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Preh�ad investícií (investi�nej výstavby) a preh�ad investi�ných výdavkov v eurách 
Názov a sídlo regulovaného subjektu: 
Tabu�ka �. 1 

Zdroje financovania stavby 

ŠR Vlastné zdroje Zdroje EÚ Úvery Iné zdroje 
Názov stavby 

verejného 
vodovodu 

RN 
stavby 
celkom 

Termín za�atia 
a ukon�enia 

stavby 

Investi�né výdavky 
do 31.12. 

predchádzajúceho 
roka 

Investi�né 
výdavky 

od 1.1. do 
31.12. 

Zostatok 
investi�ných 

nákladov 
z celkových RN 

stavby do 31.12. v roku do 31.12. v roku do 31.12. v roku do 31.12. v roku do 31.12. v roku 

1.                               
2.                               
n.                               
Spolu                               
Tabu�ka �. 2 

Zdroje financovania stavby 

ŠR Vlastné zdroje Zdroje EÚ Úvery Iné zdroje 
Názov stavby 

verejnej 
kanalizácie 

RN 
stavby 
celkom 

Termín za�atia 
a ukon�enia 

stavby 

Investi�né výdavky 
do 31.12. 

predchádzajúceho 
roka 

Investi�né 
výdavky 

od 1.1. do 
31.12. 

Zostatok 
investi�ných 

nákladov 
z celkových RN 

stavby do 31.12. v roku do 31.12. v roku do 31.12. v roku do 31.12. v roku do 31.12. v roku 

1.                               
2.                               
n.                               
Spolu                               
Tabu�ka �. 3 

Zdroje financovania stavby 

ŠR Vlastné zdroje Zdroje EÚ Úvery Iné zdroje 

Názov stavby 
verejného 
vodovodu 
a verejnej 

kanalizácie 

RN 
stavby 
celkom 

Termín za�atia 
a ukon�enia 

stavby 

Investi�né výdavky 
do 31.12. 

predchádzajúceho 
roka 

Investi�né 
výdavky 

od 1.1. do 
31.12. 

Zostatok 
investi�ných 

nákladov 
z celkových RN 

stavby do 31.12. v roku do 31.12. v roku do 31.12. v roku do 31.12. v roku do 31.12. v roku 

1.                               

2.                               

n.                               

Spolu                               
 
Spolu (tab. �. 1, 2, 3)                               

Vysvetlivky: 
RN – rozpo�tový náklad stavby celkom, EÚ – Európska únia, ŠR – štátny rozpo�et vrátane finan�ných prostriedkov štátu k dotáciám EÚ. 
V tabu�ke �. 3 sa uvedú iba tie stavby verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií, ktoré sú realizované v rámci jednej projektovej dokumentácie a nie je možné ich investi�né náklady 
roz�leni�, to znamená, že nie je možné ich uvies� samostatne v tabu�ke �. 1 a 2. 
Ak sa údaje predkladajú pod�a § 4 ods. 2 písm. i), vyp��ajú sa údaje do 31.12. roku t-1, od 1.1 do 31.12. roku t a v roku t. 
Ak sa údaje predkladajú pod�a § 4 ods. 3 písm. l), vyp��ajú sa údaje do 31.12. roku t-3, od 1.1 do 31.12. roku t-2 a v roku t-2. 
 

Vypracoval (meno, priezvisko, funkcia):                        Schválil (meno, priezvisko, funkcia): Dátum: 




