ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013, PRE
3. VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA
OPATRENIE 2.1. OBNOVA POTENCIÁLU LESNÉHO
HOSPODÁRSTVA A ZAVEDENIE PREVENTÍVNYCH
OPATRENÍ
A. ŽIADATEĽ
1. Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno1
Sídlo právnickej osoby/
Adresa trvalého bydliska
fyzickej osoby

Obec (mesto)
Ulica/číslo domu
PSČ
Fax
č.:

Tel. č.:
e-mail:
Právnická osoba

Fyzická osoba

IČO

DIČ

Platca DPH

áno

Forma
účtovníctva

jednoduché

IČ-DPH

Rodné
číslo2

nie

podvojné

Právna forma3
Obec (mesto)
Adresa na doručovanie
písomností

Ulica/číslo domu
PSČ
Meno a priezvisko

Kontaktná osoba pre
projekt

Tel. č.

Fax č.

Mobil
2. Výška žiadaného finančného príspevku
Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.

e-mail
4

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

% z oprávnených
výdavkov

Rozpočet v EUR

Výška financovania z vlastných zdrojov
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

100
X
X
Ostatné oblasti6
Refundácia

1/22

B. PROJEKT
1. Názov projektu

2. Priradenie projektu k programovej štruktúre
Názov programu

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Číslo osi

2

Názov schémy minimálnej
pomoci

2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie
preventívnych opatrení
Obnova potenciálu lesného
hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení.

Číslo schémy pomoci

N482/2009

Príručka

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,
pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok na opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného
hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

Názov opatrenia

3. Časový predpoklad realizácie projektu
Predpokladaný začiatok realizácie projektu (mm.rrrr)
Predpokladané ukončenie realizácie projektu (mm.rrrr)
4. Miesto realizácie projektu7
VÚC (kraj)

Okres

Obec (ulica)

Katastrálne
územie

Parcela8

V prípade obnovy lesa uvedie plánovanú výmeru obnovy lesa v ha9
5. Ciele projektu10

6. Predmet projektu11
7. Splnenie kritérií spôsobilosti12
1)

2)

Investície sa musia realizovať na území Slovenska.
Žiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti; voči žiadateľovi a na majetok, ktorý je
predmetom projektu, nie je vedený výkon rozhodnutia. Preukazuje sa formou čestného
vyhlásenia pri ŽoNFP, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a
potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ
nemá daňové nedoplatky a ďalšími dokladmi uvedenými v povinných prílohách žiadosti o
NFP13
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3)

4)

5)

Žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie (splátkový kalendár potvrdený veriteľom sa
akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej
poisťovne zamestnancov, nie starším ako tri mesiace14
Žiadateľ s výmerou obhospodarovanej lesnej pôdy menšou alebo rovnou 100 000 ha môže
predložiť maximálne 1 ŽoNFP v rámci jedného výberového kola zverejneného vo výzve na
predkladanie ŽoNFP pre toto opatrenie. Uvedené neplatí, ak tento žiadateľ predloží zvlášť 1
ŽoNFP pre cieľ Konvergencia a zvlášť 1 ŽoNFP pre oblasti mimo cieľa Konvergencia. Súčet
oprávnených výdavkov v takto podaných 2 ŽoNFP nesmie prekročiť maximálne oprávnené
výdavky.
Žiadateľ s výmerou obhospodarovanej lesnej pôdy väčšou ako 100 000 ha môže podať
maximálne 6 ŽoNFP, z toho ľubovoľný počet za cieľ Konvergencia a za oblasti mimo cieľa
Konvergencia. Každá takto podaná ŽoNFP môže byť do výšky maximálnych oprávnených
výdavkov.
Žiadateľ nie je v likvidácii; nie je voči nemu vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze,
v reštrukturalizácii a nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku - preukazuje sa pri ŽoNFP potvrdením príslušného konkurzného súdu,
nie starším ako tri mesiace; neporušil v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho
zamestnávania. Preukazuje sa pri ŽoNFP potvrdením príslušného inšpektorátu práce, nie
starším ako tri mesiace15
Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou, ktorá:

6)

7)

8)

9)

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, pričom premiestnenie hnuteľnej veci (stroj,
manipulačná technika, mobilné technologické zariadenie a pod.) na inú prevádzku
žiadateľa v rámci oblastí toho istého cieľa16 sa za podstatnú zmenu nepovažuje.

Žiadateľ môže predložiť max. 2 ŽoP ročne.
Žiadateľ musí deklarovať, že obhospodaruje les, resp. v prípade stavebných investícií
preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah k predmetu projektu oprávňujúci užívať
predmet projektu, pretrvávajúci najmenej šesť rokov po predložení ŽoNFP s výnimkou
špecifických prípadov (nepreukazuje sa, ak bolo vydané právoplatné stavebné povolenie).
Preukazuje sa pri predložení 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.
Žiadateľ musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj
financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou čestného
vyhlásenia.

