SPRÁVA O REALIZÁCII PROJEKTU
PRIEBEŽNÁ

X ZÁVEREČNÁ
A. Všeobecné údaje

1. Názov projektu
2. Skrátený názov projektu
3. Číslo zmluvy o poskytnutí
finančného príspevku
4. Začiatok projektu
5. Ukončenie projektu

Štúdia Vá žskej cyklotrasy
Vážska cyklotrasa / ŠVC
1058/D170/2014

10.2014
09.2015 pre kapitálové výdavky
Kraj: Trenčiansky samosprávny kraj a Zlínsky kraj
6. Miesto
Okres: Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Zlín, Vsetín
realizácie projektu
Iné1:
od 13. 10. 2014 do 30. 9. 2015
7. Správa za sledované obdobie
8. Prijímateľ2

Región Biele Karpaty

9. Adresa
10. Kontaktná osoba
11. Funkcia
12. Telefónne číslo
13. E-mail

TnUAD, Študentská 2, 911 50 Trenčín
Dagmar Lišková
Členka Správnej rady RBK
032.743 7609
liskova@changenet.sk

B. Čestné vyhlásenie prijímateľa
Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca3) čestne vyhlasujem, že:
- všetky mnou uvedené informácie v predloženej správe realizácii projektu, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o
poskytnutí finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne
písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov.
Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za vypracovanie Dagmar Lišková
správy:
Miesto podpisu: Trenčín
Dátum podpisu: 6. 9. 2015
Podpis osoby zodpovednej za
vypracovanie správy:
Titul, meno a priezvisko Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
štatutárneho orgánu
prijímateľa:
Miesto podpisu: Trenčín
Dátum podpisu: 7. 9. 2015
Podpis štatutárneho zástupcu:

1 Uveďte napr. názov obce, mikroregiónu
2 Presný názov prijímateľa podľa aktuálneho údaja v registri záujmových združení právnických osôb
3 Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa

C. Zmeny projektu4
14.
Číslo
zmeny

15. Popis zmeny

16. Dátum zaslania žiadosti
o zmenu

17. Dátum schválenia
zmeny

Neboli zmeny v projekte

18. Katastrálne územie
Príl.4 žiadosti projektu miesto príloh 4-7

D. Spracovávané územie5
19. Vlastník

20. Čísla parciel

Popíšte a odôvodnite prípadné zmeny v trase riešenej cyklotrasy
Štúdia bola spracovaná podľa dohody medzi odborným garantom projektu, resp. TSK a spracovateľmi štúdie trasy. TSK je po
odovzdaní štúdie v štádiu rozhodovania , ktoré varianty vzhľadom na finančné možnosti a čas realizácie prevezme do PD na
realizáciu cyklotrasy.

