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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
Slovenskej republiky

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre 
žiadateľa z verejného sektora v rámci Opatrenia 2.1 

SOP Priemysel a služby
(Žiadosť)

   Európska únia

Sektorový operačný program Priemysel a služby

Bratislava, 18. 8. 2008
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Príloha 2

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRE ŽIADATEĽA 
Z VEREJNÉHO SEKTORA V RÁMCI OPATRENIA 2.1 SOP PRIEMYSEL A SLUŽBY

(ŽIADOSŤ)

A. Žiadateľ

1.  INFORMÁCIE O ŽIADATE OVIĽ
Názov žiadateľa – subjekt z verejného sektora 1

Sídlo žiadateľa: PSČ Obec (mesto) Ulica, číslo domu

Právna forma2

IČO

Platca DPH                áno   nie

Telefón (aj predvoľbu) Fax 

E-mail

2 . ŠTATUTÁRNY (-I) ZÁSTUPCA (-OVIA) ŽIADATE A Ľ

 Meno a priezvisko, titul

 

Meno Priezvisko Titul

 Adresa trvalého bydliska PSČ Obec (mesto) Ulica, číslo domu

 Telefón (aj predvoľbu) Fax

 E-mail

1  Vyššie územné celky, pričom tieto musia zabezpečiť, aby sa spracovávania projektov, predkladania projektov 
a činností súvisiacich so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku nezúčastňovali pracovníci, 
ktorí  zabezpečujú  napĺňanie  jednotlivých  ustanovení  Rámcovej  zmluvy  medzi  VÚC  a MH  SR  z dôvodu 
zamedzenia konfliktu záujmov; mestá a obce,

2  Podľa príslušnej legislatívy SR (obce, mestá, VÚC).
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3. KONTAKTNÁ OSOBA PRE IMPLEMENTÁCIU PROJEKTU3

 Meno a priezvisko, titul

 

Meno Priezvisko Titul

 Adresa trvalého bydliska: PSČ Obec (mesto) Ulica, číslo domu

 Telefón (aj predvoľbu) Fax

 E-mail

4.   PROFIL ŽIADATE AĽ

Dátum vzniku subjektu4

Právna subjektivita zo zákona/PS zriaďovateľského orgánu

Vedenie účtovníctva  jednoduché  podvojné

Predmet činnosti Kód SK NACE5 Názov

Priemerný počet zamestnancov k 31. 12 roku predchádzajúceho roku 
podania žiadosti6 

 1-10  11-50  51-250  251-
500  501-1000 

 viac ako 1000

Podiel žien na celkovom počte zamestnancov v %7

Zamestnávate občanov so zdravotným postihnutím?  áno  nie

5.  PARTNERI ŽIADATE AĽ  8

Máte partnera podieľajúceho sa na projekte?:       áno         nie 

Ak áno, prosíme vyplniť časť A1 záväznej osnovy projektu pre každého partnera

3  Vyplniť len v prípade, ak štatutárny zástupca / konateľ žiadateľa písomne poverí konkrétnu osobu, ako 
kontaktnú osobu pre projekt. Kontaktná osoba poskytuje informácie, spolupracuje s poverenými pracovníkmi 
pri  monitorovaní,  zodpovedá  za  realizáciu  projektu.  Nemá  však  oprávnenie  na  podpis  akýchkoľvek 
dokumentov súvisiacich s projektom.

4  Nevzťahuje sa na túto výzvu.
5  Uveďte len jeden podľa prevažujúcej aktivity súvisiacej s projektom. 
6  Nevzťahuje sa na túto výzvu
7Nevzťahuje sa na túto výzvu
8  Nevzťahuje sa na túto výzvu.
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B. Projek t 

1.  NÁZOV PROJEKTU

2. PRIRADENIE PROJEKTU K PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE

názov operačného programu SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM PRIEMYSEL A SLUŽBY

názov priority ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

názov opatrenia PODPORA BUDOVANIA A REKONŠTRUKCIE INFRAŠTRUKTÚRY 
CESTOVNÉHO RUCHU

3.  MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

Región (NUTS II9)

Vyšší územný celok

Okres/Obvod

Obec

Ulica

PSČ

 Je  v obci  evidované 
rómske osídlenie? 

