
Žiadosť o účasť na medzinárodnom odbornom podujatí

Operačný program: Výskum a Inovácie 
Prioritná os: 3. Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 
Investičná priorita: 3.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v 
hospodárstve a podpory zakladania nových �riem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov 
Špeci�cký cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 
Názov projektu: Národný projekt NPC v regiónoch 
Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870 
Realizátor projektu: Slovak Business Agency,  Bratislava - mestská časť Ružinov, Miletičova 23, 82109 
Partner projektu: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Lamačská 
cesta 8/A, 81104 
Teritoriálna oprávnenosť: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, 
Trnavský kraj, Žilinský kraj

Podaktivita / Odborná činnosť: 1.5 Stážový program NPC v regiónoch Slovenska 
Typ odbornej činnosti: Účasť na medzinárodných odborných podujatiach 
Rozsah: 5 dní (4 noci) 
Príslušná schéma štátnej pomoci: Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1708106 
http://www.sbagency.sk/schema-na-podporu-maleho-a-stredneho-podnikania-v-sr#.WbKIVMirRPZ

Komponent príslušnej schémy: Komponent 3 písmeno a) - Účasť na medzinárodných odborných podujatiach  
Vykonávateľ príslušnej schémy a poskytovateľ služby/podpory: Slovak Business Agency,  Bratislava - mestská časť 
Ružinov, Miletičova 23, 82109 
Miesto poskytovania/zabezpečenia pomoci: Národné podnikateľské centrá v regiónoch: Banskobystrický kraj, 
Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj  

Kód výzvy:  
Kód žiadosti: 

Poskytnutie služieb, na základe schválenej žiadosti je minimálnou pomocou v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 
1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de 
minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. 

Popis služby: 
Účasť na medzinárodných odborných podujatiach  v rámci Stážového programu umožní účastníkom vycestovať na 
krátkodobé odborné podujatia v členských štátoch EÚ  (odborné konferencie, odborné semináre, workshopy) v 
maximálnom trvaní 5 dní (4 noci). Cieľom je podporiť rozvoj podnikania začínajúcich podnikateľov prostredníctvom 
účasti na medzinárodných odborných podujatiach, ktoré prinášajú možnosť získať nové poznatky v aktuálnych 
podnikateľských trendoch, kontakty v oblasti podnikania a konfrontáciu s konkurenciou.   
Viac informácií o službách poskytovaných v rámci účasti na medzinárodných odborných podujatiach nájdete v 
implementačnom manuáli Stážového programu, ktorý je zverejnený na našej webovej adrese.

Ak máte záujem o služby Stážového programu, prosíme Vás o pravdivé a úplné vyplnenie formulára / Žiadosti. 

Ďakujeme za trpezlivosť pri vypĺňaní údajov.

https://www.google.com/url?q=https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular%3D1708106&sa=D&ust=1528730029153000&usg=AFQjCNHeUSVy_PolbL1hVGMZE7qQzmfRog
https://www.google.com/url?q=http://www.sbagency.sk/schema-na-podporu-maleho-a-stredneho-podnikania-v-sr%23.WbKIVMirRPZ&sa=D&ust=1528730029154000&usg=AFQjCNHyruHT9bzcvnban-3rf60oURgwLA


Základné informácie o Žiadateľovi

Údaje prosím uvádzajte s diakritikou.

Maťkove a Kubkove veselé syry s.r.o

Fyzická osoba - podnikateľ (SZČO)

Právnická osoba (napr. s.r.o., a.s., j.s.a., k.s.)

12345678

SK1122334455

Obchodné meno / Názov spoločnosti *

Právna forma *

IČO *

DIČ *



Výroba a spracovanie mliečnych produktov z ovčieho mlieka

16.6.2016

Sídlo spoločnosti

Uveďte, prosím, adresu sídla spoločnosti ako Žiadateľa.

Pod Salašom

1

Honelnícka Nová Ves

Hlavný predmet podnikania *
Prosím, uveďte predmet podnikania, ktorý je z Vášho pohľadu najdôležitejší.

Dátum vzniku resp. zápisu do OR SR, ŽR SR, iného registra oprávňujúceho
na podnikanie *

Ulica *

Číslo *

Obec / Mesto *



99999

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj

Štatutárny zástupca MSP

Uveďte, prosím, kontaktné údaje štatutárneho zástupcu

Maťko Bryndza

PSČ *

Kraj *

Meno a priezvisko *



Pod Salašom 1, Honelnícka Nová Ves, 999 99

+421 901 234 567

matko.bryndza@mksyry.sk

Áno

Nie

Informácie o podujatí

Uveďte, pre ktoré medzinárodné odborné podujatie ste sa rozhodli a špeci�kujte dôvody Vášho výberu.

