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ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 

Opatrenie 

Kód žiadosti o NFP 

Identifikátor žiadosti o NFP 

Názov lokálnej stratégie  
komplexného prístupu / Názov  
integrovanej stratégie rozvoja  
mestských oblastí   

Požadovaná výška NFP (EUR) 

Celkové výdavky projektu (EUR) 

Kód výzvy 

Prioritná os 

Operačný program 

Sektor 

Žiadateľ 

Názov projektu Zvýšenie energetickej hospodárnosti výrobnej haly spoločnosti Prijímateľ,  
s.r.o.  

Prijímateľ s.r.o. 

Súkromný sektor 

OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast 

Prioritná os 2 - Energetika 

2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a  
zavádzanie progresívnych technológií v energetike  

KaHR-21DM-1402 

  400 000,00  

  200 000,00 

 

906361 

 

Programové obdobie 2007 - 2013 
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 Prijímateľ s.r.o. 

 Názov 

 974 01 
 PSČ 

 Banská Bystrica 
 Obec 

 Námestie SNP 
 Ulica 

 1 
 Číslo 

 Slovenská republika 
 Štát 

 Spoločnosť s ručením obmedzeným 
 Právna forma 

 0060066 
 IČO 

 2021000000 
 DIČ 

 SK 2021000000 
 IČ DPH 

 X 
 Platca DPH 

 

 www.prijimatel.sk 
 Internetová stránka 

 

 Sektor 
X verejný súkromný 

áno nie 

 Sídlo 

 1. Identifikácia žiadateľa 

 2. Štatutárny orgán žiadateľa 

 Ing. 
 Titul pred menom  Meno  Priezvisko  Titul za menom 

 Telefón (aj predvoľba)  E-mail 

 Jožko  Mrkvička  CSc. 

 +421480000002  jozko.mrkvicka@mrkva.sk 

1621-Výroba dosiek a drevených panelov 

 Kód SK NACE 
1621 

 Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu  
 posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadosti o NFP  

 Dátum vzniku žiadateľa 
28.08.1990 

 Vedenie účtovníctva ku dňu podania žiadosti o NFP 

 Podvojné 

 Názov SK NACE 

 3. Profil žiadateľa 

  
 Sídlo 
 PSČ 

  
 Názov SK NACE 

  
 Kód SK NACE 

  

 Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu  
 posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadosti o NFP  

    

 Obec 

  

 Ulica 

  

 Číslo 

  

 Názov 

 4. Identifikácia subjektu v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu 

51-250 
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 Ing. 

 PSČ 
 974 01 

 Štát 
 Slovenská republika 

 Telefón (aj predvoľba) 
 +421480000002 

 Obec 
 Banská Bystrica 

 Titul pred menom 

 Jožko 

 Meno 

 Mrkvička 

 Ulica 
 Námestie SNP 

 Funkcia 
 generálny riaditeľ 

 E-mail 
 jozko.mrkvicka@mrkva.sk 

 Číslo 
 1 

 Priezvisko 

 5. Kontaktná osoba pre projekt 

 Titul za menom 

 CSc. 
 Kontaktná adresa 

 Bude žiadateľ pri realizácii projektu využívať inštitút partnerstva? 

 6. Partner(i) žiadateľa 

 áno X nie 

 Zvýšenie energetickej hospodárnosti výrobnej haly spoločnosti Prijímateľ, s.r.o. 

 Operačný program 
 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast 

 Kód výzvy 

 KaHR-21DM-1401 
 Číslo prioritnej osi 

 2512002 
 Číslo opatrenia 

 2512012 

Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou 100 

 Prioritná téma 

Podiel prioritnej témy z  
celkových výdavkov  

projektu v %  

 Forma financovania 
 Nenávratná dotácia 

Nešpecifikované výrobné odvetvia 100 

 Hospodárska činnosť 

 Podiel hospodárskej  
 činnosti z celkových  

 výdavkov projektu v %  

 Územná oblasť 

 Mestské 
 Umiestnenie pomoci 

 Banskobystrický kraj 

  

 Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu / integrovanej stratégie rozvoja  
 mestských oblastí  

 Názov prioritnej osi 

 Prioritná os 2 - Energetika 
 Názov opatrenia 

 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie 
progresívny 

 Názov projektu (max. 120 znakov) 

 7. Projekt 
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 NUTS 2 Stredné Slovensko 
 Okres 

 Okres Banská Bystrica 
 Existencia marginalizovaných rómskych komunít 

 Obec 

 Banská Bystrica 

  

 Región (NUTS II) 

 Banskobystrický kraj 
 Ulica 

 Námestie SNP 

 Číslo 

 1 

 Vyšší územný celok (NUTS III) 

