
1. Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP

P.č

.

Názov prílohy

1. Opis  projektu vypracovaný podľa predlohy,  ktorá  je  súčasťou výzvy (1 originál  + 2 kópie, 
pričom elektronická verzia bude uvedená na neprepisovateľnom elektronickom médiu v rámci 
prílohy č. 3) 

2. Zmluva  o  budúcej  zmluve,  resp.  dodávateľsko-odberateľská  zmluva  s účastníkom verejného 
obstarávania vykonaného v súlade so zákonom č.  25/2006 Z.  z.  o verejnom obstarávaní  a o 
zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov,  ktorého  návrh  bol  vyhodnotený  ako  najvhodnejší 
(vrátane  detailného  rozpočtu)  s  odkladacou  podmienkou  účinnosti  v nadväznosti  na  podpis 
zmluvy o poskytnutí NFP1, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa, že bude pri obstarávaní tovarov, 
prác a služieb postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Elektronické neprepisovateľné médium (CD / DVD) s elektronickými verziami:
a) vyplneného formuláru opisu projektu (príloha č. 1)
b) podrobného rozpočtu projektu (príloha č. 4)
c) Finančnej analýzy (príloha č. 5)

4. Podrobný rozpočet projektu

5. Finančná analýza

6. Potvrdenia  od  príslušnej  správy  finančnej  kontroly  podľa  sídla  žiadateľa  o tom,  že  sa  voči 
žiadateľovi nevedie správne konanie, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti, resp. 
žiadosť  o vydanie  potvrdenia  od  príslušnej  správy  finančnej  kontroly  podľa  sídla  žiadateľa 
o tom,  že  sa  voči  žiadateľovi  nevedie  správne  konanie,  nie  staršie  ako  3  mesiace  ku  dňu 
predloženia žiadosti, vrátane potvrdenia o doručení.

7. Výpis  z  katastra  nehnuteľností  –  výpis  z  listu  vlastníctva,  preukazujúci  vlastnícke práva ku 
všetkým  nehnuteľnostiam  (pozemkom  a stavbám)  týkajúcim  sa  realizácie  projektu  s 
vyznačenými prípadnými vecnými bremenami,  nie  starší  ako 3 mesiace ku dňu predloženia 
žiadosti.  V prípade  nákupu  nehnuteľností  podpísanú  Zmluvu  o  budúcej  kúpnej  zmluve 
k nehnuteľnosti, vrátane znaleckého posudku na ocenenie nakupovanej nehnuteľnosti

8. Výpis z registra štatutárneho zástupcu žiadateľa (nie starší ako 3 mesiace k termínu predloženia 
žiadosti o NFP 

9. Stanovisko samosprávneho kraja k žiadosti o NFP

10. Doklad o menovaní štatutárneho zástupcu obce, resp. VÚC

11. Prehľad  pozemkov, stavebných  objektov,  stavieb,  ktoré  tvoria  priemyselný  park  vo  forme 
tabuľky  (tabuľku  je  potrebné  uviesť  v nasledovnom členení:  číslo  parcely  a  plošná  výmera 
parcely, príp. číslo stavebného objektu, resp. súpisné číslo stavby. Je potrebné uviesť výmeru 
celej parcely ak sa projekt realizuje na celej parcele, resp. uviesť výmeru tej časti parcely, na 
ktorej  sa  realizuje  predmetný  projekt).  Prehľad  pozemkov,  na  ktorých  je  zriadené  vecné 
bremeno v prospech žiadateľa (ak sa zriaďuje vecné bremeno).

12. Schválený územný plán obce alebo územný plán zóny, s vyznačením priemyselného areálu

13. Geometrický  plán  na  majetkovoprávne  vysporiadanie  a oddelenie  parciel  (v  rámci 
geometrického plánu je žiadateľ povinný vyznačiť presné hranice priemyselného parku); resp. 
katastrálnu mapu v prípade neoddeľovania a nespájania parciel 

14. Zastavovací plán parku a podrobný plán objektu 

15. Právoplatné stavebné povolenie vrátane výkazu výmer, príp. povolenie na búracie práce  

16. Doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami na spolufinancovanie oprávnených výdavkov 
a financovanie 100% neoprávnených výdavkov projektu. Zabezpečenie môže byť preukázané 

1  Predkladá  sa  len  v prípade,  ak  žiadateľ  vykonal  verejné  obstarávanie  pred  podaním žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok. V opačnom prípade žiadateľ predkladá čestné vyhlásenie.



týmito dokladmi:
- Potvrdením komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných 

prostriedkov (napr. výpis z bankového účtu, resp. doklad z banky o disponibilnom zostatku 
na účte), doklad nesmie byť starší ako 10 pracovných dní pred podaním žiadosti o NFP;

- Záväzným prísľubom úveru z komerčnej banky;
- Úverovou zmluvou.

17. Súhlas  Slovenského  pozemkového  fondu  na  vyňatie  poľnohospodárskej  pôdy 
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu,

18. V prípade odstránenia starých ekologických záťaží žiadateľ predkladá dokument potvrdzujúci 
vykonanie  environmentálneho  auditu  alebo  adekvátny  dokument  potvrdzujúci  kontamináciu 
miesta realizácie projektu, ktorý musí byť predložený spolu s projektom.

19. „Analýza štruktúry zamestnanosti“ vo vzťahu k potrebám potenciálnych investorov
20. Čestné vyhlásenie žiadateľa o neobdržaní pomoci alebo podpory Spoločenstva za posledných 

desať rokov na všetky nehnuteľnosti tvoriace priemyselný park 

21. Čestné vyhlásenie žiadateľa,  že kópie žiadosti  o NFP a jej  príloh sú identické s originálom 
žiadosti o NFP a jej príloh

22. Zmluva o budúcej zmluve s investorom
23. Účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie overená audítorom (v zmysle § 9 ods. 

4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle § 9 
ods. 4 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve VÚC (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov) a záverečný účet schválený príslušným zastupiteľstvom

24. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
25. Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, nie staršie 

ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP
26. Potvrdenie Sociálnej  poisťovne a každej  zdravotnej  poisťovne,  že žiadateľ  nemá nedoplatky 

poistného  na  zdravotné  poistenie,  sociálne  poistenie  a príspevkov  na  starobné  dôchodkové 
sporenie, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP

27. Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania  podľa osobitného predpisu2 za  obdobie  od jeho účinnosti  (1.  apríl  2005)  a v 
prípade porušenia nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 2 ods.  2 písm. c)  zákona č. 
82/2005 Z. z.  o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov za obdobie piatich rokov od porušenia tohto zákazu

28. Overená kópia  uznesenia  zastupiteľstva subjektu územnej  samosprávy o schválení  programu 
hospodárskeho  rozvoja  a sociálneho  rozvoja  subjektu  územnej  samosprávy  a príslušnej 
územnoplánovacej dokumentácie podľa ods. 8 § 7 a ods. 8 § 8 zákona o podpore regionálneho 
rozvoja v prípade subjektov územnej samosprávy

2 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov.


