ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ
PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA
SR 2007 – 2013, OPATRENIE 1.1
MODERNIZÁCIA FARIEM
A. ŽIADATEĽ

Prvý podaný projekt žiadateľa
Druhý podaný projekt žiadateľa

1. Informácie o žiadateľovi
Obchodné
1
meno

Poľnohospodársky prvovýrobca, s.r.o.

Sídlo právnickej
osoby/Adresa
trvalého bydliska
fyzickej osoby

Obec (mesto)

Bánovce nad Bebravou

Ulica/číslo domu

Hlavná 2

PSČ

957 04

Tel. č.:

032/1234567

e-mail:

prvovyrobca@stonline.sk

Fax č.: 032/1234568

Právnická osoba

Fyzická osoba

IČO: 112345678

DIČ: 2020123456

Platca DPH

áno

Forma
účtovníctva

jednoduché
3

Právna forma

Kontaktná osoba
pre projekt

2.
3.
4.
5.

podvojné

Obec (mesto)

Bánovce nad Bebravou

Ulica/číslo domu

Hlavná 2

PSČ

957 04

Meno a priezvisko

Ing. Ján Chovný

Tel. č.: 032/1234567

Fax č.: 032/1234568

Mobil: 0905/111222

e-mail: prvovyrobca@stonline.sk

2. Výška žiadaného finančného príspevku

1.

Rodné
2
číslo

nie

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Adresa na
doručovanie
písomností

Por. č.

IČ-DPH: SK 2020123456

4

Názov zdroja financovania oprávnených
výdavkov
Požadovaná výška finančného
príspevku z verejných zdrojov

% z oprávnených
výdavkov

Rozpočet v SKK

50

28 381 600,00

Výška financovania z vlastných zdrojov

50

28 381 600,00

100

56 763 200,00

X

0,00

X

56 763 200,00

Oprávnené výdavky na projekt spolu
(3 = 1+ 2)
Ostatné výdavky na projekt nezahrnuté
v bode 3 (t. j. neoprávnené výdavky)
Celkový objem výdavkov (5 = 3 + 4)

Cieľ Konvergencie

5

Spôsob financovania

Ostatné oblasti

6

Refundácia
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B. PROJEKT
1. Názov projektu
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Poľnohospodársky prvovýrobca, s.r.o. modernizáciou
RV a ŽV
2. Priradenie projektu k programovej štruktúre
Názov programu

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Číslo osi

1

Názov opatrenia

1.1 Modernizácia fariem

3. Časový predpoklad realizácie projektu
Predpokladaný začiatok realizácie projektu (mm.rrrr)

04.2007

Predpokladané ukončenie realizácie projektu (mm.rrrr)

12.2009

4. Miesto realizácie projektu
VÚC (kraj)

7

Okres
Bánovce nad
Bebravou

Trenčiansky

Trenčiansky

Bánovce nad
Bebravou

Trenčiansky

Bánovce nad
Bebravou

Trenčiansky

Bánovce nad
Bebravou

Bánovce nad
Bebravou

Trenčiansky

9

Číslo parcely v stave LPIS
5. Ciele projektu
q

Bánovce nad
Bebravou,
Hlavná 2

Veľké Chlievany

Bánovce nad
Bebravou,
Hlavná 2
Bánovce nad
Bebravou,
Hlavná 2

Horné Naštice

Číslo
8
parcely

Katastrálne
územie

Obec (ulica)

Bánovce nad
Bebravou

-

Veľké Chlievany

1000/01;
1000/02;
1020/02;
2104/80;
2805/05;
2806/83

Malé Chlievany

-

Dolné Ozorovce

-

Horné Naštice

4014/08;
4014/07;
3014/50;
2014/11;
5514/11;

4014/08; 4014/07; 3014/50; 2014/11; 5514/11

10

Cieľ 1: Zlepšenie úrovne hygienických a životných podmienok zvierat – rekonštrukcia
maštale na kravín a zmenou ustajnenia na voľné boxové sa napĺňa cieľ opatrenia v bode:
ü

zvyšovania počtu fariem s modernými budovami, novými technológiami a
technickými zariadeniami s úspornou spotrebou energie

q

Cieľ 2: Skvalitniť krmovinovú základňu pre živočíšnu výrobu – rekonštrukcia silážneho
žľabu napĺňa cieľ opatrenia v bode:
ü

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov poľnohospodárskej výroby
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vrátane skladovacích priestorov

q

Cieľ 3: Zabránenie priesakom do pôdy a spodných vôd, skvalitnenie prevádzky dojárne,
zvýšenie hygieny získavania mlieka a celkové zníženie zaťaženosti životného prostredia –
rekonštrukcia stajne na dojáreň a rekonštrukcia hnojiska napĺňa cieľ opatrenia v bodoch:
ü

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov poľnohospodárskej výroby
vrátane skladovacích priestorov

ü

q

zlepšovanie kvality výroby a obmedzovanie strát

Cieľ 4: Zabezpečiť kvalitnou vlastnou technikou živočíšnu výrobu, minimalizovať pracovné
operácie, znížiť spotrebu PHM a mazív, znížiť náklady na opravy – nákup nových
moderných strojov napĺňa cieľ opatrenia v bode:
ü

znižovania výrobných nákladov a zlepšovania pracovných podmienok v
poľnohospodárskych podnikoch

q

Cieľ 5: Zvýšiť efektívnosť diverzifikáciou tradičnej RV založením čučoriedkovej plantáže –
výsadbou čučoriedkovej plantáže napĺňame cieľ opatrenia v bode: bode:
ü

zlepšovanie kvality výroby a obmedzovanie strát

6. Predmet projektu
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Činnosti na dosiahnutie cieľov projektu:
Ø

rekonštrukcia maštale na kravín (stavebná časť)

Ø

rekonštrukcia stajne na dojáreň (stavebno - technologická časť)

Ø

rekonštrukcia hnojiska (stavebná časť)

Ø

rekonštrukcia silážneho žľabu (stavebná časť)

Ø

nákup nových moderných strojov (technická časť)

Ø

výsadba čučoriedkovej plantáže

Zdôvodnenie potreby realizácie projektu:
Jednou z hlavných priorít našej spoločnosti je zabezpečiť efektívnu výrobu v trhovom prostredí
po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie tak, aby chovy hospodárskych zvierat, ako aj
produkcia rastlinnej výroby, vyhovovali po stránke ekonomickej efektívnosti a kvality, pri dodržaní
veterinárnych podmienok a nárokov na životné prostredie. Toto zohralo dôležitú úlohu pri týchto
nových investíciách. Zrekonštruovaná maštaľ pre dojnice spolu s novou modernou dojárňou, obnova
strojového parku nákupom traktorov, teleskopického manipulátora, lisu na guľaté balíky
a poloneseného rozdružovača balíkov zabezpečia zníženie výrobných nákladov na jednotku
produkcie, dlhodobú kvalitu produktov a v neposlednom rade zvýšenie efektívnosti výroby.
Rekonštrukciou silážneho žľabu zabezpečíme produkciu kvalitnej krmovinovej základne pre
žívočíšnu

výrobu

a rekonštrukciou

hnojiska

splnímie

náročné

legislatívne

podmienky na
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uskladňovacie kapacity maštaľného hnoja a zabezpečíme ochranu životného prostredia. Výsadba
čučoriedkoveho sadu a následne produkcia čučoriedok bude vhodne dopĺňať našu klasickú
štruktúru poľnohospodárskej prvovýroby, pričom očakávame od nej príspevok k zvýšeniu pridanej
hodnoty a zvýšenie produktivity našej činnosťi, čo zabezpečí lepšiu ekonomickú efektívnosť
spoločnosti.
Ak chceme splniť naše ciele, ktoré už komunikujú s náročnými požiadavkami trhu a s platnou
legislatívou, musíme jednoznačne urobiť také opatrenia a investície, ktorými tieto úlohy dosiahneme.
Preto tento projekt, jeho realizáciu, považujeme z nášho pohľadu za nevyhnutný.
Táto investícia je v súlade s krátkodobými ako aj dlhodobými cieľmi spoločnosti. V prípade, že
by sa investícia nerealizovala, tak sa nevyrieši problém nevyhovujúceho ustajnenia zvierat
a nedostatočnej kvality krmovinovej základne (siláž), nedostatočnej kapacity kvalitatívne uznaného
skladovania hnoja a zastaralého strojového parku. Nerealizovanie projektu ohrozí ekonomickú
efektivitu našej spoločnosti.

Investície, za ktoré si uplatňujeme body za ustanovenia Krížového plnenia s odkazom na
príslušný článok smerníc uvedených v Príručke, v Prílohe č. 6 Krížové plnenie:
Investícia: Rekonštrukcia maštale na kravín
Čl.4 - Smernica Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 týkajúca sa ochrany zvierat chovaných na
hospodárske účely (Ú.V. ES L 221, 8. 8. 1998, s. 23)

Investícia: Rekonštrukcia stajne na dojáreň
Čl.4 - Smernica Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 týkajúca sa ochrany zvierat chovaných na
hospodárske účely (Ú.V. ES L 221, 8. 8. 1998, s. 23)
Čl. 14, 17(1), 18, 19 - Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára
2002, ktoré ustanovuje všeobecné zásady a požiadavky zákona o potravinách, zriaďuje Európsky
úrad pre bezpečnosť potravín a ktoré ustanovuje postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú.V.
ES L 31, 1. 2. 2002, s. 1)

Investícia: Rekonštrukcia hnojiska
Čl. 4 - Smernica Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred
znečistením niektorými nebezpečnými látkami (Ú.V. ES L 20,26. 1. 1980, s. 43)

Investícia: Rekonštrukcia silážneho žľabu
Čl. 15, 17(1), 18, 20 - Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára
2002, ktoré ustanovuje všeobecné zásady a požiadavky zákona o potravinách, zriaďuje Európsky
úrad pre bezpečnosť potravín a ktoré ustanovuje postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú.V.
ES L 31, 1. 2. 2002, s. 1)
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Investícia: Nákup Teleskopického manipulátora CATERPILLAR TH 220B STANDARD 100 HP
Čl.4 - Smernica Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 týkajúca sa ochrany zvierat chovaných na
hospodárske účely (Ú.V. ES L 221, 8. 8. 1998, s. 23)

12

7. Splnenie kritérií spôsobilosti
1.

Investície sa musia realizovať na území Slovenska.

Investícia sa realizuje na území Slovenska. Miesto realizácie projektu je uvedné v časti B, bode 4.

2.

Žiadateľ musí preukázať ekonomickú životaschopnosť pri Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (ďalej len „ŽoNFP“). Musí spĺňať minimálne jedno z nasledovných kritérií za
posledné alebo predposledné účtovné obdobie.

V Žiadosti o NFP v časti A, bode 1

uvádzame formu vedenia účtovnictva ako podvojné.

V zozname povinných príloh sú doložené príslušné účtovné výkazy.
Posúdenie kritérií ekonomickej životaschopnosti za posledné 2 účtovné roky:
Pre podvojné účtovníctvo
Ukazovatele
Rentabilita nákladov
Celková zadlženosť
aktív

Vzorec
HV pred zdanením * 100
Náklady
Cudzí kapitál * 100
Celkové aktíva

Kritéria
RN ≥ 0,1 %
CZA ≤ 80 %

Rok 2006

Rok 2007
Áno
2,63 %
Áno
57,64 %

Pre hodnotenie kritérií ekonomickej životaschopnosti požadujeme posudzovať rok 2007.
3.

Žiadateľ môže predložiť maximálne 2 ŽoNFP v rámci jedného výberového kola zverejneného
vo výzve na predkladanie ŽoNFP pre toto opatrenie, pričom v prípade nedostatku finančných
prostriedkov bude hodnotený len prvý podaný projekt žiadateľa.

V rámci výberového kola zverejneného vo výzve zo dňa 01.02.2008 predkladáme jednu ŽoNFP
pre opatrenie 1.1 – Modernizácia fariem.