  8. Miesto realizácie projektu 

Cieľ projektu úspory energie, zníženie energetickej náročnosti, zníženie  
spotreby energie v priemysle a v službách  

Špecifický cieľ 1 Zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov v oblasti  
priemyslu a služieb na to nadväzujúcich prostredníctvom ich  
rekonštrukcie a modernizácie   

 Špecifické ciele projektu (max. 160 znakov pre každý  
 špecifický cieľ)  

 Väzba na príslušné aktivity opatrenia 

 Cieľ projektu (max. 160 znakov)  Väzba na príslušný cieľ opatrenia 

  9. Ciele projektu 

 a) Východisková situácia (max. 1200 znakov) 

Žiadateľ uvedie najmä:  
- východiskovú situáciu v regióne, v ktorom sa má projekt realizovať;  
- východiskovú situáciu žiadateľa a iných cieľových skupín;  
- výstupy zo SWOT analýzy žiadateľa, ktoré sú predpokladom na realizáciu projektu.  
  

                                        

 10. Stručný popis projektu 

 b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu (max. 1200 znakov) 
Žiadateľ uvedie najmä:  
- čo bude výsledkom projektu po zrealizovaní aktivít;  
- dôvod, prečo projekt plánuje dosiahnuť hodnoty merateľných ukazovateľov uvedené v sekcii 12 a 15 a akým 
spôsobom  
majú byť tieto hodnoty dosiahnuté;  
- predpokladaný stav po úspešnom ukončení projektu spolu s možnými negatívnymi stavmi: ako žiadateľ navrhuje riešiť  
možné nenapĺňanie merateľných ukazovateľov z dôvodu vzniku nepredvídaných okolností, prípadne situácie zavinenej  
samotným žiadateľom a pod.;  
- súvislosti projektu s možnými aktivitami v regióne, v ktorom má byť projekt zrealizovaný, t.j. previazanosť na budúce  
aktivity iných subjektov alebo samotného žiadateľa.  
  

                                  c) Spôsob realizácie projektu (max. 1200 znakov) 
Žiadateľ uvedie najmä:  
- popis realizácie projektu s odôvodnením rozvrhu aktivít (časový rozvrh aktivít), potreba investície do vybraných aktivít,  
a pod.;  
- organizačné zabezpečenie realizácie projektu;  
- zdôvodnenie previazanosti realizácie aktivít s dosiahnutím stanovených cieľov.  
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 d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu (max. 1500 znakov) 

Žiadateľ uvedie najmä:  
- zdôvodnenie nevyhnutnosti pomoci, t.j. preukázanie, že bez pomoci z NFP by projekt nebolo možné zrealizovať alebo  
by bol zrealizovaný v menšom rozsahu;  
- súčasnú situáciu v regióne / sektore a nevyhnutnosť realizácie projektu s ohľadom na okamžité účinky pomoci;  
- spojitosť so strategickými a plánovacími dokumentmi príslušného kraja, regiónu, VÚC či obce;  
- skúsenosti žiadateľa s realizáciou dlhodobejších projektov (nielen spolufinancovaných z verejných prostriedkov).  
  

                                       
 e) Udržateľnosť výsledkov projektu (max. 1200 znakov) 

Žiadateľ uvedie najmä:  
- spôsob zabezpečenia trvalej udržateľnosti výstupov a výsledkov projektu, t.j. spôsob financovania ďalšej výroby  
žiadateľa alebo poskytovania služieb, udržanie počtu zamestnancov na rovnakej úrovni. Práve v tejto časti by mal  
žiadateľ uviesť, ako plánujete čeliť možným ohrozeniam v budúcnosti (zo SWOT analýzy);  
- ďalej žiadateľ popíše ako bude projekt pokračovať po ukončení realizácie aktivít projektu, vrátane spôsobu  
zabezpečenia udržateľnosti výsledkov projektu žiadateľom z finančného a prevádzkového hľadiska po ukončení  
realizácie aktivít projektu v stanovenom rozsahu a kvalite.  
  

                                  

 4  Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch 

 11. Časový rámec realizácie projektu 

Názov aktivity 1 03/2015 06/2015 

 Názov aktivity  Začiatok  
realizácie aktivity  

(MM/RRRR)  

 Ukončenie  
realizácie aktivity  

(MM/RRRR)  

 Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu 

 Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu) 

Riadenie projektu 

Publicita a informovanosť 

03/2015 

03/2015 

06/2015 

06/2015 

 Podporné aktivity 

výsledok 

výsledok 
dopad 

dopad 
dopad 

Počet nových a/alebo technicky  
zhodnotených zariadení  
Zateplená plocha 
Nárast pridanej hodnoty 