Koncentrácia10 Separovaná osada11 Segregovaná osada12

 Áno         Nie   Áno         Nie  Áno         Nie

9    NUTS II (Cieľ 1) - Západoslovenský kraj, Stredoslovenský kraj, Východoslovenský kraj
10   K  oncentrácia   - samostatné sídelné útvary v rámci obcí   – najčastejšie predstavujú samostatné ulice alebo 

štvrte, ktoré sú urbanisticky integrálnou súčasťou obce ale sociokultúrne tvoria samostatnú entitu. Typickým 
príkladom môže byť osada v obci Hermanovce (okres Prešov), ktorá je lokalizovaná v dolnej časti obce na 
samostatnom ostrove medzi dvoma potokmi, či obec Ľubica (okres Kežmarok), Kurima (okres Bardejov) alebo 
Spišský Hrhov (okres Levoča), kde sú Rómovia koncentrovaní na samostatnej ulici.

11   Separované osady – ide o sídelné útvary, ktoré sú fyzicky oddelené od obce, ale reálne sa nachádzajú v jej 
blízkosti.  Oddeľujúcim  prvkom  je  väčšinou  prírodný  útvar  (najčastejšie  potok  alebo  pole),  cesta  alebo 
železničná trať. Typickým príkladom je rómska osada v obci Svinia (okres Prešov), oddelená potokom, rómska 
osada  v  obci  Kurov  (okres  Bardejov),  oddelená  neveľkým  poľom,  alebo  osada  v  Huncovciach  (okres 
Kežmarok), ktorá sa nachádza za železničnou traťou.

12  Segregované rómske osady – ide o samostatný urbanistický celok, ktorý je fyzicky oddelený od obce a 
fakticky tvorí samostatný útvar. Často je od obce vzdialený aj niekoľko kilometrov. Typickým príkladom je 
rómska  osada  v  obci  Letanovce  (okres  Spišská  Nová  Ves)  alebo  v  obci  Rakúsy  (okres  Kežmarok).  V 
niektorých prípadoch tieto osady nie sú napojené ani na dostupné inžinierske siete. Osada v obci Ortuťová 
(okres Bardejov) nie je napojená ani na elektrickú energiu.
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4.  CIELE PROJEKTU13

5.   HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

Začiatok realizácie projektu (dd.mm.rrrr)

Dĺžka realizácie projektu (počet mesiacov) 

Ukončenie projektu (dd.mm.rrrr)

6.  OBLAS  POMOCIŤ 14 

Kód oblasť pomoci Názov oblasti pomoci

13  Uveďte v odrážkach ciele, akými projekt napĺňa opatrenie.
14   Zadať jeden kód oblasti pomoci podľa zoznamu uvedenom v Príručke pre žiadateľa, v časti IX. Zoznam 

indikátorov a kódy oblastí pomoci, podľa hlavnej aktivity realizovaného projektu.
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C. Výdavky  projektu  

1.  CELKOVÉ VÝDAVKY PROJEKTU (V TIS. SKK)

Názov položky 200.. 200.. 200.. spolu %
A B C D

A+B+C
E15

1 Oprávnené výdavky spolu v tisíc SKK
2 Neoprávnené výdavky spolu  v tisíc SKK
3 Celkové výdavky spolu (1 + 2) v tisíc SKK 100

D.  Zdroje  financovania
1.  PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v  tis.  SKK)

15  Polia v stĺpci E predstavujú % podiel jednotlivých položiek na celkových výdavkoch spolu v tis. SKK.

Rok
Oprávnené výdavky projektu Výška žiadaného príspevku Vlastné zdroje

A (B+C) B C

1. 200..

2. 200..

3. 200..

4. Spolu

5. % 100%
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E. Ostatné

1.  ESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATE A Č Ľ

Ja,  dolupodpísaný  štatutárny  zástupca,  narodený  ...........................  v  ...........................................  
estne  č vyhlasujem,  že:

- všetky  informácie  obsiahnuté  v dokumentácii žiadosti  o poskytnutie  nenávratného  finan néhoč  
príspevku  sú pravdivé,  

- údaje  v žiadosti  sú zhodné  s údajmi uvedenými  v záväznej  osnove  projektu,

- mám,  resp.  zabezpe ím  vlastné  zdroje  ač  iné  zdroje  ako  zdroje  štátnej  pomoci  na  
spolufinancovanie  projektu,

- projekt  bude  realizovaný  v zmysle  žiadosti  a  záväznej  osnovy projektu,

- na  uvedený  projekt  nežiadam  o inú pomoc  z EÚ ani z národných  zdrojov.

V prípade,  že predkladaný  projekt  bude  schválený  tak:

- súhlasím  s pravidelným  monitorovaním  projektu  (skúmanie  súladu  realizácie  projektu  
s predloženou  žiados ou,  nariadeniami  EK ať  legislatívou  SR),

- budem  archivova  všetky  ú tovné  dokumenty  súvisiace  sť č  realizáciou  projektu  po  dobu  10 
rokov od ukon enia  projektu,č

- súhlasím  s vykonaním  kontroly príslušnými kontrolnými orgánmi SR a EÚ.

