
NÁZOV PRIJÍMATEĽA:  Príloha č. 1

Účel dotácie:                                  

Typ výdavku
Merná 

jednotka

Počet 

jednotiek

Cena za 

jednotku

Oprávnené 

výdavky 

spolu

Komentár k výdavku

Dvojitý stepper kus 1 948,00 € 948,00 €

Cena tovaru zahŕňa dodanie tovaru.Výška výdavku bola stanovená z 

uskutočneného prieskumu trhu. Predkladáme cenovú ponuku. Je to 

nevyhnutá a opodstatnená položka na dosiahnutie cieľov projektu.

Jazdecký trenažér kus 1 816,00 € 816,00 €

Cena tovaru zahŕňa dodanie tovaru.Výška výdavku bola stanovená z 

uskutočneného prieskumu trhu. Predkladáme cenovú ponuku. Je to 

nevyhnutá a opodstatnená položka na dosiahnutie cieľov projektu.

Multifunkčná fitness stanica kus 1 1 260,00 € 1 260,00 €

Cena tovaru zahŕňa dodanie tovaru.Výška výdavku bola stanovená z 

uskutočneného prieskumu trhu. Predkladáme cenovú ponuku. Je to 

nevyhnutá a opodstatnená položka na dosiahnutie cieľov projektu.

Posilňovací stroj na hrudník a ramená kus 1 1 188,00 € 1 188,00 €

Cena tovaru zahŕňa dodanie tovaru.Výška výdavku bola stanovená z 

uskutočneného prieskumu trhu. Predkladáme cenovú ponuku. Je to 

nevyhnutá a opodstatnená položka na dosiahnutie cieľov projektu.

Súprava hrádz s lavičkou (3x hradza-rôzne 

výšky, 1x vertikálna hradza-human flag, 1x 

lavička ľah-sed, 1x multifunkčná hrazda, 1x 

pole dance tyč)

kus 1 1 888,00 € 1 888,00 €

Cena tovaru zahŕňa dodanie a montáž tovaru.Výška výdavku bola 

stanovená z uskutočneného prieskumu trhu. Predkladáme cenovú 

ponuku. Je to nevyhnutá a opodstatnená položka na dosiahnutie 

cieľov projektu. Skutočná cena 2544,00 Eur. Rozdiel sumy 

uhradíme z vlastných zdrojov.

Obec Kurimany

na realizáciu projektu: "Podpora komunitného života a športových aktivít - workoutové ihrisko v obci 

Kurimany"
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Obec Kurimany

na realizáciu projektu: "Podpora komunitného života a športových aktivít - workoutové ihrisko v obci 

Kurimany"

6 100,00 €

6 100,00 €

Vypracoval: Ing. Martin Faltin

Miesto, dátum: Kurimany, 

Spolu

Celkom
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