
Právna forma:

Kontaktná adresa

Adresa trvalého pobytu

1.1

Meno a priezvisko

DIČ:

1.9 Zodpovedný zástupca:

Funkcia

e-mail

I.

Oprávnenia potrebné na túto činnosť:

1.2

1.3

1.6

1.7

1.8

Miesto podnikania a adresy prevádzkarní v SR, ak sú zriadené:

Hlavný predmet podnikania a odvetvie podľa SK NACE Rev. 2:

IČO:

Obchodné meno právnickej osoby / obchodné meno a meno a priezvisko, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ:

ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

Identifikačné údaje1.

1.4

Sídlo právnickej osoby / adresa trvalého pobytu, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ:

Ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru

tel. kontakt

1.5



Dátum, ku ktorému sa predkladá: Obdbobie, za ktoré sa predkladá:

Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb

3.

3.5

Katastrálne územie 3.6

Obec 3.7

Číslo parcely/parciel, príp. číslo LV

tel. kontakt

Identifikačné údaje o správe o priebehu realizácie investičného zámeru

Meno a priezvisko

Vklady jednotlivých osôb do základného imania vyššie  ako 10 % z celkového imania alebo vlastníctvo (držba) akcií vo vyššom podiele ako 10 % všetkých akcií. Väzby na iné 

podniky podľa prílohy I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 

108 zmluvy sa uvedú v textovej časti investičného zámeru. 

Akcionár / Spoločník (identifikačné údaje) % Štát

2. Majetkovoprávne vzťahy

1.10

Kontaktná adresa

Spoločnosť

e-mail

Konktaktná osoba splnomocnená pre potreby komunikácie vo veci ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru

3.3

Okres

Kraj

Vlastník 

(identifikačné 

údaje)

3.

3.1 3.2

II. ÚDAJE O INVESTIČNOM ZÁMERE

1.

2. Typ investičného zámeru

Špecifikácia lokality, v ktorej je investícia 

realizovaná

Názov investičného zámeru

Označenie miesta, kde sa investičný zámer realizuje

3.1

3.2

3.4



4.

4.1

Schválená intenzita investičnej pomoci v GGE

Schválená investičná pomoc v nominálnej hodnote celkom (eur)

Prevod nehnuteľného majetku alebo zámena nehnuteľného majetku 

za cenu nižšiu ako je všeobecná hodnota, pričom sa nepoužijú 

ustanovenia osobitného predpisu

6.

Schválené zmeny v investičnom zámere

5.1 Číslo a dátum rozhodnutia o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci:

7.

5.2. Iné schválené zmeny:

Dátum Znenie

Číslo rozhodnutia o schválení investičnej pomoci a dátum jeho vydania:

5.

Číslo a dátum rozhodnutia Európskej komisie, ak pomoc podlieha notifikačnej 

povinnosti:

7.4

7.1
Dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a 

dlhodobého nehmotného majetku

7.2 Úľava na dani z príjmu podľa osobitného predpisu

7.3
Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta podľa osobitného 

predpisu

7.4 SPOLU



1.        Harmonogram investičného zámeru

Oprávnené náklady 

Investičné náklady (dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok) Mzdové náklady

Oprávnené mzdové náklady (eur)

SPOLU

III. ÚDAJE O REALIZÁCII INVESTIČNÉHO ZÁMERU

8. Charakteristika výrobkov (služieb), ktoré budú po ukončení investičného zámeru vyrábané (poskytované)

Názov

(výrobok, služba)

Kapacita v objemovom / 

hodnotovom vyjadrení
Vývoz (%)

1.2
Dátum vydania potvrdenia, 

ak bolo vydané

1.3
Termín začatia výroby / 

činnosti

1.4

1.5

1.6

Dátum podania investičného 

zámeru
1.1

Špecifikácia začatia prác

Predpokladaný termín 

ukončenia investičného 

zámeru

6 7 8 109

Dátum začatia prác

2.

2.1

0 1 2 3Rok 4 5

Plán

Skutočnosť



2.2 Štruktúra nákladov na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa investičného zámeru (eur)

2.2.1 Uhradené oprávené náklady (v nominálnej hodnote)

2.2.2 Uhradené oprávené náklady v sledovanom období (v nominálnej hodnote)

SPOLU

Ost. ocenit. 

práva

Stavby

Pozemky

DHM

Stroje, príst.,...

DNM

Pat. práva

DHM

Stavby

Pozemky

0,00 0,00

Sowtware

0,00SPOLU 0,00 0,00

Rok

Stroje, príst.,...

DNM

Software

Licencie

Pat. práva

Know-how

PLÁN SKUTOČNOSŤ ROZDIEL

Ost. ocenit. 

práva

SPOLU

Obdobie, za ktoré sa ročná správa o realizácii investičného zámeru predkladá

ROZDIEL

Celkovo

PLÁN SKUTOČNOSŤ

Licencie

0,00

Know-how



2.2.3 Oprávnené investičné náklady bez ohľadu na úhradu v sledovanom období (v nominálnej hodnote)

3. Zamestnanosť

Počiatočný stav zamestnancov k 

dátumu podania investičného zámeru

SPOLU

Know-how

Licencie

SKUTOČNOSŤ

Stroje, príst.,...