Všetky projekty podporovateľných lesníckych činností vyhotovuje odborne spôsobilá fyzická
10) osoba (spôsobilá na výkon činností odborného lesného hospodára) alebo odborne spôsobilá
právnická osoba (s predmetom činnosti v oblasti lesníctva). Preukazuje sa pri ŽoNFP.
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Projekty ozdravných opatrení a projekty obnovy lesa odsúhlasuje svojím stanoviskom
Národné lesnícke centrum Zvolen alebo Obvodný lesný úrad (ďalej len „OLÚ“), ( stačí jedno
stanovisko) . Národné lesnícke centrum Zvolen alebo OLÚ ( resp. jeho právny nástupca) vo
11) svojom stanovisku posúdi odbornú stránku projektov ozdravných opatrení a projektov
obnovy lesa. Zároveň sa vyjadrí, či uvedené aktivity súvisia resp. nadväzujú na prírodnú
katastrofu. Preukazuje sa pri ŽoNFP.
V prípade, že projekt obsahuje protipožiarne opatrenia ( cesty, nádrže a pod.) žiadateľ
predkladá potvrdenie Národného lesnícke centra Zvolen, či je investícia výhradne v oblasti
12) s vysokým resp. stredným stupňom ohrozenia ( resp. v obidvoch oblastiach ) . Preukazuje
sa pri ŽoNFP.
V prípade, ak sa projekt dotýka záujmov ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, súčasťou žiadosti je aj súhlasné
13) stanovisko príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody. Preukazuje sa pri ŽoNFP.
Podpora sa poskytne len tým pozemkovým spoločenstvám podľa zákona č. 97/2013 Z. z.,
ktoré majú právnu subjektivitu (§ 4) a združeniam (obchodným spoločnostiam) vlastníkov
14) neštátnych lesov vytvoreným podľa Obchodného zákonníka alebo združeniam vlastníkov
lesov podľa Občianskeho zákonníka (§ 20 f a nasl.). Preukazuje sa pri ŽoNFP.
V prípade ak prenajímateľom lesného majetku, resp. subjektom, ktorý zveril do správy lesný
majetok je Slovenská republika, Slovenský pozemkový fond, obec, cirkev a tieto lesné
15) pozemky sú žiadateľovi prenajaté, resp. zverené do správy na dobu neurčitú, takéto zmluvy,
resp. zverenie do správy bude Pôdohospodárska platobná agentúra akceptovať.
8. Ak vám bola poskytnutá pomoc investičného charakteru zo zdrojov EÚ alebo národných
zdrojov uveďte:
Kto poskytol pomoc

Názov pomoci17

Rok

Suma v EUR18

Ďalšie informácie o poskytnutej pomoci19
20

9. Vplyvy na životné prostredie
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C. MONITOROVACIE UKAZOVATELE
TYP VLASTNÍKA LESA
Uveďte typ vlastníka lesa, v ktorom sa bude realizovať projekt (vyberte len jeden hlavný typ).
Ak žiadateľ nie je vlastník lesa, ale len obhospodarovateľ lesa, uvedie údaje o vlastníkovi lesa!
Súkromný vlastník (samostatný súkromný vlastník)
Združenie súkromných vlastníkov
Samospráva (obec)
Združenie samosprávnych vlastníkov (združenie obcí)
Iný
GEOGRAFICKÁ ALOKÁCIA PROJEKTU
Uveďte v akej oblasti (podľa stupňa ohrozenia lesa požiarom) sa bude realizovať Váš projekt.
Les s vysokým stupňom ohrozenia požiarom
Les so stredným stupňom ohrozenia požiarom
VÝMERA LESA
Celková výmera lesa žiadateľa v ha:
Plánovaná výmera lesa, ktorá sa má podporiť v rámci tohto projektu v ha:
Plánovaná výmera zalesňovania (obnovy) lesa po požiaroch v ha:
Plánovaná výmera zalesňovania (obnovy) lesa po iných prírodných
pohromách v ha:
Plánovaná výmera ozdravných opatrení v ha:
Plánovaná dĺžka projektom vybudovaných alebo rekonšt. lesných ciest v m:
Plánovaná výmera sprístupnenia lesa projektom budovania alebo rekonštr.
lesných ciest v rámci protipožiarnych opatrení v ha:
Ostatná plánovaná výmera územia, ktorá je pokrytá projektom v ha:
TYP AKTIVITY
Na akú aktivitu je Váš projekt zameraný?
Vyberte len jednu hlavnú z nasledovných možností:
Prevencia proti požiarom
Prevencia pred prírodnými pohromami
Obnova lesa po požiaroch, vrátane ozdravných opatrení
Obnova lesa po iných prírodných pohromách, vrátane ozdravných opatrení
ZAMERANIE PROJEKTU
Uveďte na akú oblasť je zameraný Váš projekt. Vyberte len jednu hlavnú z nasledovných možností:
Realizácia projektov ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými a abiotickými
a antropogénnymi škodlivými prírodnými činiteľmi
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Obnova lesných porastov, ochrana, ošetrovanie a výchova lesov v lesoch poškodených
biotickými a abiotickými a antropogénnymi škodlivými
Výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia lesných ciest v rámci protipožiarnych a
ozdravných opatrení; výstavba, rekonštrukcia, opravy a údržba protipožiarnych nádrží
Budovanie protipožiarnych pásov a priesekov; ich čistenie a údržba
Budovanie a prevádzka protipožiarnych monitorovacích a výstražných systémov
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D. POVINNÉ PRÍLOHY PROJEKTU PRI PODANÍ ŽIADOSTI
P
or
.
č.
1.
2.
3.
4.
5.

Prílohy, ktoré je žiadateľ povinný predložiť ku dňu podania ŽoNFP21

Áno/Nie
/Nie je
potrebné

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 –
2013, pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych
opatrení, formulár žiadosti 1x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme.
Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel 1x v tlačenej a 1x v elektronickej forme
(Príloha č. 3 k ŽoNFP, pozri ŽoNFP, časť F).
Projekt realizácie k opatreniu 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva
a zavedenie preventívnych opatrení 1x v tlačenej 1x v elektronickej forme ( Príloha
č. 1 k ŽoNFP).
Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu (Príloha č. 2 k ŽoNFP).
Bodovacie kritériá vo formáte Excel 1x v tlačenej a 1x v elektronickej forme (Príloha
č. 4 k ŽoNFP pozri ŽoNFP, časť F).
Osvedčenie o podnikaní subjektov obhospodarujúcich lesy, vrátane činnosti, ktorá
je základom realizáciu projektu
Fyzické osoby a právnické osoby predložia:
výpis z obchodného registra (originál alebo úradne overenú fotokópiu);

6.