E. Ciele a dosahy projektu
21. Stručne popíšte stav napĺňania cieľa a špecifických cieľov projektu
Cieľ: Vypracovanie predprojektovej štúdie Vá žskej cyklotrasy ako podkladu pre realiza žnú projektovú dokumentáciu
TSK, ktorá bude obsahovaž napojenia na sie ž cyklistických chodníkov v TSK, cezhrani žné prepojenie do ZLK
a vytvo-renie cykloturistickej trasy Be žva – Vlára – Váh. Cieľ bol naplnený podľa naplánovaných aktivít a časového
harmonogra-mu projektu (štúdia v prílohe). Štúdia oficiálne odovzdaná TSK na záverečnej prezentácii 24. 9. 2015
(sprievodný list v prílohe).
ŠC 1.: Výber spracovate ža, spracovanie štúdie Vá žskej cyklotrasy ako podklad na vypracovanie následnej projektovej
dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Spracovateľ vybraný na základe verejného obstarávania
(zápis z komisie v prílohe), dokumentácia štúdie po priebežných konzultáciách v dohodnutom rozsahu a obsahu spracovaná
a odovzdaná spracovateľom v zmysle Zmluvy o dielo a Preberacieho protokolu z 18. 9. 2015 (v prílohe).
ŠC 2.: Vytvorenie odborného cezhrani žného tímu ER BBK na prípravu spoložných cykloprojektov a programov do
pro-gramu Interreg V-A cezhrani žnej spolupráce SR-žR 2014-2020. Vytvorený cezhraničný tím regionálnych
odborníkov ER BBK (11. 12. 2014), ktorý si určil úlohy do a po ukončení projektu (pozvánky, prezen č. listiny, zápisy
v prílohe) na svojich stretnutiach. Priebežná spoluúčasť členov na konzultačných rokovaniach so spracovateľom štúdie
Vážska cyklotrasa.
ŠC 3.: Zvyšovanie povedomia verejnosti o cykloprogramoch na oboch stranách hranice. Bol plnený počas trvania projektu v rámci aktivít RBK a TSK, informácie priebežne zverejňované v regionálnych médiách tlačovými správami (v prílohe),
na www.erbbk.sk a www.tsk/vazskacyklotrasa.sk, ako aj na webstránkach projektových partnerov. Po záverečnej verejnej
prezentácii realizácie projektu a spracovanej štúdie 24. 9. 2015 sa uskutočnil tlačový brífing.
22. Stručne popíšte stav napĺňania dosahov projektu
1. Realizovaný prieskum trhu a verejné obstarávanie na spracovateľa štúdie, vyplývajúci zo zákona. 26. 3. 2015, vybraný spracovateľ s najnižšou ponukou.
2. Spracovaná štúdia Vážskej cyklotrasy ako podklad pre projektovú dokumentáciu a následnú realizáciu. Štúdia je vôbec prvým
dokumentom na území TSK venujúcim sa rozvoju cyklodopravy kraja ako celku, vrátane cezhraničného prepojenia.
3. Ku kvalitnému spracovaniu štúdie podľa potrieb žiadateľa a PP prispelo 10 pracovných stretnutí so spracovateľom.
4. Vytvorený 10-členný cyklotím ER BBK, pripravujúci Návrh stratégie cezhrani čného prepojenia cyklodopravy a cyklotrás
v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty do roku 2020, výber konkrétnych cezhraničných prepojení na stretnutí so starostami z
prihraničných obcí 18. 6. 2015; participjúci na návrhu spoločného projektu cezhraničného prepojenia cyklotrás v území ER BBK.
5. Informácie pre širokú verejnosť o projekte na webstránkach projektových partnerov; TSK vytvoril samostatnú webstránku
www.vazskacyklotrasa, RBK priebežne informoval o aktivitách projektu na www.erbbk.sk/Aktuality a www.erbbk.sk/Region
Biele Karpaty/Projekty/prebiehajuce projekty, kde je aj zverejnená celková trasa Vážskej cyklotrasy zo štúdie; v spolupráci
s TSK boli vydané 4 spoločné tlačové vyhlásenia.
6. Zvýšenie povedomia odbornej i širšej verejnosti o cyklodoprave a cykloprogramoch na oboch stranách hranice na záverečnej
prezentácii výsledkov projektu a trasy Vážskej cyklotrasy s 13-timi variantmi riešení v problematických úsekoch, skúsenostiach
oboch projektových partnerov z budovania cyklotrás na českej strane – 48 účastníkov, realizovaný tlačový brífing pre 6 médií.
4 Zmeny v projekte schválené poskytovateľom
5 Zoznam pozemkov, ktoré sú zahrnuté do projektu (bod 6 projektu), uvádza sa iba pri záverečnej správe k zmluve na kapitálové výdavky