4.

Žiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový kalendár potvrdený veriteľom
sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP a následne pri Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“)
formou čestného vyhlásenia.

Čestné vyhlásenie je súčasťou ŽoNFP, časť F.

5.

Žiadateľ nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie a na majetok, ktorý je
predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP a následne pri
ŽoP formou čestného vyhlásenia.

Čestné vyhlásenie je súčasťou ŽoNFP, časť F.
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6.

Investícia je v súlade s normami Spoločenstva pre danú investíciu – žiadateľ preukáže pri
poslednej ŽoP, ktorá súvisí s predmetnou investíciou.

Potvrdenie, že investícia je v súlade s normami Spoločenstva preukážeme pri poslednej ŽoP, ktorá
súvisí s predmetnou investíciou.

7.

Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku z PRV (ďalej len „zmluva“), pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou,
ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek
podnik alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončenia alebo
premiestnenia výrobnej činnosti.

Čestné vyhlásenie je súčasťou ŽoNFP, časť F.

8.

Žiadateľ musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj financovania
z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia.

Čestné vyhlásenie je súčasťou ŽoNFP, časť F.

9.

Predmet projektu môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených
v Príručke, v kapitole 4. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo

zhodnoteného

z

prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
Predmet projektu, ani jeho žiadna súčasť nie je predmetom záložného práva.

10. Žiadateľ musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov (v prípade finančného prenájmu do
4 rokov) od podpísania zmluvy. V prípade finančného prenájmu v zmysle zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, v prípade kúpy prenajatej veci a kúpnej
zmluvy (pri splácaní kúpnej ceny formou splátok) v zmysle Obchodného zákonníka sa platby v
rámci ŽoP uskutočnia až po preukázaní vlastníctva žiadateľa k predmetu nájmu, resp. kúpy.
Poslednú ŽoP predložíme najneskôr do 3 rokov od podpísania zmluvy, viď tabuľková časť projektu
tab. č. 17 „Časový harmonogram predkladania žiadostí o platbu“.

11. Žiadateľ musí preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah oprávňujúci užívať predmet
projektu pretrvávajúci najmenej šesť rokov po predložení ŽoNFP s výnimkou špecifických
prípadov (netýka sa napr. strojových investícií do rastlinnej výroby a pod.). Preukazuje sa pri
ŽoNFP. V prípade nákupu pozemkov pod stavbami, ktorých technické zhodnotenie je
predmetom projektu a nákupu pozemkov (časti určenej na výstavbu, ktorá je predmetom
projektu), žiadateľ preukáže vlastnícky vzťah pri prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím
príslušného pozemku. V prípade výstavby objektov sa uvedené kritérium preukazuje pri podaní
prvej ŽoP po skolaudovaní stavby. V prípade nákupu strojov žiadateľ preukáže vlastnícky
vzťah pri prvej ŽoP. V prípade nákupu nových strojov uzatvorením kúpnej zmluvy do dátumu
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uvedeného vo Výzve žiadateľ preukáže vlastníctvo pri podaní ŽoNFP (s výnimkou lízingu
alebo ak žiadateľ postupoval dobrovoľne podľa pravidiel pre obstarávanie tovarov, stavebných
prác a služieb v zmysle Príručky, kapitoly 3. Príjem a administrácia ŽoNFP, bodu 3.2.
Usmernenie postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb platných po
dátume uvedeného vo Výzve).
Súčasťou povinného zoznamu príloh k tomuto projektu sú doložené platné listy vlastníctva
(fotokópie) a nájomné zmluvy uzavreté na obdobie najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP
(úradne osvedčené fotokópie). V prípade nákupu nových strojov uzatvorením kúpnej zmluvy do
dátumu

uvedeného

vo

výzve

(08.02.2008)

predkladáme

fotokópiu

faktúry

a fotokópiu

zaraďovacieho protokolu do majetku.

12. Predmetom nášho projektu nie je spracovanie poľnohospodárskych produktov.

13. Predmetom nášho projektu nie je spracovanie poľnohospodárskych produktov.
14. Predmetom nášho projektu nie je diverzifikácia poľnohospodárskych činností.

15. Predmetom nášho projektu nie je tvorba a využitie obnoviteľných zdrojov energie.

16. Predmetom nášho projektu nie je tvorba a využitie obnoviteľných zdrojov energie.

17. Maximálny podiel štátu na majetku žiadateľa nesmie presiahnuť 25 % – preukazuje pri ŽoNFP
a najmenej päť rokov po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP.
Podiel štátu na majetku našej spoločnosti je 0 %. Kapitálová štruktúra podniku je uvedená v časti
B, bode 7.

7a) List vlastníctva:
Investícia

LV č.

Katastrálne
územie

Parcela č.

Súpisné
číslo

SO č. 3 Rekonštrukcia
maštale na kravín
SO č. 3 Rekonštrukcia
maštale na kravín
SO č. 1 Rekonštrukcia
stajne na dojáreň
Rekonštrukcia hnojiska

Veľké Chlievany

1234

1000/01

300

Veľké Chlievany

1235

1000/02

200

Veľké Chlievany

1236

1020/02

200

Veľké Chlievany

1980

2104/80

270

Výsadba čučoriedkovej
plantáže
Výsadba čučoriedkovej
plantáže

Horné Naštice

2001

4014/08

720

Horné Naštice

2002

4014/07

720
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7b) Nájomná zmluva na obdobie 6 rokov po predložení projektu, kde prenajímateľ má na
predmetnú nehnuteľnosť list vlastníctva, resp. iný právny vzťah:
Prenajímateľ:
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Investícia

Katastrálne
územie

LV č.

Parcela č.

Súp. číslo

Prenajímateľ: Ján Starý, Dlhá 45, 957 04 Bánovce nad Bebravou

Rekonštrukcia silážneho
žľabu
Rekonštrukcia silážneho
žľabu

Veľké Chlievany

1982

2805/82

250

Veľké Chlievany

1983

2806/83

260

Prenajímateľ: Martin Mladý, Dlhá 50, 957 04 Bánovce nad Bebravou

Rekonštrukcia silážneho
žľabu
Rekonštrukcia silážneho
žľabu

Veľké Chlievany

1982

2805/82

250

Veľké Chlievany

1983

2806/83

260

2805/82

250

Prenajímateľ: Eva Kováčová, Ul. Osuského 444, 911 05 Trenčín

Rekonštrukcia silážneho
žľabu

Veľké Chlievany

1982

Prenajímateľ: Jana Nováková, Staničná 402/22, 957 04 Bánovce nad Bebravou

Rekonštrukcia silážneho
žľabu

Veľké Chlievany

1983

2806/83

260

Prenajímateľ: Dana Jandová, Horná 4, 957 04 Bánovce nad Bebravou

Výsadba čučoriedkovej
plantáže
Výsadba čučoriedkovej
plantáže
Výsadba čučoriedkovej
plantáže

Horné Naštice

2003

3014/50

720

Horné Naštice

2009

3014/50

720

Horné Naštice

2004

2014/11

100

Prenajímateľ: Ján Jánošík, Zimná 4, 957 04 Bánovce nad Bebravou

Výsadba čučoriedkovej
plantáže
Výsadba čučoriedkovej
plantáže

Horné Naštice

2005

2014/11

100

Horné Naštice

2004

2014/11

100

Prenajímateľ: Miroslav Predný, Jarná 5, 957 04 Bánovce nad Bebravou

Výsadba čučoriedkovej
plantáže
Výsadba čučoriedkovej
plantáže

Horné Naštice

1994

5514/11

120

Horné Naštice

1999

5014/11

120

Kapitálová štruktúra podniku (spoločníci akcionári žiadateľa)
Obchodné meno, resp.
IČO, resp. RČ
Sídlo, resp. adresa
meno a priezvisko

Podiel v %

Ing. Ján Chovný

500101/1111

Zimná 4, 957 04
Bánovce nad Bebravou

75,00 %

Martin Chovný

550101/1111

Zimná 12, 957 04
Bánovce nad Bebravou

25,00 %
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Zdôvodnenie inovatívnej investície
Súčasťou nášho projektu nie sú inovatívne investície v zmysle toho, že by boli potvrdené ako
inovatívne investície určenou inštitúciou, alebo úradom.
8. Obstarávanie
Predmet obstarania

Obstarávanie
14
uviesť A, B, C.1 alebo C.2)

Lis na guľaté balíky
POTTINGER ROLLPROFI
3200 LSC
Polonesený rozdružovač
balíkov JEANTIL P 4200 RE
Teleskopický manipulátor
CATERPILLAR TH 220B
STANDARD 100 HP
Traktor MF-5455-4 KL 100
HP
Traktor MF-5455-4 KL 100
HP
SO č. 3 Rekonštrukcia
maštale na kravín:

Odôvodnenie

Dátum obstarania je
28.05.2007

C.1
B
B
C.1
B

15

Cenová ponuku je vyššia ako
10 000,- EUR bez DPH
Cenová ponuku je vyššia ako
10 000,- EUR bez DPH
Dátum obstarania je
28.05.2007
Cenová ponuku je vyššia ako
10 000,- EUR bez DPH

B

Cenová ponuku je vyššia ako
10 000,- EUR bez DPH

SO č. 1 Rekonštrukcia
stajne na dojáreň:

B

Cenová ponuku je vyššia ako
10 000,- EUR bez DPH

Rybinová dojáreň FA-RD-C2
2x12

B

Cenová ponuku je vyššia ako
10 000,- EUR bez DPH

Rekonštrukcia hnojiska:

B

Cenová ponuku je vyššia ako
10 000,- EUR bez DPH

Rekonštrukcia silážneho
žľabu:

B

Cenová ponuku je vyššia ako
10 000,- EUR bez DPH

Výsadba čučoriedkovej
Dátum začiatku realizácie je
C.1
plantáže:
09.04.2007
9. Ak vám bola poskytnutá pomoc investičného charakteru zo zdrojov EÚ alebo národných
zdrojov uveďte:
Suma v tis.
16
Kto poskytol pomoc
Názov pomoci
Rok
SKK
PPA Bratislava

SOP P-RV

2005

8 545 tis. Sk

17

Ďalšie informácie o poskytnutej pomoci :
Pomoc bola poskytnutá na základe zmluvy č. 9999/SOP; názov projektu „Nákup strojov do RV“;
predmet projektu: stroje do rastlinnej výroby.
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C. PODNIKATEĽSKÝ PLÁN
18

1. Doterajšie skúsenosti žiadateľa v podnikaní
Spoločnosť Poľnohospodársky prvovýrobca, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou o
založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 11.12.1995.
Predmetom podnikania je podnikanie v poľnohospodárskej prvovýrobe, vrátane predaja
poľnohospodárskych výrobkov, opravy motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov,
poskytovanie naturálnych produktov z vlastnej produkcie, služby mechanizačnými a dopravnými
prostriedkami spoločnosti.
Poľnohospodársky prvovýrobca, s.r.o., Bánovce nad Bebravou pôsobí v južnej časti
Trenčianskeho kraja, kde obhospodaruje celkom 4 603,1726 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho
orná pôda 4 034,29 ha, ovocné sady 115,81 ha, lúky 272,36 ha, pasienky 18,30 ha a
nepoľnohospodárska pôda 162,4126 ha. Predmetné územie patrí do okresu Bánovce nad
Bebravou a celkovo sa nachádza v 4 katastrálnych územiach: Bánovce nad Bebravou, Veľké
Chlievany, Malé Chlievany, Dolné Ozorovce a Horné Naštice. Spoločnosť Poľnohospodársky
prvovýrobca, s.r.o. má 2 závody: Závod Veľké Chlievany a Závod Bánovce.
Obhospodarovaná poľnohospodárska pôda je zaradená do zemiakárskej výrobnej oblasti s
označením oblasti A5 – okrsok teplý, mierne vlhký s miernou zimou a do oblasti B5 – okrsok
mierne teplý, mierne vlhký s miernou zimou – vrchovinový. Naša činnosť je zameraná v rastlinnej
výrobe na produkciu obilovín (slnečnica, jačmeň sladovnícky, jačmeň jarný, pšenica ozimná,
ostatné obiloviny v menšom zastúpení), olejnín (slnečnica, repka ozimná a repka jarná) a krmovín
(kukurica na siláž, lucerka, senáž, seno). Celú produkciu krmovín a časť dopestovaných obilovín
tvorí krmovinovú základňu pre vlastnú živočíšnu výrobu, kde sa špecializujeme na chov dojníc a
výkrm HD. Zo živočíšnej výroby realizujeme tržby predovšetkým za mlieko, ale aj za mäso
výkrmových býkov a okrajovo za mäso jatočných jalovíc a kráv.
19