7.

výpis z evidencie obecného úradu o súkromnom podnikaní občanov podľa
zákona č. 105/1990 Zb. (originál alebo úradne overenú fotokópiu);
potvrdenie územne príslušného obvodného lesného úradu, že lesné
pozemky obhospodaruje (§ 4 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch)
v súlade s lesným hospodárskym plánom a s uvedením výmery
obhospodarovaných lesných pozemkov (originál alebo úradne overenú
fotokópiu);
Združenia vlastníkov neštátnych lesov s právnou subjektivitou a ich
obchodné spoločnosti, ktoré vznikli podľa Obchodného zákonníka, resp.
podľa Občianskeho zákonníka predložia:
výpis z registra združení, resp. výpis z obchodného registra (originál alebo
úradne overenú fotokópiu);
výpis z Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom SR (originál alebo
úradne overenú fotokópiu);
potvrdenie územne príslušného obvodného lesného úradu, že lesné
pozemky obhospodaruje(§ 4 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch)
v súlade s lesným hospodárskym plánom a s uvedením výmery
obhospodarovaných lesných pozemkov (originál alebo úradne overenú
fotokópiu);
Pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou, ktoré vznikli podľa
zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (§ 11) predložia:
výpis z registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou
vedeného príslušným obvodným lesným úradom (originál alebo úradne
overenú fotokópiu);
potvrdenie územne príslušného obvodného lesného úradu, že lesné
pozemky obhospodaruje(§ 4 ods.1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch)
v súlade s lesným hospodárskym plánom a s uvedením výmery
obhospodarovaných lesných pozemkov (originál alebo úradne overenú
fotokópiu);
Riadna účtovná závierka žiadateľa za posledné alebo predposledné22 ukončené
účtovné obdobie – vzťahuje sa len na subjekty, ktoré si uplatňujú body za
bodovacie kritériu č. 5. (fotokópie)
pre subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva:
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súvaha
výkaz ziskov a strát
poznámky
pre subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva
výkaz o príjmoch a výdavkoch
výkaz o majetku a záväzkoch

8.

Daňové priznanie žiadateľa k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom za
posledné alebo predposledné23 – nevzťahuje sa na subjekty, ktoré z objektívnych
príčin nemôžu dané prílohy predložiť (napr. začínajúci podnikatelia, podnikatelia
ktorí si uplatňovali v daňovom priznaní paušálne výdavky) fotokópie :
za predposledné účtovné obdobie
za posledné účtovné obdobie

9.

10.

11.

Potvrdenie príslušného daňového úradu, že žiadateľ nie je platcom DPH nie staršie
ako 3 mesiace (originál alebo úradne overená fotokópia) – v prípade, ak žiadateľ
nie je platcom DPH a uplatňuje si DPH ako oprávnený výdavok.
Doklad preukazujúci vlastnícky, resp. iný právny vzťah oprávňujúci užívať predmet
projektu pretrvávajúci najmenej šesť rokov po predložení ŽoNFP s výnimkou
špecifických prípadov (posúdi PPA napr. viď bod 15 kritérií spôsobilosti ) vzťahuje
sa len na investície do výstavby a rekonštrukcie objektov,
platný list vlastníctva (originál nie starší ako 1 mesiac pred podaním ŽoNFP )
nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná zmluva uzavretá na obdobie
najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP (originál alebo úradne osvedčené
fotokópie), platný list vlastníctva prenajímateľa (fotokópia).
Potvrdenia o vyrovnaných záväzkoch po lehote splatnosti (splátkový kalendár
potvrdený veriteľom sa akceptuje) - nie staršie ako 3 mesiace, originály alebo
úradne osvedčené fotokópie :
príslušný daňový úrad v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (splnenie daňových povinností, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky)
príslušný colný úrad
Sociálna poisťovňa za všetkých zamestnancov24
všetky zdravotné poisťovne 25

12.

13.

14.

15.

Potvrdenie príslušného súdu, že žiadateľ nie je v likvidácii26; nie je voči nemu
vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (nie staršie ako 3
mesiace, originál alebo úradne osvedčená fotokópia).
Potvrdenie od príslušného Inšpektorátu
práce, že žiadateľ neporušil
v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania (nie staršie ako 3
mesiace, originál alebo úradne osvedčená fotokópia).
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“).
V prípade ak je predmetom projektu nákup pozemkov alebo ich častí nachádzajúcich
sa pod nehnuteľnosťami, ktoré sú predmetom projektu (určené na výstavbu, resp. ich
technické zhodnotenie stavieb) žiadateľ predkladá :

kúpnu zmluvu (predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu)
znalecký posudok na pozemok (predkladá originál alebo úradne overenú fotokópiu).

16.

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 v znení
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17.

18.
19.