Adresa trvalého bydliska štatutárneho zástupcu (Ulica č./Mesto/PSČ)

Telefón / Mobil *

E-mail *

Podnik bol založený a od založenia nepretržite vlastnený osobou
spadajúcou do kategórie znevýhodnených sociálnych skupín, ktorá má viac
ako 50 %-ný podiel základného imania alebo hlasovacích práv v podniku. *
Znevýhodnenými sociálnymi skupinami sa rozumejú: ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 50 rokov, dlhodobo
nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, ktorým bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá doplnková
ochrana v zmysle § 2 písm. b) a c) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 692/2006 Z. z., sociálne znevýhodnení a osoby so zdravotným postihnutím.



EXPOSITION INTERNATIONALE DE MAMELLES DE BREBIS 

3.11.-6.11.2018, Francúzsko, Lacaune

www.brebis.fr/lacaune

V neustálej konkurencii je treba vynikať, prípadne inovovať a prispôsobovať sa trendom. Na 
vybranom podujatí sa zúčastnia najväčší a najkvalitnejší výrobcovia syrov v celej EÚ. 
Návštevou tohto podujatia získame informácie o výrobe iných druhov mliečnych výrobkov, 
stretneme sa s inými receptúrami, ktoré podliehajú ešte vyššiemu štandardu EKO výroby.

Odlíšenie sortimentu od konkurencie, prilákanie väčšieho množstva zákazníkov

Letenky: 900 €, Ubytovanie: 800 €, Vstup na veľtrh: 60 €, Spolu: 1760 €

Uveďte názov medzinárodného podujatia *

Uveďte dátum konania medzinárodného podujatia a krajinu *

Internetový odkaz na podujatie

Uveďte, prečo ste si vybrali dané podujatie *
Prečo je pre Vás obsah zvoleného podujatia dôležitý a pod.

Aký prínos bude mať účasť na vybranom podujatí pre Vaše podnikanie? *
Napríklad business informácie, kontakty, partnerstvá, investori, dodávatelia atď.

Uveďte predpokladanú výšku nákladov spojených s vašou účasťou na
medzinárodnom podujatí v týchto kategóriách: cena leteniek, cena
ubytovania a cena vstupu na podujatie *



nezúčastnili sme sa

Maťko Bryndza B1, Kubko Bryndza B2

Vyhlásenia Žiadateľa o splnení podmienok účasti v Schéme na podporu
malého a stredného podnikania v SR

Súhlasím

Už ste sa zúčastnili medzinárodného odborného podujatia v rámci služieb
Slovak Business Agency? Ak áno, uveďte názov podujatia a rok konania. *

Uveďte meno a priezvisko zástupcu / zástupcov MSP, ktorí sa zúčastnia na
medzinárodnom podujatí (maximálne 2 osoby) a ich úroveň anglického
jazyka. *
Použite nasledovnú klasi�káciu: A1/2: Používateľ základného jazyka; B1/2: Samostatný používateľ; C1/2 Skúsený
používateľ.

Vyhlasujem, že spĺňam/spoločnosť spĺňa de�níciu MSP ku dňu podania
žiadosti v rámci Schémy na podporu malého a stredného podnikania
(schéma pomoci de minimis) v zmysle de�nície uvedenej v prílohe 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. *



Súhlasím

Súhlasím

Súhlasím

Súhlasím

Súhlasím

Len pre PO ==> Vyhlasujem, že Žiadateľ ako právnická osoba, nebol
právoplatne odsúdený v zmysle zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej
zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Vyplňte, len ak podnikáte ako právnická osoba.

Vyhlasujem, že nie som/spoločnosť nie je dlžníkom voči štátu (t. j. nemá
nevysporiadané daňové odvody, evidované nedoplatky poistného na
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie). *

Vyhlasujem, že nie je voči mne/spoločnosti vedené konkurzné konanie, nie
som/spoločnosť nie je v konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a nebol
proti mne/spoločnosti zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku. *

Vyhlasujem, že voči mne/spoločnosti nie je vedený výkon rozhodnutia
(napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení
neskorších predpisov, a/alebo zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. *

Vyhlasujem, že som neporušil/spoločnosť neporušila zákaz nelegálnej
práce a nelegálneho zamestnávania v predchádzajúcich troch rokoch. *



Súhlasím

Súhlasím

Vyhlasujem, že v súvislosti s tými istými oprávnenými výdavkami
mi/spoločnosti nebola poskytnutá žiadna iná štátna pomoc alebo iná
minimálna pomoc, ktorou by došlo k prekročeniu maximálnej výšky pomoci
v prípade schválenia žiadosti v rámci Schémy na podporu malého a
stredného podnikania v SR (schéma pomoci de minimis). *

Vyhlasujem, že poskytnutá pomoc nebude použitá v odvetviach
hospodárstva, na ktoré sa pomoc v súlade s ustanovením článku 1 ods. 1
Nariadenia komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní
článkov 107 a 108 Zmluvy o založení EÚ na pomoc de minimis, Úradný
vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013, s. 1 – 8 (ďalej len
„Nariadenie komisie (EÚ) č. 1407/2013“) nevzťahuje a to: a) v sektore
rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej
organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia
nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje
nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1 - 21); b) v
oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov; c) v sektore spracovania
a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch: i. ak je
výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto
výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu
príslušnými podnikmi, ii. ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne
alebo úplne postúpená prvovýrobcom; d) na činnosti súvisiace s vývozom
do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo
súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie
distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou
činnosťou; e) v prípade pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním
používania domáceho tovaru pred dovážaným. *



