Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku
A. Identifikácia žiadateľa
Názov žiadateľa:
Právna forma:
Registrácia:
Sídlo:
Okres:
Štatutárny orgán:
Kontaktné údaje
žiadateľa
(e-mail a tel.):
Kontaktná osoba
(e-mail a tel.):
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

Slovenská lesná s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaný v Registri ORSR vedenom okresným úradom v Prešove, registračné
číslo: 33122/P, dátum registrácie: 28.06.2016
Ludvíka Svobodu 2669/23, Poprad 058 01
Poprad
Marián Haluška, r. n. 1962
0903 638 730
http://www.lesna-skolka.sk/
info@lesna-skolka.sk

Marián Haluška, info@lesna-skolka.sk, 0903 638 730
50391321
2120305231
2941025540 / 1100 , BIC (SWIFT) : TATRSKBX
IBAN : SK23 1100 0000 0029 4102 5540

B. Identifikácia opatrenia
B. Rozvoj miestnej ekonomiky vrátane vybudovania podpornej infraštruktúry
Opatrenie B.1 Podpora rozvoja podnikateľských subjektov, najmä MSP,
Opatrenie/podopatrenie: Podopatrenie B.1.3 Podpora projektov ostatných oblastí priemyselnej
a remeselnej výroby
úhrada výdavkov spojených s činnosťou žiadateľa v oblasti strojárstva
Účel RP:
Tornaľa
Miesto realizácie:
2018
Doba realizácie:
C. Harmonogram poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR)
2016
2017
2018
2019
2020
Spolu
Prioritná oblasť:

Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Spolu

0
0
0

0

0

0

0

0

0

30000

0

0

30000

0

30000

0

0

30000

D. Stručný popis projektu (max. 200 slov)

Cieľom projektu je použitie regionálneho príspevku na kúpu vysokozdvižného vozíka, ktorý spoločnosť
Slovenská lesná s.r.o. potrebuje na vykladanie a nakladanie materiálu a kovových profilov na kamión a na
manipuláciu s ťažkými bremenami a presúvanie a uskladňovanie výrobkov súvisiacim s rozšírením
strojárenskej činnosti spoločnosti v Tornali.

E. Detailný popis realizácie projektu
Rok 2018
Vysokozdvižný vozík:
Nosnosť 3000 kg, výška zdvihu max. 4220 mm, celková výška max. 2750 mm, zdvíhacie zariadenie
STANDARD, pohon Diesel a 4x4, príslušenstvo: pracovné osvetlenie, bočný posuv veže, vidlice 1100 mm,
3 sekčný rozvádzač.
Vysokozdvižný vozík bude obstaraný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
F. Popis aktivít projektu v jednotkách a merateľných ukazovateľoch
Aktivity
Merateľný ukazovateľ a jednotka
Nákup vysokozdvižného vozíka
Počet kusov/ 1ks

G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu

Vyhlásenie žiadateľa

Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré sú uvedené v Žiadosti o regionálny príspevok sú úplné,
pravdivé a získané v súlade s platným právnym poriadkom SR a dobrými mravmi. Súhlasím so
spracovaním a zverejnením poskytnutých údajov poskytovateľovi v rámci činností poskytovateľa.
V......................................., dňa..............................

Marián Haluška

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
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