Nárast tržieb 
Úspora energie 

počet 

m2 
Eur 

Eur 
GJ/rok 

    0,0000 

    0,0000 
   500 000,0000 

  1 500 000,0000 
    0,0000 

2015 

2015 
2007 

2007 
2015 

    1,0000 

    350,0000 
  1 300 000,0000 

  3 000 000,0000 
    100,0000 

2015 

2015 
2018 

2018 
2018 

   
 Typ  

   
 Názov  

 Merná  
jednotka  

 Východisková  
hodnota  

   
Rok  

 Plánovaná  
 hodnota  

  
Rok  

 12. Hodnoty merateľných ukazovateľov 

 713005  Nákup špeciálnych strojov, 
prístro  717002  Rekonštrukcia a modernizácia 
sta  Neoprávnené náklady 

   80 000,00 

   320 000,00 
    0,00 

    0,00 

    0,00 
    0,00 

   80 000,00 

   320 000,00 
    0,00 

    20,00 

    80,00 
    0,00 

   
 Názov skupiny výdavkov  

 Oprávnené  
výdavky  
 (v EUR)  

Neoprávnené  
 výdavky  
 (v EUR)  

Celkové  
 výdavky  
 (v EUR)  

Podiel oprávnených  
výdavkov z celkových  

výdavkov projektu (v %)  

 13. Rozpočet projektu (v EUR) 
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   400 000,00     0,00    400 000,00  Spolu     100,00 

   
 Názov skupiny výdavkov  

 Oprávnené  
výdavky  
 (v EUR)  

Neoprávnené  
 výdavky  
 (v EUR)  

Celkové  
 výdavky  
 (v EUR)  

Podiel oprávnených  
výdavkov z celkových  

výdavkov projektu (v %)  

 13. Rozpočet projektu (v EUR) 

 
 Bolo vykonané verejné obstarávanie (VO) / obchodná verejná súťaž (OVS)  
 pred predložením žiadosti o NFP  

án
o 

X nie 

    0,00  Objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO/OVS pred podaním žiadosti o NFP (v EUR) 

   400 000,00 
   400 000,00 

    0,00 
   200 000,00 

    50,00 
   200 000,00 

    0,00 
   400 000,00 

 Celkové výdavky projektu (v EUR) 
 Celkové oprávnené výdavky (v EUR) 

 Celkové neoprávnené výdavky (v EUR) 

 Intenzita pomoci (v %) 

 Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (v EUR) 

 Predpokladaný čistý príjem z projektu (v EUR) 

 Zdroje žiadateľa celkom (v EUR) 

 Objem oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľmi (v EUR) 

 14. Zdroje financovania projektu: 

 

 15. Súlad s horizontálnymi prioritami 

áno X nie A / Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť?   
Ak áno, špecifikujte ako.  

 
 Typ  Názov Merná  

jednotka  
Východisková  

hodnota  
Rok Plánovaná  

hodnota  
Rok 

X áno  nie B / Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj?   
Ak áno, špecifikujte ako.  

Žiadateľ uvedie slovne príspevok projektu k horizontálnej priorite trvalo udržateľný rozvoj 

výsledok 

výsledok 
dopad 

Počet nových a/alebo technicky  
zhodnotených zariadení  
Zateplená plocha 
Úspora energie 

počet 

m2 
GJ/rok 

 0,0000 

 0,0000 
0,0000 

2015 

2015 
2015 

 1,0000 

 350,0000 
 100,0000 

2015 

2015 
2018 

 Typ  Názov Merná  
jednotka  

Východisková  
hodnota  

Rok Plánovaná  
hodnota  

Rok 

 áno X nie C / Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority marginalizované rómske  
komunity? Ak áno, špecifikujte ako.  

 
 Typ  Názov Merná  

jednotka  
Východisková  

hodnota  
Rok Plánovaná  

hodnota  
Rok 

 áno X nie D / Prispieva projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí?   
Ak áno, špecifikujte ako.  
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 Typ  Názov Merná  
jednotka  

Východisková  
hodnota  

Rok Plánovaná  
hodnota  

Rok 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 

14 

Opis projektu 
Cenová ponuka 

Elektronické neprepisovateľné médium 
Podrobný rozpočet projektu 

Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP 
Účtovná závierka vrátane poznámok 

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa 
Výpis z registra trestov 

Potvrdenie daňového úradu o úhrade daní spravovaných daňovým úradom 
Potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní o úhrade poistného na zdravotné, sociálne poistenie a  
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie  
Potvrdenie o zabezpečení finančných zdrojov spolufinancovania projektu 
Doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah žiadateľa oprávňujúci žiadateľa užívať všetky  
nehnuteľnosti, ktoré súvisia s realizáciou projektu  
Doklad v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

Správa z energetického auditu 

P.č.  Názov prílohy 

 16. Zoznam povinných príloh z žiadosti o NFP 
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