20.

neskorších predpisov , podľa zamerania projektu - netýka sa strojov
a špecializovaných vozidiel (originál alebo úradne overená fotokópia).
Ak činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, žiadateľ predkladá rozhodnutie
Obvodného úradu životného prostredia zo zisťovacieho konania alebo vyjadrenie k
zmene činnosti, 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 v znení neskorších predpisov, záverečné stanovisko
Ministerstva životného prostredia SR alebo vyjadrenie k zmene činnosti. Ak činnosť
svojimi parametrami nespĺňa kritéria podľa zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie, žiadateľ predloží vyjadrenie príslušného orgánu (Ministerstva
životného prostredia SR alebo Krajského úradu životného prostredia alebo
Obvodného úradu životného prostredia) - netýka sa strojov a špecializovaných
vozidiel (originál alebo úradne overená fotokópia)“.
Zmluva o vedení bankového účtu žiadateľa (fotokópia) alebo potvrdenie banky
o vedení bankového účtu žiadateľa vrátane uvedenia čísla bankového účtu
(fotokópia).
Doklad o odbornej spôsobilosti právnickej osoby, resp. fyzickej osoby, ktorá
vypracovala projekty podporovateľných lesníckych činností (originál alebo overená
fotokópia).
Stanovisko k odbornej stránke projektu ozdravných opatrení alebo projektu obnovy
lesa v ktorom bude uvedené, či v prekladanom projekte uvedené aktivity súvisia
resp. nadväzujú na prírodnú katastrofu vypracované buď:
Národným lesníckym centrom vo Zvolene ( originál alebo úradne overenú
fotokópiu)
Obvodným lesným úradom (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

21.

22.

23.

V prípade, ak predmetom projektu sú protipožiarne opatrenia ( cesty, nádrže
a pod.) žiadateľ predkladá potvrdenie Národného lesnícke centra vo Zvolene, že
v projekte uvedená investícia sa nachádza výhradne v oblasti s vysokým resp.
stredným stupňom ohrozenia ( resp. v obidvoch oblastiach ) - ( originál alebo
úradne overenú fotokópiu).
V prípade, ak sa projekt dotýka záujmov ochrany prírody v zmysle zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, predkladá
súhlasné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody ( originál
alebo úradne overenú fotokópiu).
V prípade, že si uplatňuje body v bodovacom kritériu č 4 predkladá potvrdenie (
s uvedením %) územne príslušného Obvodného lesného úradu, že žiadateľ
hospodári v lesoch v ktorých je zastúpenie smreka a buka vyššie je vyššie ako
50 % ( originál alebo úradne overenú fotokópiu).

Stavebné investície
24.

25.

26.

Projektová dokumentácia s rozpočtom overená v stavebnom konaní (originál alebo
úradne overená fotokópia).
Ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov pri stavebných investíciách, prípadne určených technológiách
(ak nie je potrebné stavebné povolenie), vrátane písomného oznámenia stavebného
úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu, spolu s
jednoduchým situačným výkresom osvedčeným stavebným úradom a rozpočtom
(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).

Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb
Žiadateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb postupovať v súlade so
zákonom č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v súlade s usmernením v kapitole č. 4
Príručky. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný predložiť nasledovnú
dokumentáciu v závislosti na postupe verejného obstarávania:
pri nadlimitnej zákazke postupom - verejnej súťaže:
27. písomné zdôvodnenie výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky
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zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, uverejneného v úradnom
vestníku Európskej únie – fotokópia z portálu vestníka EU
zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, uverejneného vo
vestníku VO - fotokópia
súťažné podklady – fotokópia
záznam o vymenovaní členov komisie - fotokópia
čestné vyhlásenie všetkých členov komisie – fotokópia
ponuky od všetkých uchádzačov, vrátane víťaznej ponuky – fotokópia
zápisnicu o úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk - splnenia podmienok účasti a
splnenie kritérií stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania fotokópia
výzva na účasť v elektronickej aukcii - fotokópia
výsledok celkového vyhodnotenia ponúk - fotokópia
zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená na základe výsledku elektronickej
aukcie ( originál alebo úradne osvedčená fotokópia)
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania, (Smernica 2004/18/ES) zverejnené
v úradnom vestníku Európskej únie – fotokópia
oznámenie o výsledku verejného obstarávania, zverejnené vo vestníku, ktoré zaslal
úradu pre VO spôsobom podľa § 23 – fotokópia
v prípade ak sa uskutočnili revízne postupy podľa §135 zákona č. 25/2006 Z. z.fotokópiu celej dokumentácie
čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných prác a
služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly č. 4.príručky
pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (konflikt záujmu).
pri nadlimitnej zákazke postupom - užšej súťaže :
28. písomné zdôvodnenie výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky
zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, uverejneného v úradnom
vestníku Európskej únie – fotokópia z portálu vestníka EU
zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, uverejneného vo
vestníku VO - fotokópia
zoznam záujemcov ktorých vyzval na predloženie ponuky – fotokópia )
fotokópie všetkých predložených žiadostí o účasť v užšej súťaži
súťažné podklady – fotokópia
záznam o vymenovaní členov komisie - fotokópia
čestné vyhlásenie všetkých členov komisie – fotokópia
ponuky od všetkých uchádzačov, vrátane víťaznej ponuky – fotokópia
zápisnicu o úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk - splnenia podmienok účasti a
splnenie kritérií stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania –
fotokópia
výzva na účasť v elektronickej aukcii – fotokópia
výsledok celkového vyhodnotenia ponúk – fotokópia
zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená na základe výsledku elektronickej
aukcie ( originál alebo úradne osvedčená fotokópia)
oznámenie o výsledku verejného obstarávania, (v zmysle Vykonávacieho nariadenia
Komisie (EÚ) č. 842/2011) zverejnené v úradnom vestníku Európskej únie –
fotokópia
oznámenie o výsledku verejného obstarávania zverejnené vo vestníku, ktoré zaslal
úradu pre VO spôsobom podľa § 23 – fotokópia
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v prípade ak sa uskutočnili revízne postupy podľa §135 zákona č. 25/2006 Z. z.fotokópiu celej dokumentácie
čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných prác a
služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly č. 4.príručky
pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (konflikt záujmu).
pri nadlimitnej zákazke postupom - rokovacieho konania so zverejnením:
písomné zdôvodnenie zadávania zákazky priamym rokovacím konaním s uvedením
písmena § 55, na základe ktorého splnil podmienku pre použitie uvedeného postupu
zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, uverejneného v úradnom
vestníku Európskej únie – fotokópia z portálu vestníka EU
zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, uverejneného vo
vestníku VO - fotokópia
súťažné podklady – fotokópia
záznamy s rokovaní so záujemcami - fotokópie
záznam o vymenovaní členov komisie - fotokópia
čestné vyhlásenie všetkých členov komisie – fotokópia
ponuky od všetkých uchádzačov, vrátane víťaznej ponuky – fotokópia
zápisnicu o úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk - splnenia podmienok účasti a
splnenie kritérií stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 29.
fotokópia
výzva na účasť v elektronickej aukcii - fotokópia
výsledok celkového vyhodnotenia ponúk - fotokópia
zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená na základe výsledku elektronickej
aukcie ( originál alebo úradne osvedčená fotokópia)
oznámenie o výsledku verejného obstarávania, (v zmysle Vykonávacieho nariadenia
Komisie (EÚ) č. 842/2011) zverejnené v úradnom vestníku Európskej únie –
fotokópia
oznámenie o výsledku verejného obstarávania zverejnené vo vestníku, ktoré zaslal
úradu pre VO spôsobom podľa § 23 – fotokópia
v prípade ak sa uskutočnili revízne postupy podľa §135 zákona č. 25/2006 Z. z.fotokópiu celej dokumentácie
čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných prác a
služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly č. 4.príručky
pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (konflikt záujmu).
pri nadlimitnej zákazke postupom - priamym rokovacím konaním:
30.