F. Správa o aktivitách
23.
25.
26.
Číslo
24. Názov aktivity
27. Popis aktivity
Začiatok Ukončenie6
aktivity
1.
Prieskum trhu a VO na 13.10.2014 24.2.2015 Prieskum trhu, realizované oslovenia
Štúdiu Vážskej
firiem; nominácia komisie; 1. VO
cyklotrasy
vyhlásené komisiou 19.12.2014 za
neplatné = 2 ponuky, z toho 1 neúplná a 1
po termíne. Z 2. V0 a 4 ponúk vybraný
s najnižšou ponukou spracovateľ Ing.
Stanislav Chmelo – SDI s.r.o. Piešťany
2.
Vypracovanie štúdie
27.2.2014 18.9.2015 26.3.2015 prezentovaná 1. prac. verzia
vybraným uchádzačom
štúdie na TSK starostom dotknutých obcí
a regionálnym odborníkom; 18.6.2015
diskutované so starostami prihranič. obcí
cezhraničné prepojenie cyklotrás ER BBK
a ich napojenie na medzinárod.cyklotrasy
3.
Konzultačné dni so
6.3.2015
12.9.2015 Uskutočnilo sa 10 konzultačných dní
spracovateľom
projektových partnerov = 6.3., 24., 26.3.,
16.4., 26.5., 18.6., 29.7., 29.8., 12.
a 18.9.2015 (prezen čky, zápisy a správy
k zú čtovaniu pracovných ciest v prílohe)
4.
Vytvorenie a pracovné 13.10.2014 18.6.2015 Výber odborníkov, oslovenie a 1. prac.
stretnutia cyklotímu
stretnutie s 10-členným cyklotímom ER
BBK (CT ER) 11.12.2014; výber 6 najvhodnejších miest cezhraničného prepojenia; 2x CT ER v teréne na problematických úsekoch Vážskej cyklotrasy 24.3.
(juh-stred) a 16.4.2015 (stred-sever); 18.6.
2015 stretnutie so starostami prihraničných obcí k výberu cezhraničného prepojenia cyklotrás – 26 účastníkov (pozvánky
a zápisy v prílohe); priebežná elektronická komunikácia k spracovávaniu dohodnutých výstupov a príprava pokračovania
projektu.
5.
Publicita projektu
1.12.2014 30.9.2015 Na www.erbbk.sk od získania projektu,
publikované aktivity, fotodokumentácia,
záverečná správa BV, priebežná a záverečná správa KV, zápisy z pracovných
stretnutí, záverečné prezentácie o realizácii projektu a výsledkoch štúdie, tlačové
vyhlásenia s TSK; vytvorenie stránky
a prezentácia aktivít PP1 na
www.vazskacyklotrasa.sk, publicita na
stránkach PP (kópie www.PP 4x, prezentácia a 4x tla čové vyhlásenie v prílohe).

6.

Záverečná prezentácia 11.12.2014 24.9.2015
štúdie Vážskej
cyklotrasy,
pokračovania projektu
a tlačová konferencia

6 Ak aktivita nie je ukončená, uvedie sa „Prebieha“

Aktivita realizovaná 24. 9. 2015
v kongresovej sále TSK za účasti všetkých
PP, spracovateľa - 48 účastníkov. Tlačový
brífing za účasti 6 médií (MY- Trenčianske noviny, TASR, SRO, RTVS, Pravda,
TV Pohoda Nové Mesto nad Váhom).