2. Výrobný plán v nadväznosti na predmet projektu
Firma Poľnohospodársky prvovýrobca, s.r.o., Bánovce nad Bebravou patrí medzi popredné,
perspektívne podniky poľnohospodárskej prvovýroby nielen v regióne. Napriek veľkej konkurencii
sa snaží udržiavať svoj podiel na domácom na trhu s poľnohospodárskymi komoditami a službami.
K tomu je však potrebné rýchle a kvalitné sa prispôsobenie podmienkam predovšetkým v oblasti
dosahovania efektívnosti výroby, hygieny výroby, produktivity práce s dôrazom na ochranu
životného prostredia.
Zámerom spoločnosti je zabezpečiť našu pripravenosť v trhovom prostredí po vstupe
Slovenskej republiky do Európskej únie tak, aby chovy hospodárskych zvierat, ako aj produkcia
rastlinnej výroby, vyhovovali po stránke ekonomickej efektívnosti a kvality, pri dodržaní
veterinárnych podmienok a nárokov na životné prostredie.
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Živočíšna výroba:
V rámci výrobného procesu má ŽV dôležité postavenie. Prioritu má výroba surového
kravského mlieka – dodávka odberateľom v surovom stave a výroba jatočných zvierat – dodávka
pre spracovateľov. Celú ŽV riadi vedúci ŽV Ing. Ján Slovák. Vykonáva organizáciu práce, nákup,
predaj zvierat, zabezpečuje kontrolu technologického procesu dojenia, kŕmenia, koordinuje výrobu
s RV a technickými službami. Potencionálne riziká, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu výrobného procesu
sú hlavne v dodržiavaní základných pravidiel a noriem daných pre tú ktorú činnosť hlavne zo strany
našich výrobných pracovníkov.
Geneticky je naše stádo HD obsadené holsteinom čiernym, holsteinom červeným a holsteinom
červeným kríženým so slovenským strakatým. Dojnice so stavom 563 kusov kráv sú sledované v
kontrole úžitkovosti na úrovni šľachtiteľského chovu. Výroba surového kravského mlieka dosiahla
za rok 2007 4938 tis. litrov mlieka. Hybridizačný program je v našej spoločnosti prísne sledovaný a
je právom považovaný za jadro a základ nášho úspechu v dosahovaní vysokej úžitkovosti.
V živočíšnej výrobe sa kontroluje jednak plemenný materiál hospodárskych zvierat, jatočné
mäso z nich, ale aj produkcia surového kravského mlieka. U surového kravského mlieka, ako našej
najdôležitejšej komodity, musí dodávka vyhovovať norme akosti STN 570529 ako i platným
právnym a veterinárnym predpisom – Zákonu č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších novelizácií. Prvotná kontrola v spoločnosti a laboratóriách mliekárne je zameraná na
zistenie teploty a podielu tukovosti, stupeň kyslosti, prítomnosť inhibičných látok a zvodnenie
mlieka. Ostatné merania kvality sa uskutočňujú v štátnych akreditovaných laboratóriách a sú
zamerané na zistenie celkového počtu mikroorganizmov, počtu somatických buniek, inhibičných
látok a bodu tuhnutia.
Kvalitu mäsa jatočného HD hodnotí klasifikátor v mieste porážky – na bitúnku, dodržiavajúc
pritom platné normy pre túto oblasť. Plemenný materiál je hodnotený plemenárskou službou na
základe katalógov plemenných zvierat podľa pôvodu, plemennej hodnoty a telesného rámca a
úžitkovosti. Kontrolu úžitkovosti u nás i našich dodávateľov pre šľachtiteľský a rozmnožovací chov
vykonáva štátny plemenársky ústav Bratislava, ktorý zabezpečuje napríklad zistenie údajov o
základnom stáde kráv, zistenie a vyhodnotenie potomstva býkov, zistenie a vyhodnotenie
reprodukčných vlastností býkov a kráv, vyhodnotenie skúšok vlastnej, vyhodnotenie skúšok
výkrmovosti a jatočnej hodnoty potomstva, vedenie centrálnej evidencie, pričom dodržuje STN pre
kontrolu úžitkovosti a dedičnosti úžitkových vlastností HD a oviec.

Rastlinná výroba:
Poľnohospodársky prvovýrobca, s.r.o., Bánovce nad Bebravou sa snaží zabezpečovať kvalitnú
produkciu jednotlivých komodít, pričom dodržiava technologické, výrobné parametre a normy podľa
platnej legislatívy. Vo výrobných procesoch rastlinnej výroby sa prvotná kontrola vykonáva
prostredníctvom zodpovedných pracovníkov firmy. Jednotlivé technologické postupy pestovania
poľných kultúr zabezpečujeme v súlade s platnými metodikami uplatňujúcimi zásady správnej
farmárskej praxe s cieľavedomým využívaním intenzifikačných faktorov, či už agrotechniky,
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genetického materiálu, ochrany rastlín, výživy a hnojenia rastlín a to za účelom zvyšovania
úrodnosti pôdy, jej schopnosti produkovať úrody cestou efektívneho využívania všetkých zdrojov
výživy a zlepšovateľov pôdnych vlastností.
Cieľom úseku rastlinnej výroby je orientovať sa hlavne na produkciu obilovín, tržných plodín –
slnečnica, ozimná repka, jarná repka a na výrobu kvalitných objemových krmív. V oblasti výroby
hustosiatych obilovín chceme dopestovať hlavne kvalitu, a to potravinársku pšenicu a sladovnícky
jačmeň, samozrejme pri vykrytí potreby kŕmnej bilancie pre živočíšnu výrobu. Pri pestovaní
kukurice na zrno sa orientujeme okrem zberu kukurice pre účely získania zrelého zrna aj na
technológiu miaganého zrna pri vhodnej vlhkosti, čím získame nielen vysokokvalitné krmivo pre
hovädzí dobytok, ale zároveň ušetríme aj náklady spojené so sušením zrelého kukuričného zrna a
taktiež náklady na dovoz a odvoz hmoty z nákupného podniku. V oblasti pestovania olejnín v roku
2007 sme sa zameriavali na výrobu repky ozimnej, repky jarnej a slnečnice a to celkom na výmere
795 ha.
Ďalším cieľom úseku RV je zabezpečiť dostatočné množstvo vysokokvalitných objemových
krmív, či sa už jedná o kukuričnú siláž alebo o výrobu lucernových senáži, resp. siláží a to v plnej
miere vykryť potrebu živočíšnej výroby pre všetky kategórie zvierat. Taktiež je cieľom získať čo
najväčšie množstvo kvalitného sena – lucernového i trávneho.
V oblasti pestovania špeciálnych plodín bola v minulosti v našej spoločnosti zvolená orientácia
na čučoriedky. Naším cieľom je rozvíjať pestovanie netradičných plodín, ktoré dokážu efektívnejšie
zhodnotiť dané pôdnoklimatické podmienky. Jednou z možností, ktorá bola pokusne overená, je
pestovanie čučoriedky chocholíkatej (V.corymbosum L.) pôvodom zo severnej Ameriky. Jej
pestovateľské plochy na Slovensku sú v súčasnosti zanedbateľné (cca 10 ha). Vzhľadom na veľmi
pozitívne účinky plodov čučoriedky na ľudský organizmus, atraktívnosť i obľúbenosť tohto druhu
stolového ovocia na európskom trhu je predpoklad dobrého speňažovania produkcie. Plantáž
čučoriedky chocholíkatej v našej spoločnosti bude čo sa týka uvažovanej výmery najväčšou
plantážou na Slovensku. Bol zodpovedne posúdený výber lokality s ohľadom na pôdne, klimatické
podmienky, svahovitosť i kvalitu menežmentu, ktorý je (vychádzajúc z doterajších skúsenosti)
nevyhnutným predpokladom plnenia požadovaných parametrov a dodržania pestovateľskej
technológie.
Čučoriedka chocholíkatá je plodina, ktorá vyžaduje oproti iným ovocným druhom špecifické,
predovšetkým pôdne podmienky. Vyhovujú jej slnečné, čiastočne aj polotienisté stanovištia,
chránené pred silnými vetrami s dostatkom vlahy a vyrovnanými zrážkami počas vegetácie.
Vyžaduje závlahu aj vo vlhkejších podmienkach Slovenska. Optimálna kyslosť pôdy je v rozmedzí
pH 3,5 – 4,5. Je dostatočne mrazuvzdorná a krátkodobo znáša pokles teplôt až na – 30 oC. Je to
opadavý ker dorastajúci do výšky viac ako 2 m. Plodom je šťavnatá bobuľa. Množstvo
vyšľachtených odrôd s rôznym stupňom skorosti dozrievania nám umožní optimalizovať zber.
Rôzna je aj chuť plodov v závislosti od odrody. Priemerná veľkosť plodov sa pohybuje od 1 – 2 cm
s hmotnosťou okolo 2 gramy. Zber plodov skorých odrôd nastáva v tretej dekáde júla, podľa
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poveternostných podmienok a končí až s príchodom mrazov u neskorých odrôd. Keďže bobule v
strapci dozrievajú postupne, zber sa uskutočňuje na viackrát, spravidla sa robia tri zbery.
Čučoriedka nie je náročná na živiny, ktoré si naviac dokáže čerpať z menej prístupných foriem
prostredníctvom mykorízy.
Aby sme svoje ciele splnili, musí tomu predchádzať aj kvalitná manažérska príprava a riadenie
celého procesu rozvoja rastlinnej výroby, samozrejme pri zavádzaní nových vedeckých poznatkov
a technológií spracovania pôdy, minimalizácie pracovných operácií, ale i orientácia na kvalitnú
pozberovú

úpravu,

starostlivosť

o

skladové

hospodárstvo,

no

a

hlavne

nákup

novej

poľnohospodárskej techniky – či už strojov alebo poľnohospodárskeho náradia. Taktiež sa
zameriavame na využívanie fondu pracovnej doby a vzájomnej spolupráce medzi všetkými
pracovníkmi zainteresovanými na jednotlivých operáciách nielen na poli, ale aj technikmi
poverenými riadením jednotlivých úsekov tak, aby všetky činnosti boli čo najefektívnejšie a
najkvalitnejšie.
Veľký dôraz v našej činnosť kladiem na kvalitu celého výrobného procusu a v konečnom
dôsledku na kvalitu našich hotových výrobkov. Potravinárska pšenica musí vyhovovať STN
461100-2. Po odobratí vzorky sa kontroluje najmä vlhkosť, objemová hmotnosť, následne lepok a
číslo poklesu. Nezávisle akreditované laboratórium pravidelne vykonáva kontrolu a rozbor vzoriek
našich produktov. Z každej hodnotiacej skúšky je vypracovaný záznam ako doklad o jej vykonaní.
Hodnotenie kvality najdôležitejších produktov je v súlade s platnými normami. Hygiena produkcie
mlieka, produktov RV a spôsob produkcie jatočných zvierat je najdôležitejšou súčasťou
ekonomického chovu hospodárskych zvierat a pestovania kultúrnych plodín. Uvedomujeme si, že
dodržiavanie uvedených noriem a systémov riadenia kvality výroby nám dáva veľkú príležitosť
obstáť v priamom konkurenčnom boji, zvlášť teraz, po vstupe našej krajiny do EÚ.