písomné zdôvodnenie zadávania zákazky priamym rokovacím konaním s uvedením
písmena § 58, na základe ktorého splnil podmienku pre použitie uvedeného postupu
písomné oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania zaslané na ÚVO –
fotokópia
písomné oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania zaslané do úradného
vestníka Európskej únie – fotokópia
záznam o vymenovaní členov komisie - fotokópia
čestné vyhlásenie všetkých členov komisie – fotokópia
súťažné podklady – fotokópia
výzvu na rokovanie – fotokópia
Záznam/y s rokovania so záujemcom/ami s uvedením špecifikácie predmetu zákazky
a z prerokovania zmluvy - fotokópia
zápisnicu z priameho rokovacieho konania - fotokópia
oznámenie o uzavretí zmluvy, ktoré zaslal úradu pre VO spôsobom podľa § 23
(fotokópia)
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oznámenie o uzavretí zmluvy, ktoré zaslal do úradného vestníka Európskej únie –
fotokópia
v prípade ak sa uskutočnili revízne postupy podľa §135 zákona č. 25/2006 Z. z.fotokópiu celej dokumentácie
zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená na základe priameho rokovacieho
konania ( originál alebo úradne osvedčená fotokópia)
čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných prác a
služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly č. 4.príručky
pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (konflikt záujmu).
pri podlimitnej zákazke postupom - verejnej súťaže:
písomné zdôvodnenie výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky
zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, uverejneného vo
vestníku VO - fotokópia
súťažné podklady – fotokópia
záznam o vymenovaní členov komisie - fotokópia
čestné vyhlásenie všetkých členov komisie – fotokópia
ponuky od všetkých uchádzačov, vrátane víťaznej ponuky – fotokópia
v prípade, že neaplikuje § 43 - elektronická aukcia predkladá:
zápisnicu z otvárania ponúk – fotokópia
zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti – fotokópia
zápisnicu z vyhodnotenia ponúk – fotokópia
31.

zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená na základe z vyhodnotenia ponúk (
originál alebo úradne osvedčená fotokópia)
v prípade, aplikácie § 43 - elektronická aukcia predkladá:
zápisnicu o úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk - splnenia podmienok účasti a
splnenie kritérií stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania fotokópia
výzva na účasť v elektronickej aukcii - fotokópia
výsledok celkového vyhodnotenia ponúk - fotokópia
zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená na základe výsledku elektronickej
aukcie ( originál alebo úradne osvedčená fotokópia)
oznámenie o uzavretí zmluvy zverejnené vo vestníku, ktorú zaslal úradu pre VO
spôsobom podľa § 23 – fotokópia
v prípade ak sa uskutočnili revízne postupy podľa §135 zákona č. 25/2006 Z. z.fotokópiu celej dokumentácie
čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných prác a
služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly č. 4.príručky
pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (konflikt záujmu).

pri podlimitnej zákazke postupom - užšej súťaže :
32. písomné zdôvodnenie výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky
zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, uverejneného vo
vestníku VO - fotokópia
zoznam záujemcov ktorých vyzval na predloženie ponuky – fotokópia )
fotokópie všetkých predložených žiadostí o účasť v užšej súťaži
súťažné podklady – fotokópia
záznam o vymenovaní členov komisie - fotokópia
čestné vyhlásenie všetkých členov komisie – fotokópia
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ponuky od všetkých uchádzačov, vrátane víťaznej ponuky – fotokópia
v prípade, že neaplikuje § 43 - elektronická aukcia predkladá:
zápisnicu z otvárania ponúk – fotokópia
zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti – fotokópia
zápisnicu z vyhodnotenia ponúk – fotokópia
zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená na základe z vyhodnotenia ponúk (
originál alebo úradne osvedčená fotokópia)
v prípade, aplikácie § 43 - elektronická aukcia predkladá:
zápisnicu o úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk - splnenia podmienok účasti a
splnenie kritérií stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania –
fotokópia
výzva na účasť v elektronickej aukcii – fotokópia
výsledok celkového vyhodnotenia ponúk – fotokópia
zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená na základe výsledku elektronickej
aukcie ( originál alebo úradne osvedčená fotokópia)
oznámenie o uzavretí zmluvy zverejnené vo vestníku, ktorú zaslal úradu pre VO
spôsobom podľa § 23 – fotokópia
v prípade ak sa uskutočnili revízne postupy podľa §135 zákona č. 25/2006 Z. z.fotokópiu celej dokumentácie
čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných prác a
služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly č. 4.príručky
pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (konflikt záujmu).
pri podlimitnej zákazke postupom - rokovacieho konania so zverejnením:
33.