28. Výstupy a dosahy
aktivity
24.2. 2015 ukončené
zákonné VO; vybraný
spracovateľ štúdie
s najnižšou ponukou;
ušetrené štátnemu
rozpočtu 11.700 €
27.2.2015 podpísaná
ZOD; zapracované
pripomienky PP, CT ER
i z pléna; 18.9.2015
odovzdaná hotová
štúdia.
Konzultačné dni prispeli
ku kvalitnejšiemu
spracovaniu štúdie, jej
priebežných i záverečnej prezentácii
Spracovanie téz Návrhu stratégie cezhrani čného prepojenia cyklodopravy a cyklotrás
v území ER BBK do
roku 2020 a participácia
na návrhu projektu cezhraničného prepojenia
Vážskej cyklotrasy
s cyklotrasou BečvaVlára-Váh, t.j. ďalšej
spolupráce regionálnych
odborníkov k budovaniu
cyklodopr. v ER BBK
Dopad na odbornú
i širšiu verejnosť vo
zvyšovaní informovanosti o zámeroch
v rozvíjaní cyklodopravy a cykloprogramoch
na oboch stranách
hranice všetkými
partnermi, väčší záujem
zástupcov samospráv
z územia ER BBK
o cyklodopravu, ako
sme očakávali.
Informovanosť o výstupoch projektu a následné projekty umožnili
zvýšenie dlhodobej
cezhranič. spolupráce
v cyklodoprave relevantných aktérov a jej
popularizáciu medzi
obyvateľstvom na
oboch stranách hranice.

7.

Chod projektu

13.10.2014 30.9.2015

Za plynulý administratívny, finančný
a organizačný chod všetkých aktivít
projektu, komunikáciu s PP, cyklotímom
i spracovateľom štúdie, za publicitu na
www.erbbk.sk, priebežné a záverečné
správy, za celkovú realizáciu projektu od
počiatku po ukončenie zodpovedala
projektová manažérka Dagmar Lišková.
Odbornú stránku, prezentáciu projektu,
vyhodnotenie štúdie a publicitu v médiách
garantoval Ing. Matej Tinka (PP1), spolu
s komunikáciou s ostatnými PP, cyklotímom a spracovateľom štúdie. Za verejné
obstarávanie zodpovedala Ing. Katarína
Lutherová.

V rámci realizácie
projektu bola posilnená
užšia spolupráca RBK
s TSK i ostatnými PP
a potvrdená obojstranná výhodnosť spolupráce v prospech spoločného územia aj v ďalšom plánovacom období
cezhraničnej spolupráce
2014-2020.

Popíšte a odôvodnite prípadné zmeny v časovom pláne realizácie projektu
Posun realizácie aktivity 2 Vypracovanie štúdie vybraným uchádzačom o necelé dva mesiace, vzhľadom na konanie druhého
verejného obstarávania.
Posun publicity projektu o dva mesiace vzhľadom na oznámenie Rozhodnutia ministra MDVRR SR č. 194/2014 z 05. 12. 2014
o získaní projektu.

Popíšte a odôvodnite prípadné problémy pri realizácii aktivít projektu
Okrem vyššie spomenutých dvoch verejných obstarávaní žiadne vážnejšie problémy počas realizácie projektu nenastali.

Popíšte a odôvodnite prípadné rozdiely alebo odchýlky vo výstupoch a dosahoch aktivít projektu
Aktivita č.1 – realizované 2 verejné obstarávania okrem skrátenia času na spracovanie štúdie o 2 mesiace nemala táto odchýlka
dosah na kvalitu výstupu projektu, t. j. na spracovanie štúdie Vážskej cyklotrasy.

29. Číslo
partnera

PP1

CPP

CPP2

PP 3

G. Zapojenie projektových partnerov do aktivít projektu
31. Číslo
30. Názov partnera
32. Činnosť partnera
aktivity
Ako odborný garant projektu, partner zodpovedal za kvalitu
odbornej stránky realizácie celého projektu, za vytvorenie
a prevádzkovanie samostatnej stránky www.vazskacyklotrasa.sk,
aktívne sa angažoval v realizácii všetkých plánovaných aktivít
od počiatku po ukončenie projektu a poskytol bezplatne svoje
Trenčiansky samosprávny kraj
1-7
priestory na všetky prezentácie a rokovania.
Aktívna účasť na cezhraničných pracovných stretnutiach
Centrála cestovního ruchu
a potvrdená budúca účasť na realizácii relevantných výstupov
Východní Moravy o.p.s. Zlín
4, 6
Cyklotímu ER BBK
Aktívna účasť na cezhraničných pracovných stretnutiach, PP so
spracovateľom ŠVC, aktívna účasť na stretnutiach a realizácii
relevantných výstupov Cyklotímu ER BBK, potvrdené partnerstvo
Sdružení Bečva – Vlára - Váh
2-6
v ďalších projektoch budovania cezhraničnej cyklodopravy
Aktívna účasť na cezhraničných pracovných stretnutiach PP so
spracovateľom ŠVC, účasť v komisii VO, na stretnutiach
Slovenský cykloklub Piešťany
2-6
Cyklotímu ER BBK

