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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Prijímateľ: Obec Turňa nad Bodvou 

Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak 
relevantné): 

 

Sídlo prijímateľa: Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou 

Názov Projektu: Rekonštrukcia a stavebné úpravy zdravotného strediska v obci Turňa nad Bodvou 

Kód ITMS: 28120120026 

Operačný program: Zdravotníctvo 

Spolufinancovaný z fondu: ERDF 

Prioritná os: 2 – Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám 

Opatrenie: 2.1 – Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti 

Číslo výzvy: OPZ 2010/2.1/02 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

76 Zdravotná Infraštruktúra 100% Nenávratná pomoc 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

Zdravotnícke činnosti 100,00 Vidiecke oblasti (iné ako orské, ostrovné 
alebo riedko a veľmi riedko osídlené 
oblasti) 

 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II: NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III: Košický kraj 

Okres: Okres Košice – okolie 

Obec: Turňa nad Bodvou 

Ulica, číslo: Hájska cesta 366/1 
 

3. Ciele Projektu 
 Ciele projektu: Väzba na príslušný cieľ(aktivity 

opatrenia: 

Cieľ projektu: Rekonštrukcia budovy zdravotného strediska, 
zníženie energetickej náročností, skvalitnenie 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti,  
obstaranie vybavenia. 

Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu 
zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti s prednostným 
zameraním na prevenciu a podporu 
zdravia u ochorení „skupiny 5“ ako aj na 
zabezpečenie adekvátneho prístrojového 
vybavenia. 

Špecifický cieľ projektu 1: Vytvorenie IKT štruktúry pre zabezpečenie 
komunikácie s príslušnými inštitúciami pre 
potreby štandardov poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. 

Komplexné projekty 
rekonštrukcie/modernizácie existujúcich 
kapacít vrátane komplexného vybavenia 
(vývojovo kvalitatívne najnovšieho 
sofistikovaného, technicko-prevádzkového, 
zdravotníckeho, diagnostického, 
operačného, technologického, 
informačného a iného prístrojového 
vybavenia). 

Špecifický cieľ projektu 2: Zateplenie vonkajšieho plášťa budovy, oprava 
strechy, výmena okenných a dverových výplní. 

Komplexné projekty 
rekonštrukcie/modernizácie existujúcich 
kapacít vrátane komplexného vybavenia 
(vývojovo kvalitatívne najnovšieho 
sofistikovaného, technicko-prevádzkového, 
zdravotníckeho, diagnostického, 
operačného, technologického, 
informačného a iného prístrojového 
vybavenia). 
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4. Stručný popis projektu 
1. Stručný popis projektu  
Predmetom projektového zámeru je rekonštrukcia a stavebná úprava budovy zdravotného strediska v obci Turňa nad Bodvou. Zdravotné 
stredisko je navštevované všetkými obyvateľmi obce, vrátane príslušníkov MRK spadajúcich do príslušných obvodov. Zdravotné stredisko 
poskytuje ucelenú zdravotnú starostlivosť v rámci obecných možností vybavenia a praxe. Budova zdravotného strediska vykazuje vysoké 
energetické strany z dôvodu zlého technického stavu. Zateplenie vonkajšieho plášťa výmena okenných a dverových výplni výrazne zníži 
energetickú a ekonomickú náročnosť starostlivosti o budovu. Taktiež IKT vybavenie ambulancií je morálne zastaralé. 