Charakteristika prírodných podmienok:
Predmetné územie patrí do severnej časti Nitrianskej pahorkatiny tzv. Bánovskej a jeho
severná časť zasahuje do južnej časti Považského Inovca. Obhospodarovaná poľnohospodárska
pôda je zaradená do zemiakárskej výrobnej oblasti s označením oblasti A5 – okrsok teplý, mierne
vlhký s miernou zimou a do oblasti B5 – okrsok mierne teplý, mierne vlhký s miernou zimou –
vrchovinový.
Na základe vyššie uvedeného špecifikácia poľnohospodárskej pôdy, t.j. bonita pôdy je rôzna,
od čoho je odvodená aj priemerná cena pôdy. Túto nám určuje Výskumný ústav ekonomiky
poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava. Priemerná cena poľnohospodárskej pôdy je
42226,- Sk/ha, pričom sa jedná o 14 skupinu ceny pôdy.

Zrnitostné zloženie pôdy je nasledovné:
Ornica: 83 % hlinitá; 14 % ílovitohlinitá; 3 % piesočnatohlinitá;
Podorničie: 85 % ílovitohlinité; 10 % hlinité; 3 % piesočnatohlinité; 2 % ílovité.
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Reliéf územia má pahorkatinový ráz, ktorého južná časť je mierne zvlnená a severná časť
veľmi členitá. Nadmorská výška sa pohybuje v priemere od 200 do 380 m, čo je pomerne značný
výškový rozdiel. V tomto členitom teréne je veľmi dôležitý vplyv expozície a inklinácie svahov na
tepelný a vodný režim pôd a na procesy vodnej erózie. Sklon svahov sa pohybuje od 3° do 20° a
sú prevažne orientované na severozápad a juhovýchod. Hydrologické pomery obhospodarovaného
územia spadá do povodia rieky Nitra, kde osou hydrologickej siete je tok Bebrava. Jej predmetný
úsek povodia pozostáva z podrobných povodí, resp. z ich častí : Inovec, Halačovka, Svinica,
Radiša, Dubnička, Hydina, Livina, Višňová, Libichavský potok. Hlavným zdrojom pôdnej vlahy je
však zrážková voda. Dažďová voda pri prudkých lejakoch premiestňuje drobné častice z povrchu
do údolia, kde sa tieto hromadia a na svahoch vznikajú menšie, niekde väčšie plochy zmytých pôd.
Celá oblasť patrí do okrsku s mierne vlhkým podnebím s priemernými zrážkami okolo 660 mm,
vegetačné obdobie 370 mm, zimné obdobie 290 mm. Priemerná ročná teplota je 8,9° C, priemerná
teplota najteplejšieho mesiaca júla je 19,0° C a najchladnejším mesiacom je január s –2,5° C.
Priemerný dátum prvého mrazového dňa je 11. 10.. Začiatky hlavných prác sú odvodené danými
klimatickými pôdnymi pomermi, nadmorskou výškou a ich údaje slúžia ako predpoklad pre
agrotechnické termíny:
Ø

začiatok jarných poľných prác 13. marca

Ø

začiatok sejby jarného jačmeňa 21. marca

Ø

začiatok žatvy jarného jačmeňa 14. júla

Naša činnosť je zameraná v rastlinnej výrobe na produkciu obilovín (slnečnica, jačmeň
sladovnícky, jačmeň jarný, pšenica ozimná, ostatné obiloviny v menšom zastúpení), olejnín
(slnečnica, repka ozimná a repka jarná) a krmovín (kukurica na siláž, lucerka, senáž, seno). Celú
produkciu krmovín a časť dopestovaných obilovín tvorí krmovinovú základňu pre vlastnú živočíšnu
výrobu, kde sa špecializujeme na chov dojníc a výkrm HD. Zo živočíšnej výroby realizujeme tržby
predovšetkým za mlieko, ale aj za mäso výkrmových býkov a okrajovo za mäso jatočných jalovíc
a kráv.
Najväčší dodávatelia na jednotlivé nakupované časti:
q hnojivá, chemické ochranné prostriedky: ALCHEM spol. s r.o.
q osivá: Sempol spol. s r.o.
q krmivá: BOSKOP Poľnonákup Trenčín, s.r.o.
q PHM: Slovnaft, a.s.
Najväčší odberatelia na jednotlivé výrobky:
q slnečnica: PALMA TUMYS a.s.
q osivá: Sempol spol. s r.o.
q pšenica ozimná: Mlyn Sládkovičovo, s.r.o.
q pšenica ozimná – osivo: Sempol spol. s r.o.
q jačmeň sladovnícky: HEINEKEN Slovensko Sladovne
q jačmeň jarný: BOSKOP Poľnonákup Trenčín, s.r.o.
q mlieko: MILSY, a.s., Bánovce nad Bebravou
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3. Štruktúra pôdneho fondu
Štruktúra podľa stavu v ha k 31. 12. 2007 posledného roku pred
20
podaním ŽoNFP

Celkom

Orná pôda

4 034,29

Vinice

-

Ovocné sady

115,81

Chmeľnice

-

Lúky

272,36

Pasienky

18,30

Poľnohospodárska pôda spolu

4 440,76

Lesná pôda

-

Rybníky a vodné plochy

-

Nepoľnohospodárska pôda spolu

162,4126

CELKOVÁ VÝMERA

4 603,1726

Zatriedenie podľa skupín cien pôdy (SCP – priemerná cena pôdy)
v SKK

42 200,- Sk

Z toho: pôda známych vlastníkov FO – vlastníci pôdy

3 831,3525

štátna pôda v správe SPF

406,8927

Cirkevná pôda

123,5523

iní vlastníci napr. obce, PO a pod.

241,3751

nedokladovaná pôda neznámych vlastníkov v správe SPF

-
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4. Technické riešenie projektu
Lis na guľaté balíky POTTINGER ROLLPROFI 3200 LSC
Technické údaje:
Priemer komory 1,25 m; šírka komory 1,2 m; zberacie ústrojenstvo 2 m s vodiacim plechom; 14
nožov rezacieho ústrojenstva; pneumatiky 15,0/55-17; širokouhlý kĺbový hriadeľ s vačkovou
spojkou; viazanie automatické sieťové; automatické mazanie reťazí; vyhadzovač rampy;
osvetlenie; počítač balíkov.
Lis na guľaté balíky s pevnou kombinovanou lisovacou komorou.

Polonesený rozdružovač balíkov JEANTIL P 4200 RE
Rozdružovač balíkov série P 4200 RE sa používa na nastielanie a kŕmenie hranatých či
guľatých balíkov z ľubovoľného porastu. Väčšinou sú to balíky slamy, sena alebo senáže. Do tejto
série strojov patrí viac typov, ktoré sa od seba líšia najmä kapacitou. Táto séria strojov je vyvinutá
špeciálne do veľkovýrobných podmienok a keďže sú to stroje každodenného použitia, ich
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spoľahlivosť, výkon, kvalita a robustnosť sú samozrejmosťou. Srdcom strojov série P 4200 RE je
rozdružovací a distribučný systém patentovaný firmou Jeantil. Reťaz a lištový podlahový dopravník
posúva balík k jednoduchému horizontálnemu rozdružovaciemu rotoru. Dve sady regulačných
prstov zamedzujú namotaniu hmoty okolo rotoru a kontroluje prichádzajúce množstvo materiálu k
turbíne. Turbína dávkuje hmotu do kŕmneho žľabu alebo nastiela slamu k dobytku.
Séria strojov P 4200 RE ponúka:
§ neuveriteľný výkon - vydávkovanie selážneho balíka alebo balíka sena, slamy trvá
približne 2 až 3 minúty
§ spoľahlivosť a dlhá životnosť - stroj je určený na prácu s vyrezávacím štítom, a preto sú
modely bez štítu značne predimenzované
§ agresívne a efektívne rozdružovanie zabezpečuje jednoduchý rozdružovací rotor a dve
sady redukčných prstov
§ masívny rozdružovací rotor so špeciálnymi lopatkami - vyfukovanie slamy až do 18m
§ dvojrýchlostná prevodovka - 540ot./min. pre nastielanie, 270 ot./min. na kŕmenie sena a
senáže
Teleskopický manipulátor CATERPILLAR TH 220B STANDARD 100 HP
Prednosťou teleskopického nakladača CAT TH 220B s motorom 100 HP je hydraulický
rýchloupínač náradia v základnej výbave, hydraulický systém LOAD SEANSING, ktorý umožňuje
využiť maximálnu silu hydrauliky aj pri voľnobežných otáčkach motora, čo má výrazný vplyv na
zníženie spotreby PHM. Na úsporu nákladov bude mať servisný interval výmeny motorového oleja
a filtra, ktorý je 500 hodín a servisný interval výmeny kombinovaného filtra hydrauliky
a prevodovky, ktorý je 1 000 hodín.

Traktor MF-5455-4 KL 100 HP (2 ks)
Štandardná výbava:
§ Motor 74 kW / 100 HP pri 2200 ot/min (ISO) 4 valce, Perkins 1104.C-44T, objem valcov
4,4 litra, EURO IImax. krútiaci moment 415 Nm pri 1400 ot/min
§ Prevodovka Speedshift - 40 km/h, 16V/16R plne synchronizovaná s radením dvoch
stupňov pod zaťažením
§ Vývodový hriadeľ 4-rozsahový, hriadeľ PTO 540/540E/1000/1000E pri otáčkach motora
1500/2000, s elektrohydraulickým ovládaním, kontrolovaným rozbehom, manuálnou
brzdou a externým vypínaním na blatníkoch
§ Hydraulika EHR s rýchlym zdvihom, automatikou spúšťania a digitálnym tlmením nárázov
pri transporte TC, externé ovládanie zadnej hydrauliky, rýchlospojky kategórie II,
zdvihová sila 5000 kg, max. prietok oleja hydraulického čerpadla 33/57 lit/min., max. tlak
200 barov
§ Externé ventily 1. jednočinný/dvojčinný s nastavením prietoku; 2. jednočinný/dvojčinný s
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aretáciou a nulovým únikom
§ Predná náprava - hydrostatické riadenie, max. uhol natočenia kolies 55o, naklopenie
prednej nápravy 11o, centrálny pohon bez kardanov, elektrohydraulické radenie
predného náhonu, automatika vypnutia predného náhonu nad 14 km/hod
§ Uzávierka diferenciálu - elektrohydraulicky ovládané zubové uzávierky diferenciálov bez
preklzu vpredu aj vzadu, riadené počítačom Autotronik, zapnutie a vypnutie aj cez EHR
panel
§ Brzdy - hydraulicky ovládané kotúčové brzdy v olejovej náplni s automatickým zapínaním
predného náhonu
§ Kabína - Bezpečnostná pretlaková kabína s uhlíkovým filtrom so zníženou hladinou
hluku, výklopné okná, predné okno vybavené stieračom a ostrekovačom, nastaviteľný
volant, vzduchom odpružené sedadlo obsluhy, sedadlo spolujazdca, veľké teleskopické
spätné zrkadlá, analógovo-digitálna prístrojová doska, pracovné osvetlenie 2x vpredu a
2x vzadu
§ Hmotnosť a rozmery - vlastná hmotnosť: 3900 kg; dľžka/šírka/výška: 4210 / 2000 / 2720
mm (šírka v závislosti od pneumatík a nastavení rozchodu); rozchod: 1440 - 1920 mm
predný, 1540 – 2140 mm zadný; polomer otáčania bez bŕzd: 4200 mm; palivová nádrž:
150 lit
§ Pneumatiky - 13,6 R 28 vpredu // 16,9 R 38 vzadu