Popíšte a odôvodnite prípadné problémy pri spolupráci partnermi projektu

Spolupráca prebehla bez problémov, najmä spolupráca s PP1 a CPP2 bola aktívna a odborne kvalitná. Okrem PP3 sa všetci
partneri zúčastnili aj záverečnej prezentácie s osobnými vstupmi a komunikáciou s médiami.

33. Forma

Osobná prezentácia

34. Médium

H. Publicita projektu
35
36. Obdobie
Množstvo realizácie

Žiadateľ a PP

Elektronický web – priebeh
Žiadateľ, CPP a všetci PP
a výsledky projektu

7

Počas celého
projektu

14

Počas celého
projektu

Elektronický web PP1

Doména
www.vazskacyklotrasa.sk

1

Počas celého
projektu

Tlačové správy

Žiadateľ a PP1 regionálne

4

Na začiatku
a konci reliz.

37. Popis publicity
Na 1. stretnutí cyklotímu 11.12.2014; na TSK
starostom a odborníkom 26.3.2015; cezhran.
stretnutie k prepojeniu 18.6. 2015 a záverečná
prezentácia 24.9.2015
Správa o získaní projektu, aktivitách, zvrejnená
záverečná správa čerpania BV, priebežná a záverečná čerpania KV projektu, záverečná prezentácia výsledkov projektu a trasa štúdie V.C.
na www.erbbk.sk a projektových partnerov
Priebežne počas trvania celého projektu stránka
doplňovaná o aktivity projektu i ďalšie dianie
v cyklodoprave na území TSK.
Spracovanie správ realizované a konzultované
s PP1: 3x TS žiadateľom 11.12.2014, 18.6.
a 24.9.2015; 1x TS PP1 26.3.2015

Tlačové správy

Žiadateľ a partner 1 celoštátna

1

Po skončení
projektu

Denník Pravda 28.9.2015 – kópia článku v
prílohe

Elektronický Newsletter

Partner 3 – SCK,
Cykloturistické novinky

1

Po skončení
projektu

Nerealizované, PP3 sa nezúčastnil záverečnej
prezentácie

Reportáž, infotext

Region.televízie: Televízia 1
Pohoda N.M. n.V., RTV
Prievidza, TV Považie, TV
Sen, Trenč. internetová
televízia, TV Central

Po skončení
projektu

TV Pohoda Nové Mesto nad Váhom – video
z reportáže zverejnené na www.tsk.sk

Infoservis

Rádio Beta (region.rádio)

2

Po skončení
projektu

Slovenský rozhlas 29.9.2015 o 6.50 h rozhovor
s Mgr. Rastislavom Haukom
Rádio Beta 9. 10. 2015

Inzercia

MY Noviny stredného
1
Považia, MY Trenčianske
noviny, MY Hornonitrianske noviny

Po skončení
projektu

Správa bude zverejnená v októbrovom čísle vo
všetkých troch MY

I. Dosah na cieľové skupiny
38. Cieľová skupina
Riešitelia budúcej PD, Zlínsky
kraj – odb.dopravy, Trnavský
samosprávny kraj – odb. dopr.
politiky, Žilinský samosprávny
kraj – odb. dopravy a RR,
Trenčiansky samosprávny kraj –
odb.dopravy

