
 

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2020 PRE:

OPATRENIE: 4 – Investície do hmotného majetku

PODOPATRENIE: 4.1  –  Podpora  na  investície  do
poľnohospodárskych podnikov

OBLASŤ:  

Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s
variabilnou  aplikáciou  organických
a anorganických  (priemyselných)  hnojív  a
ostatných  substrátov  s  cieľom  zlepšenia
kvalitatívnych  vlastností  a  úrodnosti  pôdy  a
ochrany pred jej degradáciou

A. ŽIADATEĽ

1. Informácie o žiadateľovi

Obchodné meno Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce

Právna forma

Sídlo právnickej 
osoby/Adresa 
trvalého bydliska 
fyzickej osoby

Obec (mesto) Veľké Uherce

Ulica Veľké Uherce Číslo 3

PSČ 95841

IČO 00205869 DIČ 2020417410
IČ-
DPH

SK2020417410

Právnická osoba  ☒ Fyzická osoba  ☐

Platca DPH ☒  áno ☐  nie Rodné číslo

Forma účtovníctva ☐  jednoduché ☒  podvojné

SK NACE 1 01.50.0 Zmiešané hospodárstvo

Tel. č. 038/7486230 Fax č. 038/7486267

e-mail vstraka@pdpvu.sk

Adresa na 
doručovanie 
písomností

Obec (mesto) Veľké Uherce

Ulica Veľké Uherce Číslo 3

PSČ 95841

Kontaktná osoba pre
projekt

Meno a priezvisko Ing. Vladimír Straka

Tel. č. 0903692733 Fax č. 038/7486267

e-mail vstraka@pdpvu.sk

2. Výška žiadaného finančného príspevku2

Por.
číslo

Rozdelenie oprávnených výdavkov
% z oprávnených

výdavkov
Rozpočet v

EUR

1. Oprávnené výdavky  100 158864,00

2. Obstaranie pozemkov3 0 0,00

3. Celkové oprávnené výdavky na projekt (3=1+2) 100 158864,00

4. Požadovaná výška finančného príspevku 40 63545,60

5. Vlastné zdroje (5=3-4) 60 95318,40

6. Ostatné výdavky na projekt nezahrnuté v bodoch 1 a x 0,00
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2 (neoprávnené výdavky)

7. Celkový objem výdavkov na projekt (7=3+6) x 158864,00

Uplatnenie zvýšenia základnej miery podpory ☐ o 20% v prípade ekologického poľnohospodárstva

Súhlas/nesúhlas  s nižšou intenzitou pomoci4

Menej rozvinuté regióny5   ☒ Iné regióny6   ☐

3. Spôsob financovania 

Refundácia  ☒
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B. PROJEKT

1. Názov projektu

Zavádzanie inovatívnych technológií v PDP Veľké Uherce

2. Priradenie projektu k programovej štruktúre

Názov programu Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Číslo opatrenia 4

Názov opatrenia Investície do hmotného majetku

Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Oblasť

Zavádzanie  inovatívnych  technológií  v  súvislosti  s  variabilnou  aplikáciou
organických a anorganických (priemyselných) hnojív a ostatných substrátov
s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred
jej degradáciou

Fokusová oblasť – 
prioritná

2A  –  zlepšenie  hospodárskeho  výkonu  všetkých  poľnohospodárskych
podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych
podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a
poľnohospodárskej diverzifikácie

Fokusová oblasť – 
sekundárna

3. Časový predpoklad realizácie projektu

Predpokladaný začiatok realizácie projektu

Predpokladané ukončenie realizácie projektu

4. Miesto realizácie projektu 7

VÚC (kraj) Okres Obec (ulica) Katastrálne územie Parcelné čísla

x Trenčiansky Partizánske
Žabokreky nad 
Nitrou

Žabokreky nad 
Nitrou

Trenčiansky Partizánske Ostratice Ostratice

Trenčiansky Partizánske Veľké Uherce Veľké Uherce

Trenčiansky Partizánske Pažiť Pažiť

Trenčiansky Partizánske Malé Kršteňany Malé Kršteňany

Trenčiansky Partizánske Veľké Kršteany Veľké Kršteany

Trenčiansky Partizánske Malé Uherce Malé Uherce

Trenčiansky Partizánske Partizánske Partizánske

Trenčiansky Partizánske Návojovce Návojovce

Trenčiansky Partizánske Kolačno Kolačno

Trenčiansky Partizánske Malé Bielice Malé Bielice

Trenčiansky Partizánske Veľké Bielice Veľké Bielice

5. Ciele projektu 8

Cieľom projektu je  zlepšenie  hospodárskeho výkonu  v  oblasti  poľnohospodárskej  prvovýroby  so

zameraním na živočíšnu produkciu, modernizácia podniku.

Ciele:
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-zvýšenie  konkurencieschopnosti  podniku  v  dôsledku  lepšieho  technickej  vybavenosti,  zvýšením

kvality výroby.

-  zvýšeniu efektívnosti výroby, k zvýšeniu produkcie a k zvýšeniu kvality výrobkov

-zlepšenie výkonnosti spoločnosti, efektívnosti výroby v živočíšnej výrobe prostredníctvom zavedenia

inovatívnych technológií  súvisiacich s variabilnou aplikáciou organických a anorganických hnojív a

ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej

degradáciou.

-v dôsledku zlepšenia kvality pôdy sa zlepší kvalita krmovín čo sa prejaví na kvalite produkcie.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie výkonnosti spoločnosti v živočíšnej výrobe a to prostredníctvom

zavedenia inovatívnych technológií súvisiacich s variabilnou aplikáciou organických a anorganických

hnojív a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany

pred jej degradáciou.