2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu  
Rekonštrukcia budovy zdravotného strediska prispeje - ako k zníženiu ekonomickej náročnosti prevádzky budovy, tak aj k skvalitneniu 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Rovnako sa zvýši úroveň pracoviska pre lekárov a odborný personál. Rekonštrukcia 
skvalitní poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Sprístupní kvalitnú zdravotnú starostlivosť príslušníkom MRK, čím ich bude nabádať aj k 
zmene postoja starostlivosti o vlastné zdravie. Realizácia je v rámci predkladaných projektových zámerov žiadosti o podporu LSKxP a 
vyžaduje vynaloženie nemalých investícií či už finančných ako aj personálnych, avšak výsledný efekt z realizácie projektu prinesie 
návratnosť najmä pre cieľovú skupinu MRK ako aj pre obec. Projektový zámer vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované 
potreby cieľovej skupiny MRK logicky nadväzuje na ostatné zámery a spoločné vytvárajú synergický efekt, ktorý je pre realizáciu 
komplexného prístupu nevyhnutný. 
3.  Spôsob realizácie projektu  
Turňa nad Bodvou rieši problematiku štandardizácie poskytovania a prístupu k zdravotnej starostlivosti v rámci občianskej vybavenosti. 
Hlavné aktivity, ktoré vedú k naplneniu cieľa a špecifických cieľov: Aktivita 1 SO 01 Rekonštrukcia a stavebné úpravy zdravotného 
strediska - zateplenie obvodového plášťa, výmena okenných a dverových výplní a výplní otvorenej konštrukcie, rekonštrukcia strešného 
plášťa vrátane strešnej krytiny. Aktivita 2 SO 01 Obstaranie vnútorného vybavenia zdravotného strediska Súčasťou plnenia cieľov 
projektového zámeru sú aj podporné aktivity: publicita a informovanosť, verejné obstarávanie, externý projektový manažment 
Rekonštrukcia je smerovaná na znižovanie energetickej náročnosti prevádzky budovy. Jedná sa o zateplenie vonkajšieho plášťa budovy. 
V rámci komplexného riešenia zateplenia budú vymenené aj okná a dvere a ostatné prvky otvorenej konštrukcie. Nevyhnutná je 
rekonštrukcia strešného plášťa a jeho nosných časti. Stavebný dozor bude zabezpečený externe. 
4. Udržateľnosť výsledkov projektu  
Po úspešnej implementácii vyššie definovaných projektových zámerov bude obec opätovne hľadať možnosti získania finančných 
prostriedkov pre osobnostný a pracovný rozvoj príslušníkov MRK v súlade s rozvojom obce a jej všetkých obyvateľov. Udržateľnosť 
výsledkov projektu bude zabezpečená: administratívne – realizáciou jednotlivých aktivít dodávateľským spôsobom, inštitucionálne – 
vytvoreným projektovým tímom, finančne – nepredvídateľné výdavky bude žiadateľ financovať z vlastných zdrojov, strategicky – 
pokračovanie vo vzdelávacích aktivitách i po ukončení projektu. Predpokladáme nasledovné multiplikačné efekty:  zvýšenie úrovne 
zdravotnej starostlivosti, potláčanie rozdielov medzi majoritným obyvateľstvom a MRK. 
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5. Ukazovatele Projektu 
 
5a. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

Celková plocha technicky zhodnotených objektov. m2 0,00 2010 1 184,60 2012 

Zníženie energetickej náročnosti budov 
využívaných podporeným zariadením 

kWh/m2 461,70 2010 308,56 2012 

Zateplená plocha m2 0,00 2010 1 852,20 2012 

Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v 
modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza 
v regióne s vysokou koncentráciou MRK. 

počet 0,00 2010 7,00 2012 

Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo 
bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov 
aktivít projektu znevýhodnenými skupinami. 

počet 0,00 2010 1,00 2012 

D
op

ad
 

Percento zníženia nákladov na energie technicky 
zhodnotených objektov 

% 0,00 2010 66,83 2017 

Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá 
zdravotná starostlivosť v modernizovanej 
infraštruktúre  

počet 0,00 2010 7 000,00 2017 

Počet preventívnych prehliadok počet 0,00 2010 4 900,00 2017 

Počet preventívnych prehliadok – ostatné 
ochorenia „skupiny 5“ 

počet 0,00 2010 4 000,00 2017 

Počet preventívnych prehliadok – onkologické 
ochorenia a ochorenia obehovej sústavy 

počet 0,00 2010 900,00 2017 

Počet preventívnych výkonov – ostatné ochorenia 
„skupiny 5“ 

počet 0,00 2010 1 300,00 2017 

Počet preventívnych výkonov – intervencií  
( vybrané diagnózy ) 

počet 0,00 2010 1 900,00 2017 

Počet preventívnych výkonov – onkologické 
ochorenia a ochorenia a ochorenia obehovej 
sústavy  

počet 0,00 2010 600,00 2017 

Priemerné zníženie energetickej náročnosti 
technicky zhodnotených objektov 

% 0,00 2010 66,83 2017 

Zníženie nákladov na energie zhodnotených 
objektov 

Eur 13 197,35 2010 4 377,56 2017 

 
Úspora energie 

GJ/rok 0,00 2010 635,02 2017 

 
 