písomné zdôvodnenie zadávania zákazky priamym rokovacím konaním s uvedením
písmena § 55, na základe ktorého splnil podmienku pre použitie uvedeného postupu
zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, uverejneného vo
vestníku VO - fotokópia
súťažné podklady – fotokópia
záznamy s rokovaní so záujemcami - fotokópie
záznam o vymenovaní členov komisie - fotokópia
čestné vyhlásenie všetkých členov komisie – fotokópia
ponuky od všetkých uchádzačov, vrátane víťaznej ponuky – fotokópia
v prípade, že neaplikuje § 43 - elektronická aukcia predkladá:
zápisnicu z otvárania ponúk – fotokópia
zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti – fotokópia
zápisnicu z vyhodnotenia ponúk – fotokópia
zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená na základe z vyhodnotenia ponúk (
originál alebo úradne osvedčená fotokópia)
v prípade, aplikácie § 43 - elektronická aukcia predkladá:
zápisnicu o úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk - splnenia podmienok účasti a
splnenie kritérií stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania fotokópia
výzva na účasť v elektronickej aukcii - fotokópia
výsledok celkového vyhodnotenia ponúk - fotokópia
zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená na základe výsledku elektronickej
aukcie ( originál alebo úradne osvedčená fotokópia)
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oznámenie o uzavretí zmluvy zverejnené vo vestníku, ktorú zaslal úradu pre VO
spôsobom podľa § 23 – fotokópia
v prípade ak sa uskutočnili revízne postupy podľa §135 zákona č. 25/2006 Z. z.fotokópiu celej dokumentácie
čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných prác a
služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly č. 4.príručky
pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (konflikt záujmu).
pri podlimitnej zákazke postupom - priamym rokovacím konaním:
písomné zdôvodnenie zadávania zákazky priamym rokovacím konaním s uvedením
písmena § 58, na základe ktorého splnil podmienku pre použitie uvedeného postupu
záznam o vymenovaní členov komisie - fotokópia
čestné vyhlásenie všetkých členov komisie – fotokópia
výzvu na rokovanie – fotokópia
súťažné podklady – fotokópia
písomné oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania zaslané na ÚVO –
fotokópia
34.
záznam s rokovania so záujemcom s uvedením špecifikácie predmetu zákazky
a z prerokovania zmluvy - fotokópia
zápisnicu z rokovacieho konania bez zverejnenia – fotokópia
oznámenie o uzavretí zmluvy, ktorú zaslal úradu pre VO spôsobom podľa § 23 –
fotokópia
v prípade ak sa uskutočnili revízne postupy podľa §135 zákona č. 25/2006 Z. z.fotokópiu celej dokumentácie
čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných prác a
služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly č. 4.príručky
pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (konflikt záujmu).
§ 9 odsek 9 zákona ak ide o zákazku ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 a
ak je predpokladaná hodnota zákazky rovnaká alebo vyššia ako 1 000 € bez DPH:
písomné zdôvodnenie výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky
fotokópia zverejnenia takejto zákazky v profile, z ktorej bude zrejmá adresa profilu na
ktorom sa zákazka zverejňuje.
35.

jedna cenová ponuka ( originál alebo úradne osvedčená fotokópia).
zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo poskytnutí
služieb uzatvorená s dodávateľom (fotokópia)
čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných prác a
služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly č. 4.príručky
pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (konflikt záujmu).

ak je predpokladaná hodnota zákazky nižšia ako 1 000 € bez DPH:
jedna cenová ponuka ( originál alebo úradne osvedčená fotokópia).
36. čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných prác a
služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly č. 4.príručky
pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (konflikt záujmu).
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E. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA
Ja, dolu podpísaný žiadateľ27 ...................................................., narodený dňa .....................................
v ...............................................
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
dokumentácii28 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;

–

v čase podania ŽoNFP nemám záväzky voči štátu po lehote splatnosti -

evidované

29

nedoplatky (s výnimkou splátkových kalendárov potvrdených veriteľom ) voči:
• správcovi dane v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• príslušným colným úradom,
• Slovenskému pozemkovému fondu – v prípade uzatvorených nájomných zmlúv so
Slovenským pozemkovým fondom,
• Správe finančnej kontroly,
• Pôdohospodárskej platobnej agentúre;
–

v čase podania ŽoNFP nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia;

–

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 a dávam súhlas na výkon kontroly príslušným kontrolným orgánom SR a EU.
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)
–

udeľujem súhlas

–

neudeľujem súhlas

so sprístupnením informácií a dokladov, ktoré sú súčasťou spisu projektu.
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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
zákona). Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú
uvedených údajov a skutočností.

Meno priezvisko, titul žiadateľa (štatutárneho zástupcu)
.....................................................................................
Podpis žiadateľa (štatutárneho zástupcu) ......................................................................................

Miesto ....................................................................

Dátum ....................................................................

