotiek celkom cena 
dodávka pozinkovaných profilov oplotenia v==lm nad zemou ks 24,00 € 32 768,00 f 
dodávka pozinkovaných stĺpov oplotenia ,v=5m nad zemou ks 43,00 € 16 688,00 € 
dodávka pozinkovaných stožiarov osvetlenia v 6m nad zemou ks 280,00 € 6 1 680,00 € 
dodávka mantinelov P P , UV stabilizované 2000x1OOOxlOmm ks 65,00 f 56 3 640,00 € 
dodávka vodorovných pozinkovaných jaklov m 12,00€ 324 3 888,00 € 
dodávka ochranných madiel -pozink+komaxit (horné+dolné) m 19,00€ 108 2 052,00 f 
dodávka ochrannej siete okolOOxlOO, 3mm hrúbka + 5% odrezky m2 9,85 f 72 709,20 € 
dodávka príslušenstva ochranných sietí( karabínky, napínaky, svorky... komplet 254,09 € 1 254,09 € 
betonáž stĺpov oplotenia do PVC puzdier betónových pätiek -fOOx-fOOmm ks 19,00€ 48 912,00 f 
betonáž stĺpov osvetlenia do PVC púzdier betónových pätiek 800x800mm ks 20,00 f 6 120,00 € 
montáž jaklov na stĺpy oplotenia spájaním v ochrannej atmosfére m 16,00 f 108 1 728,00 € 
montáž mantinelov na konštrukciu z jaklov nitovaním ks 20,00 € 54 1 080,00 f 
montáž ochranných madiel nitovaním ml 11,00 f 108 1 188,00 e 
montáž ochrannej siete na stĺpy oplotenia za krátkymi stranami ml 4,80 f 288 1 382,40 € 

CELKOM: 20 089,69 € 

Dotácia spolu : 40 000,00 eur 

B. Vlastné zdroje : 
Výstavba podložia včítane drenážneho systému jednotka cena za jednotku počet jednotiek celkom cena 
vyrovnanie zemného povrchu a jeho zrovnanie do roviny , zhutnenie ml 2,20 € 660 / 452,00 € 
Výkopové práce pre drenážny systém a pod obrubníky m3 8,00 € 58 464,00 € 
Dodávka a zhotovenie drenážneho systému ihriska komplet 5 805,00 € 1 5 805,00 € 
Dodávka a zhotovenie obrúbenia ihriska z obrubníkov v páse betónu m 8,50 € 114 969,00 € 
Zhotovenie a betonáž pätiek oplotenia 400x400 mm s PVCpúzdami Dl 10 pre stĺpiky ks 50,00 € 48 2 400,00 € 
Zhotovenie a betonáž pätiek osvetlenia 800x800x12OOmm s PVC púzdami D200 ks 150,00 € 6 900,00 € 
Zhotovenie a betonáž betónových pätiek 600x600 a PVC púzdier D200 pre volejbalové stí ks U 0,00 € 2 220,00 € 
zhotovenie drenážnej vrstvy fr.32/63 hr. min 200 mm hutnenie na 50MPa m 2 9,00 € 660 5 940,00 f 
zhotovenie dynamickej vrstvy fr. 8/16 hr. min 80 mm hutnenie na 50MPa ml 9,00 € 660 5 940,00 € 
zhotovenie zakaľovacej vrstvy jr. 0 4 hr. min 20 mm hutnenie na 25MPa ml 4,50 € 660 2 970,00 € 

CELKOM: 27 060,00 € 

Odstránenie pôvodnej asfaltovej plochy a jej uloženie na skládku 
rozrušenie pôvodnej asfaltovej plochy ml 8,00 € 660 5 280,00 € 
nakladanie a odvoz asfaltu na skládku t 10,00 € 40,00 400,00 € 
poplatok za skládku nebezpečného odpadu t 56,00 € 40,00 2 240,00 € 

CELKOM: 7 920,00 € 

Vybavenie ihriska- bránky pre futbal a volejbalové stĺpiky jednotka cena za jednotku počet jednotiek celkom cena 
dodávka futbalovej brány 4x2mxl,5m zo sieťou hr=3mm ks 800,00 € 2 1 600,00 € 
dodávka pozinkovaných volejbalových stĺpov do púzdier+ sieť na volejbal pár 395,00 f 1 395,00 € 
kotvenie futbalových brán do systému oplotenia ks 77,00 f 2 154,00 € 

CELKOM: 2 149,00 € 

Vybavenie ihriska- osvetlenie 6 reflektorov jednotka cena za jednotku počet jednotiek celkom cena 
dodávka reflektorov osvetlenia min 400m' ks 330,00 € 6 1 980,00 € 
montáž reflektorov na stožiare osvetlenia ks 34,50 € 6 207,00 € 

CELKOM: 2187,00 € 
Doplnkové vybavenie na ihrisko jednotka cena za jednotku počet jednotiek celkom cena 

Dovybavenie ihriska- ochranné siete po obvode ihriska do výšky 5m nad zemou z 3 strán m2 9,85 € 216 2 127,60 

CELKOM: 2 127,60 € 

Vlastné zdroje spolu : 41 443,60 eur 
V ý d a v k y spolu : 81 443,60 eur 

NÁZOV ORGANIZÁCIE : ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA : 
Obec Dunajská Lužná Štefan J u r č í k 
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná starosta obce 

MIESTO A DÁTUM: ^ OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS: 
V Dunajskej Lužnej, J U / / 
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