051/2018/RA

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:

Transtavs.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaný v Obchodnom registri vedenom okresným súdom v Banskej Bystrici,
registračné číslo: 13127/S, dátum registrácie: 29.5.2007
M.R.Štefánika 1250, 050 01 Revúca
Revúca
Konateľ spoločnosti – Marek Čupka
transtav@transtav.sk 0905 356 327
Marek Čupka, transtav@transtav.sk, 0905356327
36 783 633
20 22 39 87 08
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK58 0200 0000 0024 6334 4458

B. Identifikácia opatrenia
B. Rozvoj miestnej ekonomiky vrátane vybudovania podpornej
Prioritná oblasť:
infraštruktúry
B.1 Podpora rozvoja podnikateľských subjektov, najmä MSP
Opatrenie/podopatrenie:
B.1.3 Podpora projektov ostatných oblastí priemyselnej a remeselnej výroby
Úhrada výdavkov spojených s vybudovaním predajného dvora spoločnosti
TRANSTAV, s.r.o. v Mokrej Lúke v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu
Účel RP:
Revúca, aktivitou B.1.3. Podpora projektov ostatných oblastí priemyselnej a
remeselnej výroby.
Miesto realizácie:
Mokrá Lúka
Doba realizácie:
2018
C. Harmonogram poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR)
2018
2019
2020
2021
Spolu
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky

0
68 000

–

-

-

-

--

-

68 000

68 000
D. Stručný popis projektu(max. 200 slov)
Spoločnosť TRANSTAV s.r.o. je spoločnosť ktorá pôsobí na trhu od roku 2007. Jej činnosť je zameraná
okrem iného aj na predaj kameniva, predaj palív a uhlia, predaj a výrobu betónových zmesí. Zámerom
projektu je vybudovanie predajného dvora v obci Mokrá Lúka, kde by spoločnosť koncentrovala predaj
svojich výrobkov a služieb za účelom efektívnejšieho hospodárenia a priblíženia sa svojim zákazníkom –
širokej verejnosti. Zároveň by boli vytvorené nové pracovné miesta, ktoré by zabezpečovali predajné
a obslužné činnosti na predajnom dvore. Na predajnom dvore je plánovaný predaj drveného kameniva,
predaj riečneho ťaženého kameniva, predaj palív a uhlia, výroba a predaj betónových zmesí, výroba a predaj
odlievaných betónových výrobkov. Firma sem plánuje v blízkej budúcnosti presunúť sídlo firmy a rozšíriť
Spolu

68 000

-
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činnosti aj o vybudovanie multifunkčnej budovy, kde budú kancelárie, sociálne zariadenia, autoumývareň,
predajňa, dielne a skladovacie priestory.
Projekt by bol okrem regionálneho príspevku financovaný aj vlastnými zdrojmi spoločnosti vo výške
69 621,36 €.
E. Detailný popis realizácie projektu v jednotlivých rokoch
2018 – zámerom vybudovania predajného dvora v Mokrej Lúke je zhromaždiť všetky komodity, ktoré
spoločnosť ponúka na jedno miesto.
Jednotlivé objekty, ktoré sa plánujú vybudovať v roku 2018:
1. Vybudovanie spevnenej plochy
2. Vybudovanie úložného boxu pre stavené materiály
3. Vybudovanie nákladnej stacionárnej váhy pre nákladné autá
Plánujeme vytvoriť 5 pracovných miest do 2 mesiacov od obstarania strojného zariadenia. Pracovné miesta
budú pomocou financované z príspevku UPSVR SR, prípadne z vlastných zdrojov žiadateľa.
Špecifikácia pracovných miest:
1. Predavač
2. Vodič
3. Skladník
4. Strojník
5. Účtovníčka
Uchádzači budú vyberaní transparentným spôsobom z uchádzačov dlhodobo evidovaných na UPSVR SR,
pričom budú zamestnaní aj znevýhodnení uchádzači.
Spoločnosť má vydané stavebné povolenie. Stavba sa bude realizovať na parcelách C 444/7, C 444/8, C
444/9, C 444/10, C 444/11, C 444/11, C 444/12, C 444/13, C 444/14 v katastrálnom území obce Mokrá
Lúka vedených na liste vlastníctva č. 1418. Vlastníkom pozemku je konateľ spoločnosti Marek Čupka, ktorý
uzavrel so spoločnosťou zmluvu o užívaní nehnuteľnosti.
Produkty budú poskytované za trhové ceny a trhových podmienok. Výdavky budú realizované v súlade
s ustanoveniami zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Spoločnosť TRANSTAV, s.r.o. je platcom DPH.

F. Popis aktivít projektu v jednotkách a merateľných ukazovateľoch
Aktivity za rok 2017
Merateľný ukazovateľ a jednotka
Vybudovanie spevnenej plochy
Počet stavieb/ 1
Vybudovanie boxov
Počet stavieb/ 1
Vybudovanie nákladnej váhy – mostová váha
Počet inštalovaných zariadení/ 1
Počet novovytvorených pracovných miest
Počet vytvorených pracovných miest/5
G. Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu
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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..............................

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