Obdobie, za ktoré sa ročná správa o realizácii investičného zámeru predkladá

Pozemky

PLÁN

DHM

Celkovo

DNM

Stavby

ROZDIELPLÁN SKUTOČNOSŤROZDIEL

Sowtware

Pat. práva

3.1

ROK

SPOLU

Ost. ocenit. 

práva

Plánovaný počet vytvorených a obsadených 

nových pracovných miest v súvislosti s 

investičným zámerom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Počet vytvorených a obsadených nových 

pracovných miest v súvislosti s investičným 

zámerom

Kumulatívny počet vytvorených a 

obsadených pracovných miest v súvislosti s 

investičným zámerom

3.2

3.3

3.4

3.5 Celkový počet pracovných miest v podniku



SPOLUROK

Priemerná cena práce (eur)

Priemerná hrubá mzda (eur)

Z celkového počtu zamestnancov

s VŠ vzdelaním

3.8

so SŠ vzdelaním

SPOLU

so ZŠ vzdelaním

3.6

3.7



1. Schválená intenzita investičnej pomoci v GGE

Schválená investičná pomoc v nominálnej hodnote

Doposiaľ čerpaná investičná pomoc v nominálnej hodnote

Iná štátna pomoc na investičný zámer 7. Poskytnutá štátna pomoc na iný zámer

8.  Minimálna pomoc na rovnaký investičný zámer

ROK

SPOLU

Daňová úľava

SPOLU

Príspevok na 

vytvorenie PM

2.

3.

Dotácia na 

DHIM a DNIM

IV. ÚDAJE O INVESTIČNEJ POMOCI (eur)

Hospodársky výsledok

Daňová povinnosť

Príspevok na 

vytvorenie PM

SPOLU

4.

ROK

Dotácia na 

DHIM a DNIM

ROK

5.

6.

Daňová úľava

SPOLU



1. Doklad o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, nie starší ako 30 dní

2.

3. Hlavná účtovná kniha spolu s analytickým účtom na konci príslušného obdobia, za ktoré je ročná správa o realizácii investičného zámeru vyhotovená

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Elektronická forma ročnej správy o realizácii investičného zámeru vrátane príloh na CD nosiči

VI. Potvrdenie údajov

Podpis:

V Dňa

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu alebo právoplatné povolenie stavebného úradu alebo špeciálneho stavebného úradu na uvedenie stavby alebo 

technológie, ktorej sa investičná pomoc týka, do trvalej prevádzky alebo v prípade, ak v súvislosti s investičným zámerom nebolo kolaudačné rozhodnutie alebo 

povolenie stavebného úradu alebo špeciálneho stavebného úradu vydávané, čestné vyhlásenie prijímateľa o tejto skutočnosti.

Potvrdzujem, že údaje poskytnuté v tomto formulári, jeho prílohách a CD nosiči sú pravdivé, úplné a preukázateľné.
Pri realizácii investičného zámeru nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvňovala jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého  v súvislosti s realizáciou 

investičného zámeru, na ktorý bola investičná pomoc schválená a poskytnutá.
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa 

týkajú uvedených údajov.
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci:

Vyhlásenie, že prijímateľ nie je podnikom v ťažkostiach podľa čl. 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 10.

11.

V. Prílohy k ročnej správe o priebehu realizácie investičného zámeru

Doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 30 dní, preukazujúci, že žiadateľ nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, na poistnom na 

sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie

Výrok nezávislého audítora potvrdzujúci, že položky zahrnuté do ročnej správy o realizácii investičného zámeru boli riadne zaúčtované v účtovníctve prijímateľa 

investičnej pomoci

Elektronické kópie faktúr a iných dokladov preukazujúcich vynakladanie oprávnených nákladov investičného zámeru označené interným číslom

Znalecký posudok, v prípade, že bol dlhodobý hmotný majetok obstaraný od spriaznených osôb. V prípade obstarania dlhodobého hmotného majetku za rovnakú 

cenu, ako bola obstarávacia cena, sa predloží čestné vyhlásenie predávajúceho, že nebol pred obstaraním odpisovaný a dokumentácia k transferovému oceňovaniu 

súvisiaca s obstaraním tohto majetku. 

Stanovisko Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k vytvoreniu, obsadeniu a využívaniu pracovných miest, na ktoré bola poskytnutá investičná pomoc

Súvaha a výkaz ziskov a strát ku koncu príslušného obdobia, ku ktorému je ročná správa o realizácii investičného zámeru vyhotovená, ak nie sú uložené ako súčasť 

účtovnej závierky v registri účtovných závierok1)



Vysvetlivky k skratkám a k vypĺňaniu ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru
1) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Priemerná hrubá mzda je priemerná mzda pred zrážkou daní a príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie. 

        SR - Slovenská republika

         LV - list vlastníctva

DHM/DHIM - dlhhodobý hmotný majetok/dlhodobý hmotný investičný majetok

DNM/DNIM- dlhodobý nehmotný majetok/dlhodobý nehmotný investičný majetok

       VŠ - vysokoškolské (vzdelanie)

        SŠ - stredoškolské (vzdelanie)

       ZŠ - základné (vzdelanie)

       PM - pracovné miesto

Priemerná cena práce je priemerná plánovaná výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným    zámerom, vrátane 

poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

GGE (ekvivalent hrubého grantu) - diskontovaná hodnota pomoci vyjadrená ako percento diskontovanej hodnoty oprávnených nákladov počítaná v čase poskytnutia 

pomoci na základe referenčnej sadzby platnej k tomuto dátumu

SK NACE Rev. 2 -  štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky  Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva 

Štatistická klasifikácia ekonomických činností