5b. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám  

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

V
ýs

le
do

k Zateplená plocha 

m2 0,00 2010 1 852,20 2012 

D
op

ad
  

Úspora energie GJ/rok 0,00 2010 635,02 2017 

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

V
ýs

le
do

k Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v 
modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza 
v regióne s vysokou koncentráciou MRK. 

počet 0,00 2010 7,00 2012 

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

V
ýs

le
do

k Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo 
bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov 
aktivít projektu znevýhodnenými skupinami. 

počet 0,00 2010 1,00 2012 
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6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 
(názov merateľného ukazovateľa výsledku 

projektu a ukazovateľa výsledku HP) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 
Aktivita 1 – SO 01 Rekonštrukcia a stavebné 

úpravy zdravotného strediska, obstaranie 
vybavenia 

Celková plocha technicky zhodnotených 
objektov. 

m2 1 184,60 

Zníženie energetickej náročnosti budov 
využívaných podporeným zariadením 

kWh/m2 308,56 

Zateplená plocha m2 1852,20 

Počet poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti v modernizovanej 
infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne 
s vysokou koncentráciou MRK 

počet 7,00 

Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového 
alebo bezpečného prístupu a na užívanie 
výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými 
skupinami. 

počet 1,00 

 
7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu 
Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu 1/2011 

Dátum ukončenia realizácie aktivít Projektu 8/2012 
 

 
7a. Časový rámec realizácie  hlavných a podporných aktivít projektu 

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity Ukončenie realizácie aktivity 

Hlavné aktivity (číslo / názov) MM/RRRR MM/RRRR 

1      Aktivita 1 – SO 01 Rekonštrukcia   
     a stavebné úpravy zdravotného     
     strediska, obstaranie vybavenia 

5/2011 6/2012 

Podporné aktivity (číslo / názov)   

3 Riadenie projektu 1/2011 8/2012 

4 Publicita a informovanosť 5/2011 8/2012 

 
 
8. Rozpočet projektu 
 
8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov 
 

Názov skupiny výdavkov 

Oprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Celkové výdavky 
(v EUR) 

Názov aktivity 

Skupina výdavkov 2 - 
Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb (kód 
717002)  
 

517 028,79 291 384,17 808 412,96 
Aktivita 1 – SO 01 Rekonštrukcia 
a stavebné úpravy zdravotného 
strediska, obstaranie vybavenia  

Skupina výdavkov 10 – 
Nákup výpočtovej techniky 
(kód 713002) 

8 330,00 0,00 8 330,00 
Aktivita 1 – SO 01 Rekonštrukcia 
a stavebné úpravy zdravotného 
strediska, obstaranie vybavenia  

Skupina výdavkov 12 – 
Nákup prevádzkových 
strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 
(kód 713004) 

6 102,32 0,00 6 102,32 
Aktivita 1 – SO 01 Rekonštrukcia 
a stavebné úpravy zdravotného 
strediska, obstaranie vybavenia  

Skupina výdavkov 16 – 
Propagácia, reklama 
a inzercia 
(kód 637003) 

2 000,00 0,00 2 000,00 Publicita a informovanosť 

Iné neoprávnené výdavky 0,00 0,00 0,00  
Spolu 533 461,11 291 384,17 824 845,28  
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8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu 
 

Tab. 5 Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení"  (v EUR) 

Položka rozpočtu 

Číselník 
oprávnených 

výdavkov
1
 

Komentár k 
číselníku 

oprávnených 
výdavkov 

Merná 
jednotka* 

Jednotková 
cena* 

Počet 
jednotiek* 

Oprávnené 
výdavky 

Neoprávnené 
výdavky Celkovo Komentár 

1. Stavebné objekty 

1.1 SO 01 PAVILÓN A                   

1.1.1.1 HSV 717002 

Rekonštrukcia 
a modernizácia 

stavieb objekt x 1 50 405,28 483,44 50 888,72 

Neoprávnené výdavky 
sa týkajú 
neoprávnených 
priestorov (bankomat) 