SO č. 3 Rekonštrukcia maštale na kravín
Rekonštrukcia sleduje zmenu ustajnenia a celkové vylepšenie objektu. Vylepší sa celkový vplyv
prevádzky chovu kráv na životné prostredie, výrazné zlepšenie podmienok chovu zvierat v oblasti
welfare i hygieny, zníženie počtu úrazov, zlepšenie zdravotného stavu zvierat, pozitívny vplyv na
dlhovekosť takto odchovaných kráv, zvýšenie úžitkovosti, zlepšenie pracovných podmienok a
samozrejme výsledkom bude v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na ekonomiku výroby mlieka –
zníženie nákladov na jednotku produkcie.
Účelom

rekonštrukcie maštale bude vybudovanie kvalitných ustajňovacích priestorov pre

produkčné dojnice. Kŕmenie dojníc

bude zabezpečované prejazdom kŕmneho voza kŕmnou

chodbou a založením krmiva na kŕmny stôl. Napájanie dojníc zabezpečia napájacie nerezové
žľaby. Ustajnenie po realizácii bude voľné, skupinové v prehĺbených ležoviskových boxoch.
Odstraňovanie maštaľného hnoja sa bude realizovať vytláčaním na spevnenú odkanalizovanú
hnojnú koncovku, následne sa vyhrnutá hmota naloží do kontajnerových zásobníkov hnoja
a odvezie na zrekonštruované hnojisko.
SO č. 3 Rekonštrukcia stajne na dojáreň
Rekonštrukcia

dojárne

spočíva

v

modernizácii

technológie

dojenia

s

automatickou

identifikáciou zvierat a triediacou bránkou. Zároveň sa upravia povrchy konštrukcií a zamedzí sa
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kondenzácii pár na ich povrchoch. Doterajšie riešenie je opotrebované, nespoľahlivé a zastaralé.
Jestvujúca objekt má pôdorysné rozmery 50,1x18,9m, V objekte sa stavebné úpravy týkajú len
samotnej dojárne. Obvodové steny sú omietnuté pálenou omietkou, ktorá je miestami poškodená a
čistenie stien je nedostatočne. Plánujeme z hygienicých dôvodov povrchovú úpravu stien
zrealizovať z keramického obkladu na výšku 2,1 m. Obklad sa zrealizuje aj na betónový parapet.
Betónový parapet v spojení s parapetným múrom bude oddilatovaný pružným tmelom. Súčasťou
dodávky technológie bude automatika dojenia s automatickým sťahovaním dojacieho stroja po
ukončení dojenia. Tým je zabezpečovaná úspornosť dojenia bez negatívnych vplyvov obsluhy.
Dojnice nie sú predojované a preto nedochádza k nadmernému výskytu zápalov mliečnej žľazy.
Automatika dojenia je súčásťou elektronického prietokomeru mlieka, ktorý je vybavený odberom
pomerného vzorku pre kontrolu úžitkovosti. Merák sníma nádoj, čas dojenia, prietok mlieka a
elektrickú vodivosť mlieka - vodivosť mlieka slúži k včasnému odhaľovaniu zápalov. Mlieko z
dojacích strojov je odvádzané nerezovým mliečnym potrubím do zbernej nádoby odkiaľ je
mliečnym čerpadlom prečerpané do zberného chladiaceho tanku mlieka. Dojenie prebieha pri
podtlaku 44 kPa. Zdrojom podtlaku sú olejové rotačné vývevy s nízkou spotrebou oleja. Úroveň
podtlaku je automaticky kontrolovaná regulačným ventilom, ktorý je umiestený na podtlakovom
rozvode z PVC. Veľmi dôležitou súčasťou technológie dojenia je umývací a dezinfekčný automat,
ktorý je zodpovedný za dokonalú čistotu celého dojacieho zariadenia. Programátor umožňuje
jednoduché ovládanie a nastavenie optimálneho procesu dezinfekcie. Zariadenie pracuje s
automatickým časovým spínačom. Automat zahrnuje automatické dávkovanie dezinfekčného
roztoku vrátane stráženia jeho hladiny, automatické prihrievanie dezinfekčného roztoku a
sledovanie teploty roztoku. Systém blokácie nedovoľuje spustiť dojenie (dezinfekciu) pri
nesprávnom nastavení trojcestného ventilu nad chladiacim tankom.

Rekonštrukcia hnojiska
Rekonštrukcia hnojiska so stenami vysokými 4 m a s profilom T panelov. Po rekonštrukcii bude
objekt slúžiť na vývoz maštaľného hnoja z hlbokej podstielky z objekto ŽV. Stavebné úravy budú
prevedené využitím betónovej mazaniny triedy B 20, geotextílie netkanej polypropylénovej Tatratex
pp 200, fólie FATRAFOL 803 o hrúbke 1,50 mm a izolácie vhodnej proti tlakovej vode. Takto
zaizolované hnojisko bude nepriepustné a spolu so zabudovaným kontrolným systémom bude
spĺňať podmienky §4, odst. 3 zákona 366/2004.
Prínos: zvýšenie ochrany spodných vôd proti priesakom škodlivín, zväčšenie kapacity
skladovania maštaľného hnoja.

Rekonštrukcia silážneho žľabu
Hlavným výrobným programom chov hovädzieho dobytka. Preto je nevyhnutné vyriešiť
rekonštrukciou silážneho žľabu skladovanie kukuričnej siláže, ktoré slúži ako krmivo
3

hospodárskych zvierat v zimnom období. Kapacita silážneho žľabu – 22 000 m . Kapacita žľabu
bude zabezpečovať krmovinovú základňu pre hovädzí dobytok. Priemerná objemová váha siláže je
3

800 kg/m , v silážnom žľabe bude uskladnených 112 000 q kukuričnej siláže. Pre zachytenie a
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uskladnenie silážnych štiav z priestoru silážneho žľabu bude využívaná pôvodná železobetónová
3

žumpa o kapacite 238 m .
Kvalitná a vysokohodnotná siláž je predpokladom pre efektívnu úžitkovosť zvierat a súčasne aj
pre úspech v ekonomike chovu hovädzieho dobytka. Pre úspech v silážnom procese sú
rozhodujúce: silážovateľnosť krmiva, dodržanie správneho postupu silážovania a výber správneho
konzervačného prípravku. Rozhodujúcim faktorom pre výrobu kvalitnej siláže bude zladenie
nasledujúcich faktorov:
§ dôkladné a kvalitné utlačenie povrchu siláže
§ kvalitné uloženie plachty tak, aby boli dobre zakryté aj okraje a správne vytvorené
prerývanie jednotlivých plachiet
§ rovnomerné a primerané zaťaženie silážnej plachty, ktoré musí zabezpečiť jednak
vzduchotesnosť pod plachtou a súčasne musí minimalizovať namáhanie plachty vetrom
resp. jej neúmerné zahrievanie slnečným žiarením. Takto aj s nižšími

nákladmi

je

možné vytvoriť optimálne podmienky pre zrenie siláže, ale aj pre jej kvalitné dlhodobé
skladovanie.
Výsadba čučoriedkovej plantáže
Pred samotným vysadzovaním sa parcela rozmeria podľa vysadzovacieho plánu a vytýčia sa
okraje. Začneme od okraja vytýčením prvého radu, ktorý vytýčime pomocou trasíriek. Následne
vytyčujeme ostatné rady, kde si v tomto prípade na šnúry naznačíme miesta vysadzovania
(vzdialenosť rastlín v riadku). Optimálna orientácia radov je v smere sever – juh, pokiaľ to
konfigurácia terénu umožňuje. Snažíme sa na svahoch s vyšším sklonom orientovať rady po
vrstevnici, aby sme zabránili erózii. Pri výsadbe použijeme vysadzovacie rastliny, ktorý bude
minimálne dvojročné, kontajnerované alebo s koreňovým balom. Koreňový bal vzhľadom na jemný
koreňový systém čučoriedky býva kompaktný a pri normálnej manipulácii nehrozí jeho rozpadnutie.
Veľkosť vysadzovacích jám je potrebné prispôsobiť veľkosti koreňového balu, rastliny do jamky
položiť, obsypať zeminou, zatlačiť pôdu okolo rastliny a následne zaliať. Pri výsadbe použijeme 5
litrov rašeliny na rastlinu. V prípade použitia mulčovacieho materiálu (borovicová alebo smreková
kôra, štiepka) následne nastlať do výšky 5 – 8 cm. Pri výsadbe sa odporúča skorý jesenný termín,
ktorý je z biologických, organizačných i ekonomických dôvodov najvýhodnejší. V tomto období
býva spravidla ustálenejšie počasie, čo priaznivo ovplyvňuje výkonnosť pracovníkov i kvalitu práce.
Optimálnym obdobím pre vysadzovanie je obdobie od polovice septembra až do prvej polovice
novembra, pokým pôda nezamrzne. Počas zimy sa pôda v okolí rastlín dostatočne uľahne,
nastáva tvorba a rozvoj koreňového systému a minimalizuje sa presadzovací šok. Vysadzovať
môžeme aj v skorom jarnom období pokiaľ sú rastliny ešte nenarašené a máme možnosť ich
zavlažovať. Určitým negatívom jesenného vysadzovania môže byť v prípade holomrazov
poškodenie rastlín mrazom.
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5. Personálny plán
Súčasná organizačná štruktúra a pripravované organizačné zmeny:
Všetci zamestnanci sú motivovaní na výsledkoch spoločnosti rôznymi mimoriadnymi odmenami
a prémiami za prácu nad svoju obvyklú pracovnú náplň, resp. za prejavenú iniciatívu. Všetkým
pracovníkom spoločnosť hradí povinné školenia (vodiči motorových vozidiel, pracovníci výroby,...),
ako aj ďalšie vzdelávanie prostredníctvom krátkodobých školení či kurzov.
Organizačná štruktúra je vytvorená na základe funkčného princípu. Spoločnosť v riadení celej
personálnej politiky uplatňuje kombinovaný typ riadenia. Pre tento typ štruktúry výroby je typické
rozčlenenie firmy na jednotlivé strediská - závody, v ktorých sa zoskupujú rovnaké alebo príbuzné
činnosti. Vedúci špecializovaných útvarov - závodov podliehajú priamo riaditeľovi firmy, ktorý je
zároveň aj štatutárnym zástupcom.
Počet zamestnancov podniku ku dňu podania žiadosti: 122 (k 10.02.2008).
Praktické skúsenosti a vzdelanie manažmentu, spoločníkov, zamestnancov:
Manažment spoločnosti je tvorený vedúcimi útvarov. Všetci majú vysokoškolské vzdelanie
a dlhoročnú prax v poľnohospodárstve. Manuálne pracujúci zamestnanci vykonávajúci práce
v poľnej výrobe a v živočíšnej výrobe majú vzdelanie základné, učňovské alebo stredoškolské.
Spoločnosť v súčasnosti nespolupracuje so žiadnymi externistami.

Personálne zloženie podľa úsekov: marketing, výroba, odbyt, financie, atď.
Vzhľadom na veľkosť a rozmiestnenie výroby sa spoločnosť člení na vnútropodnikové
organizačné jednotky - závody. Zloženie podľa jednotlivých úsekov celej spoločnosti je
nasledovné:
Názov úseku

Počet zamestnancov

radiaci úsek

1

ekonomický úsek

3

úsek riadenia rastlinnej výroby

41

úsek riadenia živočíšnej výroby

58

personálny úsek

1

stredisko ťažkej mechanizácie

18

Predpoklad tvorby nových pracovných miest, špecifikácia miesta a kedy bude vytvorené,
kvantifikácia prínosu nových pracovných miest na ekonomiku podniku:
Cieľom tohto projektu nie je vytvorenie nových pracovných miest.