Úradné osvedčenie podpisu žiadateľa
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F. TABUĽKOVÁ ČASŤ PROJEKTU VO FORMÁTE EXCEL30
Tabuľka č. 1a) – 1c) OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU31
Tabuľka č. 2 INTENZITA POMOCI
Tabuľka č. 3 ČASOVÝ HARMONOGRAM PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O PLATBU
Tabuľka č. 4 BODOVACIE KRITÉRIÁ 2, 3, 6
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO32
Tabuľka č. 5 KRITÉRÍÁ EKONOMICKEJ ŽIVOTASCHOPNOSTI
Tabuľka č. 6 b) VÝSLEDOVKA, SKUTOČNOSŤ - 2011
Tabuľka č. 6 c) VÝSLEDOVKA, SKUTOČNOSŤ - 2012
Tabuľka č. 7 b) SÚVAHA - 2011
Tabuľka č. 7 c) SÚVAHA - 2012
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO33
Tabuľka č. 8 KRITÉRÍÁ EKONOMICKEJ ŽIVOTASCHOPNOSTI
Tabuľka č. 9 PRÍJMY, VÝDAVKY
Tabuľka č. 10 MAJETOK, ZÁVÄZKY

17/22

G. BODOVACIE KRITÉRIÁ – OBNOVA POTENCIÁLU LESNÉHOHOSPODÁRSTVA A ZAVEDENIE
PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ
vyplní
P.č Kritérium - otázky
žiadateľ 34
Projekt sa realizuje v okrese s priemernou mierou evidovanej
nezamestnanosti v roku 201235:
1.

do 15 % vrátane

3

do 30 % vrátane

4

nad 30 %

5

Podiel oprávnených výdavkov na obnovu lesa na celkových
oprávnených výdavkoch v projekte je:

2.

a) vyšší 50%

28

b) od 45-50% vrátane

25

c)

od 40- 45% vrátane

23

d)

od 35-40% vrátane

21

e)

od 30-35% vrátane

19

f)

od 25-30% vrátane

17

g) od 20-25% vrátane

15

h)

od 10 -20% vrátane

14

i)

od 1 do 10% vrátane

13

j)

0%

10

Projekt36:
a)
b)
c)
d)
3.

e)
f)
g)
h)

4.

je zameraný prioritne na obnovu lesa , pričom výdavky
na obnovu lesa predstavujú viac ako 75 % celkových
oprávnených výdavkov
zahŕňa realizáciu ozdravných opatrení v lesoch
poškodených biotickými, abiotickými alebo
antropogénnymi škodlivými prírodnými činiteľmi
zahŕňa aj oprávnené výdavky na výstavbu lesných ciest
v lesoch s vysokým stupňom ohrozenia požiarom,
zahŕňa oprávnené výdavky na výstavbu lesných ciest
v lesoch so stredným stupňom ohrozenia požiarom
zahŕňa oprávnené výdavky na protipožiarne
monitorovacie systémy v lesoch s vysokým stupňom
ohrozenia požiarom
zahŕňa oprávnené výdavky na výstavbu protipožiarnych
nádrží a iných protipožiarnych opatrení v lesoch
s vysokým stupňom ohrozenia požiarom
zahŕňa oprávnené výdavky na protipožiarne
monitorovacie systémy v lesoch so stredným stupňom
ohrozenia požiarom
zahŕňa oprávnené výdavky na výstavbu protipožiarnych
nádrží a iných protipožiarnych opatrení v lesoch so
stredným stupňom ohrozenia požiarom

21
18
15
12
9
6
3
1

Žiadateľ hospodári v lesoch37:
s prevahou smreka a buka (viac ako 50 % z celkovej výmery
obhospodarovaných lesov),

4
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5.

s prevahou iných drevín (viac ako 50 % z celkovej výmery
obhospodarovaných lesov).
Žiadateľ spĺňa aspoň jedno kritérium ekonomickej
životaschopnosti38
Žiadateľ spĺňa obidve kritériá ekonomickej životaschopnosti

2
2
4

Ekonomická primeranosť projektu v prepočte na výmeru lesa je39
6.

do 2000 EUR/ha vrátane

6

do 5000 EUR/ha vrátane

4

nad 5000 EUR/ha

2

Hodnotenie kvality projektu – kvalitatívne hodnotenie40

x

a) súlad projektu so strategickými dokumentmi lesného
hospodárstva
b) vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu
7.

c) spôsob realizácie projektu, ekologické aspekty riešenia
projektu, použitie životnému prostrediu šetrných
technológii a metód riešenia

x
max. 32
bodov

x
x

d) rozpočet a nákladová efektívnosť ,udržateľnosť projektu

x

e) administratívna, odborná a technická kapacita

x

Body spolu :

X

PPA bude za kritérium 1-6 vychádzať z údajov uvedených žiadateľom vo formulári ŽoNFP. Bod 7
bude hodnotiť PPA z predloženého Projektu realizácie. PPA nebude akceptovať žiadosti
o dodatočné priznanie bodov z akýchkoľvek dôvodov.
ŠTATUTÁRNY ORGÁN ŽIADATEĽA
Týmto potvrdzujem, že si budem uplatňovať body iba v uvedených kritériách.
Meno, priezvisko, titul
Miesto
Dátum
Podpis

Pečiatka
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H. ŠTATUTÁRNY ORGÁN ŽIADATEĽA41
Meno, priezvisko, titul
Miesto
Dátum
Podpis