Cyklotím regionálnych
odborníkov ER BBK

40. Plánovaný počet

39. Dosah

Spracovaná štúdia má návrhom
5 inštitúcií
svojej trasy dosah nielen na
riešiteľov budúcej PD, na TSK ako
zadávateľa PD, ale aj svojím
návrhom pripojenia na Trnavský
a Žilinský samosprávny kraj
a svojím cezhraničným pripojením
na Zlínsky kraj. Zároveň aj
návrhom na vlásočnicové
regionálne pripojenia cyklotrás
v území TSK na Vážsku cyklotrasu.

Vytvorený tím odborníkov
pripravujúci návrh stratégie
cyklodopravy a cyklotrás v ER
BBK, participoval na kvalitnom
spracovaní ŠVC a participuje na

8

41. Skutočný počet
5

10

budúcom projekte cezhraničného
prepojenia cyklotrás v ER BBK.
Odborná verejnosť a novinári

Na troch verejných prezentáciách
štúdie Vážskej cyklotrasy RBK
a TSK vďaka účasti
regionálnej, slovenskej i českej
odbornej verejnosti a zástupcov
médií

30

54

Informovanosť širšej verejnosti
Min. 300 000
Širšia verejnosť a predpokladaní
o trasovaní Vážskej cyklotrasy,
užívatelia Vážskej cyklotrasy –
ročne zo SR, ČR a iných krajín napojení na ČR, vďaka návštevnosti
na webstránkach PP a vzostupnej
popularite cykloturistiky
a skúsenostiach českých PP je
predpoklad väčšieho počtu jej
budúcich užívateľov

340 000

J. Nadväzujúce aktivity7
42. Aktivita

43. Predpokladaný termín

Ďalšia činnosť cyklotímu ER BBK –
spracovanie Návrhu stratégie
cezhrani čného prepojenia cyklodopravy
a cyklotrás v území ER BBK do r.2020;
Ďalšia činnosť cyklotímu ER BBK –
participácia na spracovaní cezhraničného
projektu prepojenia cyklotrás do
INTERREGu V-A SR-ČR do 2020
Spracovanie PD Vážskej cyklotrasy ako
podklad k stavebnému povoleniu a jej
budovaniu Trenčianskym samosp. Krajom

45. Poradové číslo VO
46. Číslo aktivity
47. Názov aktivity
48. Predmet VO
49. Nákladová skupina
50. Suma vyhradená v
rozpočte
51. Postup VO
52. Dátum začiatku VO
53. Počet ponúk
54. Dátum vyhodnotenia
VO
55. Dátum uzatvorenia
zmluvy

Rok 2015 - 2016

September - november 2015
Začiatok – október 2015
Predpoklad ukončenia 1.etapy 2017

44. Výstup
Spracovaná stratégia použiteľná ako
podklad investičných projektov na
dobudovávanie cyklodopravy a cyklotrás
v území ER BBK
V I. etape získaný a realizovaný
investičný projekt cezhraničného
prepojenia 1 – 2 cyklotrás z plánovaných
6-tich v území ER BBK
Vybudovaná Vážska cyklotrasa po
etapách a odovzdaná do užívania

K. Správa o verejnom obstarávaní8
1.
2.
1
1
Prieskum trhu a VO na ŠVC
Prieskum trhu a VO na ŠVC
Spracovanie Štúdie Vážskej
Spracovanie Štúdie Vážskej
cyklotrasy
cyklotrasy
521 a 524
521 a 524
1.075,20

Zú čtované v BV v apríli 2015

V zmysle zákona
26.11.2014
2

V zmysle zákona
30.1.2015
4

19.12.2014

24.2.2015

-

27.2.2015

56. Názov dodávateľa

-

57. Zmluvná suma s DPH
58. Dátum dodania
predmetu VO

-

Ing. Stanislav Chmelo – SDI
s.r.o. Piešťany
(nie je platcom DPH)
12.300,00 Eur bez DPH

-

18.9.2015

59. Dátum úhrady

-

do 8.4.2015 - I.časť 4.920,00 €
do 30.9.2015-II.časť 7.380,00 €

3.