Počet a charakteristika vytvorených pracovných miest, požadované vzdelanie, prax, a pod.,
náklady na vytvorenie 1 pracovného miesta:
Po realizácii tohto projektu nepredpokladáme, tak ako sme už uviedli, tvorbu nových
pracovných miest.
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D. MONITOROVACIE UKAZOVATELE
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA
Uveďte identifikačné údaje o žiadateľovi:
TYP ŽIADATEĽA

POHLAVIE A VEK ŽIADATEĽA (FO)
(vek žiadateľa v čase podania žiadosti)
POHLAVIE

Muž

Žena

VEK

do 40 r.

40 r. viac

fyzická osoba
právnická osoba
TYP A OBLASŤ INVESTÍCIE
Uveďte na aký typ/typy a oblasť/oblasti investície je zameraný Váš projekt a uveďte aj %
plánovanej investície na daný typ investície (Sumár za všetky 3 typy investície sa musí rovnať
100 %. Ak je napr. projekt zameraný len na strojové investície uveďte tam 100 %).
% z celkových
TYP INVESTÍCIE
investícií v rámci
OBLASŤ INVESTÍCIE
projektu
Rastlinná výroba
Investície do budov (výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia
objektov)

71,34 %

Živočíšna výroba
Mechanizácia
Ostatné
Rastlinná výroba

Strojové investície (obstaranie
a modernizácia technického
a technologického vybavenia)

Živočíšna výroba
28,66 %

Mechanizácia
Ostatné

Založenie porastov rýchlo
rastúcich drevín
EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Aplikujete v rámci Vášho podniku ekologické
Poľnohospodárstvo – t. j. ste zaregistrovaný ako
ekologický poľnohospodár a máte o tom certifikát
z UKSUP-u?

Áno

Nie

TYP OBLASTI POMOCI (podľa miesta realizácie projektu)
Uveďte v akej oblasti sa má Váš projekt realizovať – vyberte len 1 prevládajúcu oblasť
z nasledovných možností.
(Pozn. Zoznam znevýhodnených oblastí t. j. oblastí horských, oblastí so špecifickými nevýhodami
a ostatných znevýhodnených oblastí podľa obcí a katastrálnych území je uverejnený na
internetovej stránke PPA).
Oblasti súvisiace s vykonávaním
Horské oblasti
smernice č. 2000/60/ES
Zmiešané
oblasti
(mix
aspoň
2
Ostatné znevýhodnené oblasti
z nasledovných oblastí: horské oblastí,
(Oblasti so špecifickými
ostatné znevýhodnené oblasti, oblasti
nevýhodami + Ostatné
NATURA
2000,
oblasti
súvisiace
znevýhodnené oblasti)
s vykonávaním smernice 2000/60/ES)
Oblasti NATURA 2000
Ostatné oblasti
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VÝROBNÉ ZAMERANIE PODNIKU
Uveďte výrobné zameranie Vášho podniku (vyberte len 1 hlavné zameranie z nasledovných
možností podľa nariadenia č. 2003/369)
Chov HD (bez kráv s trhovou
Plodiny na ornej pôde
produkciou mlieka)
Záhradníctvo

Chov ošípaných

Vinohradníctvo

Chov hydiny

Trvalé trávne porasty

Zmiešaná výroba (RV+ŽV)

Chov kráv s trhovou produkciou mlieka

Ostatné

SEKTOROVÉ ZAMERANIE PROJEKTU
Zaraďte Váš projekt do jedného z nasledujúcich sektorov (vyberte len 1 hlavný sektor):
Hovädzí dobytok

Obilniny

Ošípané

Olejniny

Ovce

Krmoviny

Kozy

Ovocie

Hydina

Zelenina

Králiky

Zemiaky

Kone

Vinič

Včely

Liečivé a aromatické rastliny

Ostatná ŽV

Strukoviny

Cukrová repa

Ostatná RV

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
Využívate obnoviteľné zdroje energie na vykurovanie/výrobu
Áno
Nie
elektrickej energie?
Sú súčasťou Vášho projektu stavebné investície súvisiace
Áno
Nie
so spracovaním alebo spaľovaním biomasy?
Je súčasťou Vášho projektu obstaranie technológie/zariadení k spracovaniu a spaľovaniu
biomasy? Ak áno, uveďte aj maximálny inštalovaný výkon tohto zariadenia uvádzaný výrobcom
(vrátane mernej jednotky uvádzanej výrobcom).
Áno

Max. inštalovaný výkon zariadenia:

Merná jednotka:

Nie
ZALOŽENIE PORASTOV RÝCHLORASTÚCICH DREVÍN
(vyplní iba žiadateľ, ktorého projekt je zameraný na založenie porastov rýchlorastúcich
drevín)
Uveďte druh rýchlorastúcej dreviny a predpokladanú vysadenú výmeru daného druhu v ha:
DRUH RÝCHLORASTÚCEJ DREVINY
-

VYSADENÁ VÝMERA V HA
-
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VÝSLEDOK PROJEKTU
K čomu prispeje získaná investičná podpora v rámci tohto projektu? (vyberte len 1 možnosť):
K vývoju nových postupov, techník a technológií v podniku
K vývoju nových produktov
Iné
INDIKÁTOR VÝSLEDKU – HRUBÁ PRIDANÁ HODNOTA (ďalej len „HPH“)
Uveďte dosiahnutú hrubú pridanú hodnotu (HPH v tis. SKK) Vášho podniku podľa účtovných
výkazov od 31. 12. 2006 až do posledného uzatvoreného účtovného obdobia; (napr. ak máte
posledné uzatvorené účtovné obdobie k 31. 12. 2008 uveďte hodnotu HPH k 31. 12. 2006, 2007
a 2008).
Vzorec na výpočet hrubej pridanej hodnoty:
1. pre subjekty účtujúce v podvojnom účtovníctve sa HPH vypočíta z Výkazu ziskov a strát:
HPH = (Výroba – Výrobná spotreba) + (Tržby z predaja tovaru – Náklady na predaný tovar)
HPH = (r. 4 – r. 8) + (r. 1 – r. 2) z výkazu ziskov a strát
2. pre subjekty účtujúce v jednoduchom účtovníctve sa HPH vypočíta z Výkazu o príjmoch
a výdavkoch:
HPH = (Príjmy z predaja tovaru + Príjmy z predaja výrobkov a služieb) – (Výdavky na nákup
materiálu + Výdavky na nákup tovaru)
HPH = (r. 1 + r. 2) - (r. 5 + r. 6) z výkazu o príjmoch a výdavkoch
HPH k 31. 12. 2006

42 647 tis. Sk

HPH k 31. 12. 2010

HPH k 31. 12. 2007

46 540 tis. Sk

HPH k 31. 12. 2011

HPH k 31. 12. 2008

-

HPH k 31. 12. 2012

HPH k 31. 12. 2009
INDIKÁTOR DOPADU – PRODUKTIVITA PRÁCE (ďalej len „PP“)
Uveďte dosiahnutú produktivitu práce (PP v tis. SKK) t. j. hrubú pridanú hodnotu (HPH) na
ekvivalent pracovného miesta Vášho podniku podľa účtovných výkazov od 31. 12. 2006 až do
posledného uzatvoreného účtovného obdobia; (napr. ak máte posledné uzatvorené účtovné
obdobie k 31. 12. 2008 uveďte hodnotu PP k 31. 12. 2006, 2007 a 2008).
Vzorec na výpočet produktivity práce:
PP = Hrubá pridaná hodnota (HPP)/Ekvivalent pracovného miesta (ďalej len „EPM“)
HPH – presný výpočet pre subjekty účtujúce v podvojnom a jednoduchom účtovníctve je uvedený
vyššie v indikátore výsledku HPH
EPM – ide o ročnú jednotku práce, čo zodpovedá jednej plne zamestnanej osobe v podniku.
Jedna osoba nemôže presiahnuť jednu ročnú pracovnú jednotku aj keď jej pracovný čas presahuje
zvyčajné normy. Osoby, ktoré nepracujú v podniku trvalo v priebehu celého roka (napr. sezónni
pracovníci) sa uvádzajú podielom podľa počtu nimi odpracovaných hodín k počtu normovaných
hodín, t. j. zákonom stanoveného pracovného času. Napr. ak v podniku bolo počas celého
zamestnaných 10 pracovníkom a 2 pracovníci boli zamestnaní len na 3 mesiace, tak EPM = ((10
x12)+(2x3))/12 = 10,5
Údaj o EPM môže podnik v prípade evidencie o zamestnancoch čerpať aj zo Štvrťročného výkazu
o práci (Práca2-04) v podnikoch s 20 a viac zamestnancami r. 1, stĺpec 1 alebo zo Štvrťročného
výkazu produkčných odvetví v malých podnikoch (P 13-04) Modul 143. Základné ukazovatele
o práci r. 1, stĺpec 1
PP k 31. 12. 2006

349,57 tis. Sk

PP k 31. 12. 2010

PP k 31. 12. 2007

381,48 tis. Sk

PP k 31. 12. 2011

PP k 31. 12. 2008

-

PP k 31. 12. 2012

PP k 31. 12. 2009
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E. POVINNÉ PRÍLOHY PROJEKTU
Por.
Č.

Prílohy, ktoré je žiadateľ povinný predložiť ku dňu podania ŽoNFP na regionálne
pracovisko PPA

1.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,
opatrenie 1.1 Modernizácia fariem.
Finančný plán na obdobie návratnosti projektu avšak minimálne na 5 rokov v tlačenej
a v elektronickej forme (pozri ŽoNFP, časť G).
Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel v tlačenej a v elektronickej forme (pozri ŽoNFP,
časť G).
Doklad o oprávnení podnikať vrátane činnosti, ktorá je predmetom realizácie
projektu – predložiť jednu z možností:
– výpis z obchodného registra – príslušný okresný súd v sídle krajského súdu
(fotokópia);
– osvedčenie, že žiadateľ vykonáva činnosť ako samostatne hospodáriaci roľník
vydáva – obecný, mestský úrad (originál alebo úradne osvedčená fotokópia).
Pri uplatňovaní vyššej sadzby za mladého poľnohospodára:
– doklad preukazujúci vlastníctvo žiadateľa k poľnohospodárskemu podniku (originál
alebo úradne osvedčená fotokópia);
– doklad o absolvovaní minimálne stredoškolského vzdelania poľnohospodárskeho
zamerania, alebo doklad o absolvovaní rekvalifikačného kurzu poľnohospodárskeho
zamerania, alebo doklad o preukázaní najmenej 3 rokov praktických skúseností
v poľnohosodárskej prvovýrobe (originál alebo úradne osvedčená fotokópia).
Riadnu účtovnú závierku žiadateľa za posledné účtovné obdobie a účtovnú závierku za
účtovné obdobie, v ktorom žiadateľ preukazuje splnenie kritérií ekonomickej
životaschopnosti (fotokópie):
– súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky – pre subjekty účtujúce v sústave
podvojného účtovníctva;
– výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch pre subjekty účtujúce
v sústave jednoduchého účtovníctva.
Daňové priznanie žiadateľa k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom za posledný
kalendárny rok a za obdobie, v ktorom preukazuje splnenie kritérií ekonomickej
životaschopnosti (fotokópia).
Potvrdenie príslušného daňového úradu, že žiadateľ nie je platcom DPH, nie staršie ako 3
mesiace (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) – v prípade, ak žiadateľ nie je
platcom DPH a uplatňuje si DPH ako oprávnený výdavok.
Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má žiadateľ záväzky voči štátu po
lehote splatnosti (definované v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 ďalej len „Príručka“).
Doklad preukazujúci vlastnícky a/alebo nájomný vzťah žiadateľa k pozemku a/alebo
k budove, kde sa bude realizovať investícia, s výnimkou špecifických prípadov (netýka sa
napr. strojových investícií do rastlinnej výroby):
– platný list vlastníctva (fotokópia);
– nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná/zmluva uzavretá na obdobie
najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP (originál alebo úradne osvedčená fotokópia).
Potvrdenie o registrácii plôch v registri vinohradov na stav LPIS v prípade, že predmetom
projektu je rekonštrukcia a modernizácia vinohradu. Vydá ÚKSÚP Bratislava, odbor
vinohradníctva a vinárstva (originál alebo úradne osvedčená fotokópia, nie staršie ako 3
mesiace).
V prípade, že predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia vinohradu, žiadateľ
predkladá potvrdenie z PPA – Sekcie organizácie trhu, že na plochy, ktoré sú predmetom
projektu nepoberá podporu z Národného plánu reštrukturalizácie vinohradov pre vinársky
rok 2007/2008.
V prípade, ak žiadateľ požaduje pridelenie bodov za Veľké dobytčie jednotky (ďalej len
„VDJ“) predkladá fotokópiu štatistického výkazu – Mesačný výkaz o ŽV a predaji
živočíšnych výrobkov POĽ 1-12 k 31. 12. 2007 (netýka sa žiadateľov, ktorý budú plniť VDJ
projektom).
V prípade, ak žiadateľ požaduje pridelenie bodov za ekologické poľnohospodárstvo
predkladá doklad preukazujúci
registráciu podniku v systéme ekologického
poľnohospodárstva (fotokópia).
V prípade, ak žiadateľ požaduje pridelenie bodov za investíciu zameranú na skladovanie
vlastnej produkcie, predkladá údaje o dosiahnutej produkcii za predchádzajúce tri roky na
osobitnom liste, ktoré potvrdí svojim podpisom.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Áno/Nie
/Nie je
potrebné
Áno
Áno
Áno