Jedná sa o nasledujúce inovatívne technológie.

Stroje na aplikáciu vápna / práškových hnojív, Stroje na hnojenie kvapalnými organickými hnojivami

bez aplikátora: cisterna bez aplikátora, rozmetadlo vápna s podvozkom

Stroje na chemickú ochranu rastlín :ťahaný postrekovač , kategória návesný postrekovač

Ciele projektu:

-zvýšenie  konkurencieschopnosti  podniku  v  dôsledku  lepšieho  technickej  vybavenosti,  zvýšením

kvality výroby.

-zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva investíciou do inovatívnych technológií a 

inovatívnych riešení v oblasti poľnohospodárstva

- komplexnosť, udržateľnosť, realizovateľnosť, hospodárnosť, efektívnosť

-  zvýšeniu efektívnosti výroby, k zvýšeniu produkcie a k zvýšeniu kvality výrobkov

-zlepšenie výkonnosti spoločnosti, efektívnosti výroby v živočíšnej výrobe prostredníctvom zavedenia

inovatívnych technológií  súvisiacich s variabilnou aplikáciou organických a anorganických hnojív a

ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej

degradáciou.

-v  dôsledku  zlepšenia  kvality  pôdy  sa  zlepší  kvalita  krmovín  čo  sa  prejaví  na  kvalite  produkcie.

Používanie inovatívnych technológií bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie podniku. Technický

vývoj  umožňuje  zefektívňovať  jednotlivé  procesy,  ktoré  vedú  k dosiahnutiu  lepších  výrobných

výsledkov.   Preto  je  potrebné,  aby  podnikateľské  subjekty  investovali  do  nových  a inovatívnych

technológií.   Zastaraná  technika  nie  je  neefektívna,  či  už  spotrebou  energie,  vplyvmi  na  životné

prostredie  ale  aj  technickými  vlastnosťami  a parametrami.   Zavedením  nového  inovatívneho

technického vybavenia do živočíšnej výroby-príprava krmovín, bude dochádzať k zefektívneniu výroby,

zlepšeniu pracovných podmienok a taktiež k znižovaniu záťaže na životné prostredie.

Uvedený cieľ je v súlade s cieľmi opatrenia, predmetnou výzvou a s príslušnými právnymi predpismi

EÚ  a tiež  je  v súlade  s požiadavkami  na  životné  prostredie  a fokusovou  oblasťou  2A  –  zlepšenie

hospodárskeho  výkonu  všetkých  poľnohospodárskych  podnikov  a uľahčenie  reštrukturalizácie
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a modernizácie poľnohospodárskych podnikov.

Projekt  prispieva k hlavným cieľom PRV zvýšenie efektívnosti  výroby,  zvýšenie produkcie a kvality

výroby  lepším využívaním výrobných  faktorov  a uplatňovaním nových  technológií  a inovácií.  Tieto

ciele  sa  budú napĺňať  prostredníctvom znižovania   výrobných  nákladov,  zlepšovaním pracovných

podmienok  a zlepšovaním  kvality  výroby.  Z dôvodu  udržateľnosti  investície  a zabezpečenia

efektívnosti  a hospodárnosti  projektu  obstarávame  cisternu  a rozmetadlo  vápna  ako  nadstavbové

časti  na podvozok,  čo  vedie  k  šetreniu  verejných zdrojov  a súčasne k zefektívneniu  využitia  tejto

techniky.

 

6. Predmet projektu

Predmetom nášho projektu je obstaranie inovatívnych technológií súvisiacich so živočíšnou výrobou:

Stroje na aplikáciu vápna / práškových hnojív, Stroje na hnojenie kvapalnými organickými hnojivami

bez aplikátora: cisterna bez aplikátora, rozmetadlo vápna s podvozkom

Stroje na chemickú ochranu rastlín :Ťahaný postrekovač, kategória návesný postrekovač

stroje plnia podmienku oprávnenenosti výdavkov na vybrané stroje, technológie, príslušenstvo, 

náradie pre oblať 6, definované v príloha č.  3.4 k Výzve  na predkladanie žiadostí o NFP SR 2014-

2020

Tieto stroje budú využívane v procese pestovania krmovín do živočíšnej výroby, ktorá je hlavným 

predmetom našej podnikateľskej činnosti.

V rámci našej poľnohospodárskej prvovýroby sa zameriavame na pestovanie plodín na ornej pôde, 

chovu  hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec. Rastlinná výroba vo väčšej miere predstavuje 

krmovinovú základňu pre živočíšnu výrobu, ostatná produkcia je realizovaná na trhu. Dôležitým 

zdrojom príjmov je realizácia živočíšnej výroby- predaj mlieka.

 

Kvalitu produkcie  je družstvo schopné dodržať len ak disponuje kvalitnými vstupmi, technickým 

vybavením a kvalifikovaným personálom, čo je pri klesajúcich výkupných cenách mlieka 

komplikované. Družstvo nedisponujeme dostatočným vybavením, preto sme investičného zámeru 

projektu zahrnuli inovatívne technológie, ktoré prispejú k ktorých zaradenie do výrobného procesu 

družstva bude mať pozitívny vplyv na kvalitu produkcie.

Plánovaná investícia je v súlade s našimi krátkodobými aj dlhodobými cieľmi. Prispôsobené 

možnostiam a podmienkam danej výzvy. Jej nerealizovaním by mohlo dôjsť k ohrozeniu ekonomickej 

efektívnosti  a  konkurencieschopnosti družstva v danom podnikateľskom prostredí.
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