Som  si  vedomý  možných  trestných  následkov  a  sankcií,  ktoré  vyplývajú  z uvedenia  nepravdivých  
alebo  neúplných  údajov.  Zaväzujem  sa  bezodkladne  písomne  informova  oť  všetkých  zmenách,  ktoré  
sa  týkajú uvedených  údajov a skuto ností.  č

Meno a priezvisko, titul štatutárneho  zástupcu:  .....................................................................................

Podpis štatutárneho  zástupcu:  ..................................................................................................................

Miesto podpisu:  ....................................................................

Dátum  podpisu:  ....................................................................
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Zoznam povinných príloh

Názov dokumentu Počet 

1. Disketa / CD-nosič / DVD-nosič s vyplnenou žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 1
2. Dokumentácia o organizácii - Registrácia, Štatút (napr. kópia štatútu, menovanie starostu) 1 originál 

+ 2 kópie
3. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace štatutárneho zástupcu žiadateľa alebo všetkých členov 

štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou 
1 + 2

4. Potvrdenie príslušnej finančnej správy o tom, že sa voči žiadateľovi nevedie správne konanie 1 + 2
5. Účtovná závierka (súvaha a výkaz ziskov a strát) k 31.  decembru roku predchádzajúcemu rok podania 

žiadosti
1 + 2

6. Stanovisko  o súhlase  so  spracovaním  osobných  údajov  žiadateľa  v zmysle  zákona  č.  428/2002  Z.z. 
o ochrane  osobných  údajov,  za  účelom  splnenia  všetkých  podmienok  súvisiacich  s poskytnutím 
nenávratného finančného príspevku

1 + 2

7. Čestné  prehlásenie  o nezmenení  údajov  uvedených  v žiadosti  o poskytnutie  nenávratného  finančného 
príspevku, záväznej  osnove  projektu  a povinných  prílohách,  od  odovzdania  žiadosti  po  podpis  zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

1 + 2

8. Súhlasné  stanovisko  VÚC  o  tom,  že  navrhovaný  projekt  je  v  súlade  s Programom  hospodárskeho, 
sociálneho a kultúrneho rozvoja príslušného kraja 

1 + 2

9. Súhlasné stanovisko Pamiatkového ústavu pri rekonštrukcii a obnove kultúrnych pamiatok 1 + 2
10. V závislosti od charakteru projektu:

- právoplatné stavebné povolenie vrátane výkazu výmer, alebo 
- iný dokument v zmysle stavebného zákona, napr. ohlásenie stavby a výkaz výmer, alebo
- potvrdenie  od miestne  príslušného stavebného úradu,  že na  uvedený projekt  sa  nevzťahuje  stavebné 

povolenie, resp. iný dokument v zmysle stavebného zákona.

1 + 2

11. Výpis z katastra nehnuteľností - výpis z listu vlastníctva, preukazujúci majetkovo-právne vysporiadanie 
nehnuteľností vzťahujúcich sa k realizácii projektu,  nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia 
žiadosti,  vrátane snímky z katastrálnej  mapy s vyznačením nehnuteľnosti,  na ktorých sa projekt 
realizuje.

1 + 2

12. Zápisnica z verejného obstarávania potvrdená certifikovanou osobou v súlade so zákonom16 č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov resp. so 
zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase začatia realizácie projektu (vrátane detailného 
rozpočtu).

1 + 2

13. Doklad  o disponovaní  s finančnými  prostriedkami  na  spolufinancovanie  oprávnených  výdavkov 
a financovanie  100%  neoprávnených  výdavkov  projektu.  Zabezpečenie  môže  byť  preukázané  týmito 
dokladmi17:
• 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 ku dňu predloženia žiadosti;

• Prísľubom úveru z komerčnej banky (tzv. indikatívny úver), ktorý je podmienený pridelením NFP, na 
základe ktorého sa prísľub zmení na úver;

• Úverovou zmluvou;
• Kombináciou vyššie uvedených dokladov.

1 + 2

14. Analýza výnosov 1 + 2

16  Žiadateľ ho predkladá iba v prípade, ak realizoval verejné obstarávanie pred podaním žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok

17  Predkladá sa len v prípade, ak realizácia projektu nie je v čase predloženia žiadosti o NFP ešte ukončená. V prípade 
ukončeného projektu, sa predkladá čestné vyhlásenie.
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