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:

GEMER KOVO s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaný v Registri ORSR, vedenom okresným úradom Banská Bystrica,
registračné číslo: 12617/S, dátum registrácie: 02.02.2007
Sirk 317, 049 64
Revúca
Štefan Chovanko
0911 338 587
chovanko@centrum.sk
Štefan Chovanko, chovanko@centrum.sk, 0911 338 587
36733776
2022324601

B. Identifikácia opatrenia
Prioritná oblasť:
B.1 Podpora rozvoja podnikateľských subjektov
B.1.3 Podpora projektov ostatných oblastí priemyselnej a remeselnej
Opatrenie/podopatrenie:
výroby
úhrada výdavkov spojených s modernizáciou a doplnením strojového
Účel RP:
vybavenia
Miesto realizácie:
Sirk
Doba realizácie:
2018 - 2020
C. Harmonogram poskytnutia RP žiadateľovi (v EUR)
2016
2017
2018
2019
2020
Spolu
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky

39410

41814

81224

Spolu

39410

41814

81224

D. Stručný popis projektu (max. 200 slov)

Firma Gemer Kovo, s.r.o. Sirk je dlhodobo na trhu a vyrába dopravné značky, mestský mobiliár,
smetné koše, lavičky, stojany na bicykle, autobusové zastávky. Hlavné činnosti firmy sú
zámočnícke a zváračské práce. Cieľom projektu je modernizovať a doplniť ich strojné vybavenie,
tak aby udržali existujúce pracovné miesta a vytvorili 2 až 3 nové pracovné miesta. Z poskytnutého
regionálneho príspevku sa zakúpi: motorová a ručná ohýbačka plechov, motorová zakružovačka

profilov trubiek, vysokozdvižný vozík, výrobno-zásobovacia dodávka a ručné elektrické nástroje
a náradie. Strojné vybavenie bude zakúpené v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
V prípade, že regionálny príspevok nebude postačovať na nákup strojného vybavenia, budú
použité vlastné zdroje žiadateľa.

E. Detailný popis realizácie projektu

2018
V prvom roku bude zakúpené nasledovné strojné vybavenie:
Hydraulická ohýbačka plechov
Min. Ohýbaná dĺžka plechu 25 mm, pracovný rozsah max. 2030 mm, hrúbka plechu max. 4 mm,
zdvih hornej lišty 240 mm, uhol ohybu 135 stupňov,
25 900 €, doprava - 500 €, Osadenie - 1000 € , Spolu 27400 € + DPH = 32880 €
Ručná ohýbačka plechu, pracovná šírka max. 2 020 mm, hrúbka plechu max. 2 mm, zdvih hornej
lišty 124 mm, uhol ohybu max. 135 stupňov, pracovná výška 930 mm
5990 € s DPH, doprava – 550 € s DPH Spolu 6 530 € s DPH
2019
V nasledujúcom roku bude zakúpené strojné vybavenie:
Motorová zakružovačka profilov a trubiek, príkon motora min. 1500 W, napájacie napätie 400 V,
priemer hriadeľa zakružovacích kladiek 50 mm, priemer hornej aj dolnej kladky 155 mm, rýchlosť
krúžkovania minm. 4,5 min., ohýbacia kapacita min. 70 mm,
Zakružovačka – 6845 € , Doprava - 450 €, Osadenie a montáž – 750 €,
Spolu 8 045 + DPH = 9 654 €
Vysokozdvižný vozík
Výška zdvihu min. 4800 mm, nosnosť 3500 kg, vzdialenosť ťažiska bremena 500 mm, rýchlosť
pojazdu s bremenom min. 18 km/h, rýchlosť pojazdu bez bremena min. 19 km/h, rýchlosť zdvihu
s bremenom min. 0,49 m/s, rýchlosť zdvihu bez bremena min. 0,53 m/s, rýchlosť spúšťania
s bremenom min. 0,55 m/s, rýchlosť spúšťania bez bremena min. 0,42 m/s, rýchlosť stúpania min.
18%
12000 €, doprava 550 €, spolu s DPH 15 060
Výrobno- zásobovacia dodávka
Palivo: benzín, pohon 2WD, počet miest na sedenie 5, výkon motora min. 75 kW, prevodovka
manuálna, kombinovaná spotreba max.: 7,5 l/100 km

F. Popis aktivít projektu v jednotkách a merateľných ukazovateľoch
Aktivity
Merateľný ukazovateľ a jednotka
Objem investícií do fixného kapitálu, 81 224
Počet priamo podporených udržaných
Nákup strojného vybavenia
pracovných miest, 6
Počet priamo podporených novovytvorených
pracovných miest, 3
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..............................

Odtlačok pečiatky žiadateľa

ŽIADOSŤ MOMENTÁLNE POZASTAVENÁ.

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