Áno

Nie je
potrebné

Áno

Áno
Nie je
potrebné
Nie je
potrebné

Áno

Nie je
potrebné

Nie je
potrebné

Áno

Nie je
potrebné
Nie je
potrebné

24/32

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Potvrdenie o registrácii plôch v registri ovocných sadov a chmeľníc na stav LPIS (originál
alebo úradne osvedčená fotokópia) – v prípade, že predmetom projektu je rekonštrukcia
a modernizácia ovocného sadu alebo chmeľnice. Vydá ÚKSÚP Veľké Ripňany (originál
alebo úradne osvedčená fotokópia, nie staršie ako 3 mesiace).
V prípade zakladania porastov rýchlorastúcich drevín:
– projekt je v súlade s príslušnými právnymi predpismi, napr. zákon č. 220/2004 Z. z
a tiež s Metodickým usmernením Ministerstva pôdohospodárstva SR (ďalej len „MP
SR“), ktorým sa upravuje Posudzovanie návrhov na pestovanie rýchlorastúcich
drevín na poľnohospodárskej pôde č. 3187/2007-430;
– rozhodnutie príslušného Obvodného pozemkového úradu, ktorým sa navyše
zabezpečí aj vhodnosť opatrení navrhnutých v projekte, napríklad súlad výsadby
s miestnymi podmienkami zlučiteľnými so životným prostredím, vhodnosť výberu
pozemkov a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy v oblasti lesného
hospodárstva a ochrany prírody.
Stanovisko obvodného úradu životného prostredia, či projekt vyžaduje rozhodnutie
Ministerstva životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (originál alebo
úradne overenú fotokópiu, netýka sa nákupu poľnohospodárskych strojov a
poľnohospodárskej techniky, netýka sa zriaďovania geotermálneho vrtu v tomto prípade
sa predkladá až pri podaní ŽoP), podľa zamerania projektu.
Ak činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, žiadateľ predkladá rozhodnutie Ministerstva
životného prostredia SR zo zisťovacieho konania alebo ak činnosť podlieha povinnému
hodnoteniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiadateľ predkladá záverečné stanovisko
Ministerstva životného prostredia SR (predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu).
Znalecký posudok na pozemok v prípade, ak je predmetom projektu nákup pozemkov,
alebo ich častí určených na výstavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, ktoré je
predmetom projektu (predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu).
Zmluva o vedení bankového účtu žiadateľa alebo potvrdenie banky o vedení bankového
účtu žiadateľa vrátane uvedenia čísla bankového účtu (fotokópie).

Nie je
potrebné

Nie je
potrebné

Áno

Nie je
potrebné

Nie je
potrebné
Áno

Stavebné investície

22.

23.

24.

25.

Projektová dokumentácia s rozpočtom v prípade stavebných investícií (originál alebo
úradne osvedčená fotokópia).
Oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému
ohláseniu v zmysle § 57, Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, spolu s
overeným jednoduchým situačným nákresom u stavieb, zariadení a technológií, ktoré
nevyžadujú stavebné povolenie, vrátane rozpočtu na zakúpenie a inštaláciu technológie
v prípade kúpy technológie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia).
Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie (originál alebo
úradne osvedčená fotokópia), resp. kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia
vrátane príloh, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 § 8, pričom právoplatné
rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na vyzvanie PPA najneskôr pri podpise
zmluvy.
Rozhodnutie Banského úradu o určení prieskumového územia v prípade, že predmetom
projektu je zriaďovanie alebo využívanie geotermálneho vrtu (originál alebo úradne
osvedčená fotokópia).

Áno

Áno

Áno

Nie je
potrebné

Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb

26.

Doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania v prípade, ak žiadateľ je povinný
postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
– víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená fotokópia);
– doklad, ktorý oprávňuje vybraného dodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce, alebo poskytovať službu (fotokópiu), s výnimkou dodávateľov
zapísaných v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie
(v tom prípade predloží doklad o zápise v zozname podnikateľov – originál alebo
úradne osvedčenú fotokópiu);
– záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej cenovej ponuky
(fotokópia);
– čestné vyhlásenie vybraného dodávateľa, že nie je v likvidácii, neprebieha voči
nemu konkurzné konanie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia;
– zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo poskytnutí
služieb uzatvorená s dodávateľom (fotokópia) alebo v prípade obstarania
prostredníctvom lízingu lízingovú zmluvu s lízingovou spoločnosťou (fotokópia);
– preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie

Nie je
potrebné
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27.

28.

(fotokópia);
– potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie s úradne
osvedčeným podpisom o tom, že verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovarov
a/alebo uskutočnenie stavebných prác a/alebo poskytnutie služieb, ktoré sú
predmetom projektu bolo vykonané v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.
s uvedením metódy verejného obstarávania a citovaním §, podľa ktorého žiadateľovi
vyplynula povinnosť obstarávať (originál alebo úradne osvedčená fotokópia).
Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo uskutočnením
stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb v prípade, že žiadateľ nie je povinný
postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade, ak predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov je rovnaká alebo
vyššia ako 10 000 EUR:
tri kompletné cenové ponuky od rôznych dodávateľov – pozri Príručku, kapitolu 3.
Príjem a administrácia ŽoNFP, bod 3.2 Usmernenie postupu žiadateľov pri obstarávaní
tovarov, stavebných prác a služieb (originály alebo úradne osvedčené fotokópie),
z ktorých musí každá obsahovať:
– cenovú ponuku potvrdenú dodávateľom vrátane rozpočtu členeného podľa položiek;
– doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
a/alebo poskytovať službu, (fotokópia);
– čestné vyhlásenie dodávateľa, že nie je v likvidácii a neprebieha voči nemu
konkurzné konanie;
– záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej cenovej ponuky;
– zmluvu (prípadne zmluvu o budúcej zmluve) o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení
stavebných prác a/alebo poskytnutí služieb uzatvorenú s dodávateľom vrátane ceny
dodávky, (fotokópia) alebo v prípade obstarania prostredníctvom lízingu lízingovú
zmluvu s lízingovou spoločnosťou (fotokópia).
V prípade, ak je predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov nižšia ako 10 000
EUR:
kompletná cenová ponuka vybraného dodávateľa – pozri Príručku, kapitolu 3. Príjem
a administrácia ŽoNFP, bod 3.2 Usmernenie postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov,
stavebných prác a služieb (originál alebo úradne osvedčená fotokópia), ktorá musí
obsahovať:
– cenovú ponuku potvrdenú vybraným dodávateľom;
– doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
a/alebo poskytovať službu (fotokópia);
– čestné vyhlásenie vybraného dodávateľa, že nie je v likvidácii a neprebieha voči
nemu konkurzné konanie;
– zmluva (prípadne zmluva o budúcej zmluve) o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení
stavebných prác a/alebo poskytnutí služieb uzatvorenú s dodávateľom vrátane ceny
dodávky (fotokópia) alebo v prípade obstarania prostredníctvom lízingu, lízingovú
zmluvu s lízingovou spoločnosťou (fotokópia).
Doklady súvisiace s obstaraním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo uskutočnením
stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb v prípade, že žiadateľ nie je povinný
postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podpísal zmluvu
s dodávateľom v čase od 1. januára 2006 do dátumu určeného v prvej Výzve,
pričom výdavky sú oprávnené od 1. januára 2007, s výnimkou opatrenia 3.1
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, kde výdavky sú
oprávnené až od dátumu podania Žiadosti o poskytnutie NFP.
– zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo poskytnutí
služieb uzatvorená s dodávateľom vrátane ceny dodávky alebo v prípade obstarania
prostredníctvom lízingu, lízingovú zmluvu s lízingovou spoločnosťou (fotokópia);
– rozpočet členený podľa položiek v prípade, ak nie je súčasťou zmluvy (fotokópia);
– doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
a/alebo poskytovať službu v čase výberu a dodávky príslušného tovaru, stavebných
prác a/alebo služieb (fotokópia, v prípade výpisu z Obchodného a Živnostenského
registra postačuje výpis získaný z internetu).

Áno

Áno
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F. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA
23

Ja, dolu podpísaný žiadateľ Ing. Ján Chovný, narodený dňa 01.01.1950 v Bratislave čestne
vyhlasujem, že:
– všetky informácie obsiahnuté v ŽoNFP (t. j. formulár ŽoNFP, prílohy k ŽoNFP, zoznam
príloh k ŽoNFP) sú pravdivé a úplné;
– údaje uvedené vo formulári ŽoNFP sú zhodné s údajmi uvedenými v projektovej
24
dokumentácii a v prílohách k ŽoNFP;
– všetky úradne neosvedčené fotokópie predložené v rámci ŽoNFP súhlasia s originálmi;
– mám, resp. zabezpečím zdroje na financovanie projektu;
– projekt budem realizovať v zmysle predloženej ŽoNFP a zmluvne dohodnutých podmienok;
– na uvedený projekt som nežiadal inú pomoc z EÚ ani z národných zdrojov;
– maximálny podiel štátu na mojom majetku nepresahuje 25 %;
– nemám v čase podania ŽoNFP záväzky po lehote splatnosti (s výnimkou splátkových
25
kalendárov potvrdených veriteľom ) voči:
o správcovi dane v zmysle zákona č. 511/1992 o správe daní a poplatkov a o zmenách v
sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (splnenie
daňových povinností) okrem záväzkov voči obciam v zmysle zákona č. 582/2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (netýka sa dane z nehnuteľnosti),
o príslušnému
obecnému/mestskému
úradu
v súvislosti
s uhradením
dane
z nehnuteľností,
o príslušným colným úradom, Sociálnej poisťovni za všetkých zamestnancov,
o všetkým zdravotným poisťovniam zamestnancov,
o bývalým štátnym fondom rezortu Ministerstva pôdohospodárstva SR,
o voči Slovenskému pozemkovému fondu – v prípade uzatvorených nájomných zmlúv so
Slovenským pozemkovým fondom,
o Správe finančnej kontroly,
o PPA.
– nie som v likvidácii, neprebieha voči mne konkurzné konanie na majetok, ktorý je
predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie;
– bez zbytočného odkladu písomne oznámim PPA všetky prípadné zmeny týkajúce sa
ŽoNFP ako aj žiadateľa, ktoré nastanú v čase od podania ŽoNFP po uzavretie Zmluvy
o poskytnutí NFP, resp. vyradenia projektu.
V prípade, že predkladaný projekt bude schválený, tak:
– súhlasím s pravidelným monitorovaním projektu;
– budem archivovať všetky účtovné dokumenty súvisiace s realizáciou projektu po dobu 5
rokov od ukončenia projektu;
– dávam súhlas na výkon kontroly príslušným kontrolným orgánom SR a EK.
Žiadateľ (konečný prijímateľ) podpisom tohto čestného vyhlásenia podľa ustanovenia § 11, ods. 1,
písmena a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nehodiace sa prečiarknite)
– udeľuje súhlas
– neudeľuje súhlas
so sprístupnením informácií a dokladov, ktoré sú súčasťou spisu projektu.
Som si vedomý možných trestných následkov a sankcií v prípade uvedenia nepravdivých alebo
neúplných údajov, ktoré vyplývajú z ustanovení § 225 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestného
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zákona). Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú
uvedených údajov a skutočností.
Meno a priezvisko, titul žiadateľa (štatutárneho zástupcu)
Ján Chovný, Ing