Pečiatka
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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 stavba (§ 43 a nasl. Zákona č. 50/1976
Zb. – stavebný zákon v znení neskorších predpisov.
9
Uvedie výmeru v ha na 4 desatinné miesta.
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 Žiadosti o poskytnutí NFP, uviesť konkrétny odkaz na
prílohu resp. stanovisko k Žiadosti o poskytnutí NFP.
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
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
14
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
15
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
16
oblasti cieľa Konvergencia alebo oblasti mimo cieľa Konvergencia (tzv. ostatné oblasti.)
17
Uviesť o aký typ pomoci išlo, napríklad Sektorový operačný program poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka SR 2004 – 2006, Plán rozvoja vidieka SR 2004 – 2006, Program rozvoja vidieka SR 2007 –
2013, podpora investičného charakteru zo Sekcie organizácie trhu PPA, štátnej pomoci z PPA
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.
18
Pri pomoci investičného charakteru zo zdrojov EÚ alebo národných zdrojov do roku 2009 pri
prepočte z SKK na EUR použite konverzný kurz 30,126.
19
Ak bola poskytnutá pomoc zo zdrojov EÚ alebo z národných zdrojov prostredníctvom PPA uveďte
číslo zmluvy, názov projektu, predmet projektu a informáciu o prípadnom odstúpení od zmluvy.
20
Pre projekty, ktoré podliehajú hodnoteniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č.
391/2000 a č. 24/2006 Z. z. je potrebné zostaviť projekt v zmysle tohto zákona.
21
Prílohy uvedené v bodoch 1, 2, a 3 budú odovzdané na dvoch CD nosičoch, pričom každý z nich
bude obsahovať prílohy požadované v bodoch 1, 2 a 3.
22
Predkladá výkazy len za rok v ktorom požaduje pridelenie bodov za splnenie kritérií.
23
Predkladá výkazy len za rok v ktorom požaduje pridelenie bodov za splnenie kritérií.
24
Žiadatelia - fyzické osoby (SZČO ako platitelia), ktorí nemajú povinnosť byť registrovaní v
Sociálnej poisťovni z dôvodu, že nemajú povinnosť byť registrovaní, predkladajú doklad od
Sociálnej poisťovne, že nemajú povinnosť byť registrovaní. Žiadatelia - fyzické osoby (SZČO ako
platitelia), ktorí nie sú evidovaní ako platitelia, doložia k ŽoNFP čestné vyhlásenie o tom, že
nezamestnávajú a ani v minulosti nezamestnávali žiadneho zamestnanca. Žiadatelia - fyzické
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osoby (SZČO ako zamestnávatelia) predkladajú potvrdenia od všetkých zdravotných poisťovní
a Sociálnej poisťovne za seba ako platiteľa a aj za všetkých zamestnancov.
25
Žiadatelia - právnické osoby, predkladajú potvrdenia od všetkých zdravotných poisťovní. Žiadatelia fyzické osoby (SZČO ako platitelia) predkladajú potvrdenia od všetkých zdravotných poisťovní.
26
Potvrdenie o skutočnosti, že nie je v likvidácií nepredkladá fyzická osoba uvedená v § 2 odseku 2,
písmena b) , d) zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
27
Štatutárny zástupca organizácie.
28
Žiadateľ prečiarkne v prípade, ak povinnou prílohou ŽoNFP nie je projektová dokumentácia.
29
Žiadateľ prečiarkne v prípade, ak si danú výnimku neuplatňuje.
30
Vypracovanú tabuľkovú časť predkladá žiadateľ v tlačenej a v elektronickej podobe.
31
Vypĺňa Tabuľky č. 1 a) – 1 d) podľa počtu rokov realizácie projektu, pri stavebných investíciách
uvádza každý stavebný celok osobitne, (samostatný objekt), pričom uvádza rozpočtové náklady
bez DPH.
32
Tabuľky č. 5, 6b, 6c, 7b,a 7c vypĺňa žiadateľ, ktorý vedie podvojné účtovníctvo – vypĺňa len rok za
ktorý si uplatňuje splnenie ekonomických kritérií.
33
Tabuľky č. 8, 9, a 10 vypĺňa žiadateľ, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo vypĺňa len rok za ktorý si
uplatňuje splnenie ekonomických kritérií.
34
Žiadateľ vypíše bodovú hodnotu v bodovacích kritériách 1 – až 6. Kvalitatívne hodnotenie projektu
v bode 7 vykonávajú nezávislí interní hodnotitelia PPA.
35
Pozri prílohu č. 2 tejto príručky „Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti 2012“ . V prípade, ak
sa projekt realizuje vo viacerých okresoch, body sa pridelia na základe nezamestnanosti
vypočítanej aritmetickým priemerom z údajov nezamestnanosti všetkých okresov, kde sa projekt
realizuje.
36
Maximálny počet bodov je 21. Pri výbere bodovaného druhu oprávnených nákladoch sa za
bodované náklady považujú náklady na prevažujúci druh investície (okrem nákladov na obnovu
lesa), t. j. investície, ktorej žiadané oprávnené výdavky sú najvyššie. Body sa nesčítavajú ani sa
nerobí priemer v rámci jednotlivých druhov bodovaných výdavkov. Body sa prideľujú nezávisle od
bodovacieho kritéria č. 2.
37
Výmeru obhospodarovaného lesa a podiel smreka a buka potvrdí OLÚ resp. jeho právny nástupca.
38
Platí pre aspoň jeden rok 2011 alebo 2012. Spôsob uplatňovania je uvedený nižšie.
39
Ekonomická primeranosť sa vypočíta ako podiel výšky celkových žiadaných oprávnených výdavkov
ku veľkosti obhospodarovanej plochy lesa žiadateľom. V prípade, že žiadateľ obhospodaruje viac
ako 100 000 ha lesa, vynásobí sa počtom podaných projektov za žiadateľa.
40
Hodnotenie 2 nezávislými hodnotiteľmi. Za každé podkritérium maximálne 4 body, spolu maximálne
32 bodov
41
V zmysle Obchodného registra.
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