1.1.1.2 PSV 717002 

Rekonštrukcia 
a modernizácia 

stavieb objekt x 1 280 884,09 2 693,99 283 578,08 

Neoprávnené výdavky 
sa týkajú 
neoprávnených 
priestorov (bankomat) 

1.1.1.3 M           

1.1.1 ZRN (HSV+PSV+M) 717002 

Rekonštrukcia 
a modernizácia 

stavieb objekt x 1 331 289,37 3 177,43 334 466,80   

1.1.2 VRN          

SPOLU SO 01(ZRN+VRN)           331 289,37 3 177,43 334 466,80   

1.2 SO 02 PAVILÓN B                   

1.2.1.1 HSV 717002 

Rekonštrukcia 
a modernizácia 

stavieb objekt x 1 4 089,57 41 291,79 45 381,36 

Neoprávnené výdavky 
sa týkajú nadmernej 
náhrady vo výške 
13 227,55 EUR + 28 
064,24 časť za 
Lekáreň 

1.2.1.2 PSV 717002 

Rekonštrukcia 
a modernizácia 

stavieb objekt x 1 114 379,10 198 282,33 312 661,43 

Do neoprávnených 
výdavkov bola 
zahrnutá pomerná 
časť za neoprávnené 
priestory (lekáreň), 
ktoré boli 
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identifikované 
v rozpočte za 
oprávnenú časť-
ordinácie v časti 763-
Konštrukcie 
drevostavby vo výške 
33 372,49 EUR s DPH 
a z časti Konštrukcie 
doplnok. kovové 
stavebné - položka č. 
73 - plastová stena s 
dverami vo výške 3 
570 EUR s DPH a 
položka č. 75 - okno 
plastové vo výške 
618,80 EUR s DPH. + 
časť neoprávnených 
priestorov ku ktorej je 
samostatný rozpočet 
za Lekáreň vo výške 
160 721,04 EUR s 
DPH 

1.2.1.3 M           

1.2.1 ZRN (HSV+PSV+M) 717002 

Rekonštrukcia 
a modernizácia 

stavieb objekt x 1 118 468,67 239 574,12 358 042,79  

1.2.2 VRN          

SPOLU SO 02 (ZRN+VRN)           118 468,67 239 574,12 358 042,79   

1.3 SO 01, 02 Elektroinštalácie 
slaboprúd, skrine rack          

1.3.1 PSV 717002 

Rekonštrukcia 
a modernizácia 

stavieb objekt x 1 19 793,98 7 335,64 27 129,62 

Neoprávnené výdavky 
sa týkajú pomernej 
časti neoprávnených 
priestorov + 
identifikovaných 
neoprávnených 
výdavkov 

SPOLU ELI SLABOPRÚD       19 793,98 7 335,64 27 129,62   
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1.4 SO 01, 02 Elektroinštalácie 
silnoprúd, bleskozvod, rozvádzač 
RP          

1.4.1 PSV 717002 

Rekonštrukcia 
a modernizácia 

stavieb objekt x 1 5 477,20 2 558,87 8 036,07 

Neoprávnené výdavky 
sa týkajú pomernej 
časti neoprávnených 
priestorov + 
identifikovaných 
neoprávnených 
výdavkov 

SPOLU ELI SILNOPRÚD       5 477,20 2 558,87 8 036,07   

1.5 SO 01, 02 Ústredné kúrenie           

1.5.1 PSV 717002 

Rekonštrukcia 
a modernizácia 

stavieb objekt x 1 21 863,47 8 540,46 30 403,93 

Neoprávnené výdavky 
sa týkajú pomernej 
časti za neoprávnené 
priestory (bankomat + 
lekáreň) 

SPOLU ÚSTREDNÉ KÚRENIE       21 863,47 8 540,46 30 403,93   

1.6 SO 01, 02 Nábytok, lavica, 
stolík, HZS          

1.6.1 PSV 717002 

Rekonštrukcia 
a modernizácia 

stavieb objekt x 1 3 689,00 624,75 4 313,75 

Do neoprávnených 
výdavkov bolo 
zahrnuté HZS.  