Podpis žiadateľa ......................................................
Miesto: Bánovce nad Bebravou
Dátum: 10.02.2008
Úradné osvedčenie podpisu žiadateľa
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G. TABUĽKOVÁ ČASŤ PROJEKTU VO FORMÁTE EXCEL

26

Tabuľka č. 14a) – 14d) OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

27

Tabuľka č. 16 INTENZITA POMOCI
Tabuľka č. 17 ČASOVÝ HARMONOGRAM PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O PLATBU
Tabuľka č. 18 a) BODOVACIE KRITÉRIÁ
28

Tabuľka č. 7 30 % – PODIEL TRŽIEB Z POĽNOHOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

Tabuľka č. 21 PERCENTUÁLNY POMER OPRÁVNENÝCH VYDAVKOV NA JEDEN PROJEKT K
PRÍJMOM (TRŽBÁM) Z POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRVOVÝROBY ROK 2007

29

30

Tabuľka č. 20 PREPOČET VDJ NA 1 HA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY K 31. 12. 2007
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

31

Tabuľka č. 1 KRITÉRÍÁ EKONOMICKEJ ŽIVOTASCHOPNOSTI
Tabuľka č. 2 PRÍJMY, VÝDAVKY, SKUTOČNOSŤ
Tabuľka č. 3 MAJETOK, ZÁVÄZKY, SKUTOČNOSŤ
Tabuľka č. 4 PLÁN, PRÍJMY, VÝDAVKY
Tabuľka č. 5 PLÁN, MAJETOK, ZÁVÄZKY
Tabuľka č. 6 NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

32

Tabuľka č. 8 KRITÉRÍÁ EKONOMICKEJ ŽIVOTASCHOPNOSTI
Tabuľka č. 9 VÝSLEDOVKA, SKUTOČNOSŤ
Tabuľka č. 11 SÚVAHA, SKUTOČNOSŤ
Tabuľka č. 12 PLÁN, VÝSLEDOVKA
Tabuľka č. 13 PLÁN, SÚVAHA
Tabuľka č. 14 NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE
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H. ŠTATUTÁRNY ORGÁN ŽIADATEĽA
Meno, priezvisko, titul

Ján Chovný, Ing.

Miesto

Bánovce nad Bebravou

Dátum

10.02.2008

Podpis

Pečiatka

CH. PRIJATIE PROJEKTU NA RP PPA (vypĺňa PPA)
Regionálne pracovisko PPA
Zodpovedný zamestnanec
(Meno, priezvisko)
Podpis
Dátum prijatia žiadosti
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Vysvetlivky
1

Obchodné meno musí byť uvedené presne v súlade s oprávnením deklarujúcim oprávnenosť
žiadateľa (s výpisom z Obchodného registra a/alebo Živnostenského registra a/alebo Registra
pozemkových spoločenstiev a/alebo osvedčením o vykonávaní činností ako samostatne
hospodáriaci roľník a pod.).
2
Vypĺňa len fyzická osoba.
3
Živnostník, samostatne hospodáriaci roľník, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť,
spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, družstvo, pozemkové spoločenstvo, lesné
spoločenstvo, iné.
4
Žiadateľ uvedie sumy na dve desatinné miesta.
5
Vyznačí žiadateľ, ktorý realizuje projekt v oblasti cieľa Konvergencie.
6
Vyznačí žiadateľ, ktorý realizuje projekt v Ostatných oblastiach
7
V prípade realizácie projektu na viacerých miestach uviesť všetky miesta realizácie projektu.
8
Žiadateľ vypĺňa iba v prípade, ak je predmetom projektu stavebná investícia alebo ak sú predmetom
projektu investície pevne spojené so zemou.
9
Žiadateľ vypĺňa v prípade výsadby, likvidácie (za podmienky následnej výsadby v obdobnej výmere
ako bola urobená likvidácia), rekonštrukcie a modernizácie ovocných sadov, drobného ovocia,
vinohradov a chmeľníc.
10
Žiadateľ uvedie konkrétne ciele, ktoré chce realizáciou projektu dosiahnuť. Stručne opíše, ako
súvisia s cieľmi programu a opatrenia. Opis nemá byť všeobecný, má vychádzať z konkrétneho
zámeru žiadateľa.
11
Žiadateľ uvedie podrobný opis činností na dosiahnutie cieľov projektu, zdôvodnenie potreby
realizácie projektu. Ak uvedené rieši príloha Žiadosť o poskytnutí NFP, uviesť konkrétny odkaz na
prílohu, resp. stanovisko k Žiadosti o poskytnutí NFP. Ak si uplatňuje body za niektoré z
ustanovení Krížového plnenia, uvedie pri relevantnej investícií odkaz na príslušný článok smerníc
uvedených v Príručke, v Prílohe č. 6 Krížové plnenie.
12
Žiadateľ uvádza splnenie predpísaných kritérií spôsobilosti v zmysle Príručky, pre príslušné
opatrenie podľa predmetu projektu, vrátane doplnenia odkazov na prílohy Žiadosti o poskytnutí
NFP, ktoré deklarujú ich splnenie. Ak sa žiadateľa kritérium netýka, uvedie dôvod.
13
V prípade, že má nehnuteľnosť prenajatú od niekoľkých vlastníkov, vypíše všetkých vlastníkov.
14
Žiadateľ uvedie kategórie A, B, C.1 alebo C2 podľa typu realizovaného obstarania v zmysle
Príručky, kapitoly 3. Prijímanie a administrácia ŽoNFP, bodu 3.2. Usmernenia postupu žiadateľov
pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb.
15
K bodu A. uviesť § zákona č. 25/2006 Z. z., v zmysle ktorého bol žiadateľ povinný obstarávať a typ
zadávanej zákazky, k bodu B. uviesť, či je cenová ponuka > alebo < ako stanovený limit, k bodu
C.1 a C.2 uviesť dátum obstarania, realizácie výdavku a pri C.2 taktiež § zákona č. 25/2006 Z .z.,
v zmysle ktorého bol žiadateľ povinný obstarávať a typ zadávanej zákazky.
16
Uviesť o aký typ pomoci išlo, napríklad Sektorový operačný program poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka SR 2004 – 2006, Program SAPARD, Plán rozvoja vidieka SR 2004 – 2006, Sektorový
operačný program priemysel a služby, vrátane citovania názvu opatrenia, Výnos MP SR č.
806/2004-100, schémy štátnej pomoci s uvedením názvu štátnej pomoci a pod.
Ak bola žiadateľovi poskytnutá pomoc de minimis v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1998/2006
o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis, uvedie v stĺpci „Názov pomoci“, že ide
o pomoc „de minimis“. Pomoc „de minimis“ sa považuje za poskytnutú v okamihu, keď vznikol
právny nárok prijať pomoc (uzavretie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
právoplatné rozhodnutie). Tzn. žiadateľ uvedie celkovú sumu „de minimis“, bez ohľadu na to, či ju
už prijal alebo len má prijať na základe právoplatnej zmluvy, resp. rozhodnutia.
17
Ak bola poskytnutá pomoc zo zdrojov EÚ alebo z národných zdrojov prostredníctvom Agentúry
SAPARD alebo PPA uveďte číslo zmluvy, názov projektu, predmet projektu a informáciu
o prípadnom odstúpení od zmluvy.
18
Žiadateľ uvedie krátku históriu vzniku spoločnosti, prípadné zmeny ktoré sa udiali
v predchádzajúcich rokoch, doterajšie skúsenosti žiadateľa (jeho štatutárneho zástupcu) predmet
a zameranie doterajšej činnosti.
19
Žiadateľ uvádza charakteristiku prírodných podmienok, podiel environmentálne citlivých lokalít,
vyhlásených chránených oblastí oblasti, výrobnú oblasť, pôdne a klimatické podmienky, začiatky
hlavných prác, špecifiká poľnohospodárskej výroby, bonitu pôdy v danej lokalite, štruktúru výroby,
ďalej v závislosti od zamerania podniku, stručný opis rastlinnej výroby, uviesť: pestované plodiny,
dosahovaná produkcia výroby, dosahované priemerné úrody, v živočíšnej výrobe: uviesť priemerné
počty chovaných zvierat, opis hospodárskych dvorov (údaje môžu byť uvedené formou tabuliek),
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stupeň mechanizácie výroby, výrobnú kapacitu a jej využitie, materiálové zabezpečenie výroby,
hlavné nakupované časti a ich dodávatelia, kapacita skladov, opis produktov najdôležitejších
výrobkov hlavných nositeľov tržieb.
20
Žiadateľ uvádza výmeru uvedenú v SAPS.
21
Technický opis riešenia projektu, opísať najmä stavebné investície, potreba technických inovácií,
predpokladaná pridaná hodnota, pri strojových investíciách, opis linky ktorej investícia bude
súčasťou a pod. V prípade, že žiadateľ požaduje podporu na doplnkové činnosti podrobne rozpísať
jej charakter a ekonomické zdôvodnenie.
22
Žiadateľ uvedie: súčasnú organizačnú štruktúru, počet zamestnancov podniku ku dňu podania
žiadosti, praktické skúsenosti a vzdelanie personálne zloženie podľa úsekov, predpoklad tvorby
nových pracovných miest, a pod.
23
Štatutárny zástupca organizácie.
24
Žiadateľ prečiarkne v prípade, ak povinnou prílohou ŽoNFP nie je projektová dokumentácia.
25
Žiadateľ prečiarkne v prípade, ak si danú výnimku neuplatňuje.
26
Vypracovanú tabuľkovú časť predkladá žiadateľ v tlačenej a v elektronickej podobe. Tlačenú verziu
zväzuje do formulára za časť G Tabuľková časť projektu vo formáte Excel.
27
Vypĺňa Tabuľky č. 14a) – 14d) podľa počtu rokov realizácie projektu, pri stavebných investíciách
uvádza každý stavebný celok osobitne, (samostatný objekt), pričom uvádza rozpočtové náklady
bez DPH v zmysle krycieho listu rozpočtu, ako sú napr. HSV, PSV, MCE a iné.
28
Tabuľku č. 7 vypĺňa žiadateľ, ktorý požaduje finančné prostriedky na diverzifikačnú činnosť.
29
Vypĺňa žiadateľ, ktorý si uplatňuje body v zmysle „Bodovacích kritérií“.
30
Vypĺňa žiadateľ, ktorý si uplatňuje body v zmysle „Bodovacích kritérií“.
31
Tabuľky č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 vypĺňa žiadateľ, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo.
32
Tabuľky č. 8, 9, 11, 12, 13 a 14 vypĺňa žiadateľ, ktorý vedie podvojné účtovníctvo.
33
V zmysle Obchodného registra.
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