7 Uveďte a v krátkosti popíšte aké aktivity plánujete po ukončení projektu a aké sú možnosti ďalšieho využitia výsledkov projektu
8 V prípade väčšieho počtu VO skopírujte tabuľku a vložte ju nižšie

60. Názov aktivity
projektu9
Vypracovanie štúdie
Konzultačné dni PP so
spracovateľom
Prac.stretnutia - cyklotím
Chod projektu
Chod projektu
Chod projektu
Chod projektu
Chod projektu
Chod projektu

61. Číslo
62. Predmet dodávky9
aktivity9

L. Finančná realizácia aktivít
64.
65.
Schválený
63. Nákladový účet
Skutočné
celkový
- Účtová trieda 59
čerpanie10
rozpočet9
[EUR]
[EUR]
518
24.000,00 12.300,00

66. Z toho 67. Z toho
hradené z hradené z
68.
69. Čísla
finančného vlastných Zostatok
účtovných
príspevku
zdrojov
[EUR]
dokladov11
[EUR]
[EUR]
12.300,00
0,00 11.700,00 1* a 2

2

štúdia

3

občerstvenie

513

110,00

36,47

0,00

36,47

4
6
7
7
7
7
7

občerstvenie
občerstvenie
OG, PM – zák. odvody
Práce odb. garanta proj.
Práce proj. manažéra
Cestovné PP
Poplatok za účet **

513
513
524
521
521
512
549

70,00
120,00
559,17
1.240,00
770,00
299,00
24,50

90,75
106,77
559,17
1.240,00
770,00
297,86
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

90,75
106,77
559,17
1.240,00
770,00
297,86
0,00

70. Všetky aktivity spolu:

27.192,67

15.401,02

12.300,00

3.101,02

* I. platba realizovaná v 2 splátkach pre limit e-bankingu do 3.000,00 eur
** poplatok nebol bankou účtovaný, položka čerpaná ako aktivita 7- 501 kancelársky materiál v bežných výdavkoch

9 Uvedie sa podľa schváleného rozpočtu
10 Uvádza sa súčet sumy výdavkov za tovary, práce a služby a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.
11 Čísla účtovných dokladov podľa prílohy č. 2 a 3 zmluvy.

0,00 4, 5, 9
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.700,00

1
10
11a)-d) v BV č. 9
12, BV č. 9
13
2,3,6,7,8

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Prílohy k správe
Názov prílohy
Finančné vyúčtovanie finančného príspevku (príloha č. 2 zmluvy)
Finančné vyúčtovanie vlastných zdrojov (príloha č. 3 zmluvy)
Fotokópie účtovných dokladov
Fotokópia dokladu o odvedení výnosov a vrátení nepoužitého finančného
príspevku
Pracovné výkazy - priložené k dohodám o vykonaní práce v účt.dokladoch
Kópia výstupu projektu – projektovej dokumentácie alebo štúdie (vrátane
výkresu trasovania12 – ŠVC originál paré č. 3
Informatívny výpis z listu vlastníctva vytvorený cez verejne prístupný
katastrálny portál alebo doklad preukazujúci nájomný vzťah
k nehnuteľnosti12
predbežný sumár–výber trasy pre PD je v štádiu diskusie odb.dopravy TSK

8.

Súhlas vlastníkov nehnuteľností s realizáciou projektu12
- po výbere definitívnej trasy pre PD a realizáciu v gescii TSK

9.

Dokumentácia k aktivitám 1 – 7 projektu ako príloha záverečnej správy

12 Priložte iba k záverečnej správe k zmluve na kapitálové výdavky

Počet
1
1
51
2
12
1

1

50