SPOLU NÁBYTOK       3 689,00 624,75 4 313,75   

SPOLU SO 01 až  n 500 581,69 261 811,27 762 392,96   

2. Prevádzkové súbory 

2.1 PS 01 (uviesť názov)              

SPOLU PS 01 až n 0,00 0,00 0,00   

3. Zariadenie
2
 

3.1 Diagnostická technika          

3.1.1. Prenosný EKG prístroj 3 
kanálový 713004 

Nákup 
Prevádzkových 

strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia ks 2 601,34 1 2 601,34 0,00 2 601,34 

dodávateľsky na 
základe VO. 
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3.1.2. Terapeutický ultrazvuk s 
príslušenstvom 713004 

Nákup 
Prevádzkových 

strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia ks 3 500,98 1 3 500,98 0,00 3 500,98 

dodávateľsky na 
základe VO. 

3.2 Operačná technika           

3.3 Demonštračná technika           

3.4 PC zostava 713002 

Nákup 
výpočtovej 
techniky ks 1 190,00 7 8 330,00 0,00 8 330,00 

Windows 7 
Proffessional, procesor 
i5, 3 GB RAM,500 GB 
HDD, DVDRW 
mechanika, grafika 
Intel GMA X4500 HD, 
klávesnica, myš, 24“ 
monitor, dodávateľsky 
na základe VO. 

SPOLU technika 14 432,32 0,00 14 432,32   

Dlhodobý hmotný majetok (1+2+3) 515 014,01 261 811,27 776 825,28   

4. Softvér
3
                   

5. Licencie
3
                   

Dlhodobý nehmotný majetok (4+5) 0,00 0,00 0,00   

Kapitálové výdavky spolu (HMM+DNM)         

6. Stavebný dozor
4
 717002 

Rekonštrukcia 
a modernizácia 

stavieb objekt x 1 16 447,10 29 572,90 46 020,00 

Výdavky na stavebný 
dozor v zmysle 
pripomienky 
hodnotiacej komisie 
LSKxP, externe na 
základe VO. 

7. Iné neoprávnené výdavky         

VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU 531 461,11 291 384,17 822 845,28   

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie uvádzajte v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ 

2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej  alebo inej techniky je potrebné pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslovať podľa poradia 

3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do  položiek rozpočtu softvér a licencie je potrebné pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslovať podľa poradia 

4 stavebný dozor je súčasťou tejto položky rozpočtu len keď je zabezpečovaný ako externá služba , inak ho uvádzate v položke rozpočtu Iné neoprávnené výdavky 



 

 9 

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa. 

Poznámka:  jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia 
 
 
 
 

Tab.  5 Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)       

Položka rozpočtu 

Číselník 
oprávnených 

výdavkov
1
 

Komentár k 
číselníku 

oprávnených 
výdavkov 

Merná 
jednotka* 

Jednotková 
cena* 

Počet 
jednotiek* 

Oprávnené 
výdavky 

Neoprávnené 
výdavky Celkovo Komentár 

 Veľkoplošná reklamná tabuľa 637003 

Propagácia, 
reklama 

a inzercia ks 1 000,00 1 1 000,00 0,00 1 000,00 

dodávateľsky 
na základe 
VO. 

 Trvalá vysvetľujúca tabuľa 637003 

Propagácia, 
reklama 

a inzercia ks 1 000,00 1 1 000,00 0,00 1 000,00 

dodávateľsky 
na základe 
VO. 

Služby (=1) 2 000,00 0,00 2 000,00   

VÝDAVKY PODPORNEJ AKTIVITY SPOLU 2 000,00 0,00 2 000,00   

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie uvádzajte v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ 

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa. 

Poznámka:  jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia 
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9. Financovanie projektu 
 
1 Celkové výdavky projektu (v EUR): 824 845,28 
2 Celkové oprávnené výdavky (v EUR): 533 461,11 
3 Celkové  neoprávnené výdavky (v EUR): 291 384,17 
4 Požadovaná výška nenávratnej finančnej 

pomoci (v EUR): 
506 788,05 

5 Intenzita pomoci: 95,00  
6 Zdroje prijímateľa celkom (v EUR): 26 673,06 
7 Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít 

projektu (v EUR): 
0,00 

 

 
 Zmena bez dodatku nie je možná 

 Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve 

 Indikatívny údaj 

 

 