Súhlasím

Súhlasím

Súhlasím

Súhlasím

0

Vyhlasujem, že nepatrím/spoločnosť nepatrí do skupiny podnikov, ktoré sú
považované za jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 Nariadenia komisie (EÚ)
č. 1407/2013. V opačnom prípade predložím údaje o prijatej pomoci de
minimis počas predchádzajúcich dvoch �škálnych rokov a počas
prebiehajúceho �škálneho roku, za všetkých členov skupiny podnikov, ktoré
s mojim podnikom tvoria jediný podnik, a to aj od iných poskytovateľov
pomoci alebo v rámci iných schém pomoci de minimis. *

Vyhlasujem, že mám/spoločnosť má vysporiadané �nančné vzťahy so
štátnym rozpočtom. *

Vyhlasujem, že sa voči mne/spoločnosti neuplatňuje vrátenie štátnej
pomoci na základe rozhodnutia Komisie, ktorým bola táto štátna pomoc
označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. *

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti v rámci Schémy na podporu
malého a stredného podnikania v SR (schéma pomoci de minimis) a v
prílohách sú úplné, pravdivé a správne. *

Uveďte prehľad prijatej pomoci de minimis o výške doteraz prijatej štátnej
pomoci za posledné 3 �škálne roky v tvare: Rok/Názov schémy na základe,
ktorej bola pomoc poskytnutá/Meno poskytovateľa/Výška prijatej pomoci/
Účel *
napr. (2016/Schéma na podporu startupov/SBA/1500 €/účasť na zahraničnom podujatí). V prípade, že ste ešte
minimálnu štátnu pomoc nečerpali uveďte nulu. Informácií o výške vašich čerpaní nájdete na https://semp.kti2dc.sk

https://www.google.com/url?q=https://semp.kti2dc.sk&sa=D&ust=1528730029180000&usg=AFQjCNGyu2XbEce_2mkkOvTHK0JRf_MBdQ


Vyhlásenia fyzickej osoby-podnikateľa, resp. štatutárneho orgánu právnickej
osoby

Súhlasím _____________________________

Súhlasím _____________________________

Overenie Žiadateľa ako MSP

Len pre FO - podnikateľ ==> Vyhlasujem, že Žiadateľ ako fyzická osoba
oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť som nebol/a právoplatne
odsúdený/á za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný
trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s
predmetom podnikania, resp. že sa na mňa hľadí, akoby som nebol/a
odsúdený/á v zmysle ustanovenia § 92 a/alebo ustanovenia § 93 zákona č.
300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Vyplňuje, len fyzická osoba - podnikateľ

Len pre PO ==> Vyhlasujem, ako štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu
právnickej osoby, že som nebol/a právoplatne odsúdený/á za trestný čin
hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný
úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, resp.
že sa na mňa hľadí, akoby som nebol/a odsúdený/á v zmysle ustanovenia §
92 a/alebo ustanovenia § 93 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v
znení neskorších predpisov.Vyplňuje, len štatutárny zástupca právnickej
osoby.
Vyplňuje, len štatutárny zástupca právnickej osoby.



Pred vyplnením nasledujúcej časti sa odporúča oboznámiť sa s Príručkou pre používateľov k de�nícii MSP 
https://goo.gl/6CfpGe  

Samostatný (napr. podnik, ktorý nemá účasť v iných podnikoch a žiadny podnik nemá
účasť v ňom alebo vlastní menej ako 25% imania v jednom alebo viacerých iných
podnikoch a pod.)

Prepojený (napr. jeden podnik má väčšinu hlasovacích práv v inom podniku alebo jeden
podnik má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo
dozorného orgánu a pod.)

Partnerský (napr. podnik, ktorý má v inom podniku podiel rovný alebo väčší ako 25%
imania alebo hlasovacích práv a pod.)

2

50 000€

Aký ste podnik? *
Pre potreby overenie, či Žiadateľ spĺňa de�níciu MSP (malého a stredného podniku) je potrebné de�novať, o aký typ
podniku ide. Podrobná de�nícia typov podnikov pre potreby overenia sa nachádza https://goo.gl/6CfpGe .

Počet pracovníkov (ročná pracovná jednotka) *
Uveďte priemerný počet pracovníkov, ktorí pracovali vo Vašej spoločnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky v
predchádzajúcom účtovnom období (napr. k 31.12.2017) na plný pracovný čas alebo čiastkový pracovný čas. Ide
najmä o zamestnancov, dohodárov, vlastníkov, manažérov a pod. Ak ste ešte účtovnú závierku k danému obdobiu
nezostavovali, uveďte kvali�kovaný odhad tejto hodnoty. Spôsob výpočtu ročnej pracovnej jednotky nájdete
https://goo.gl/6CfpGe .

Obrat (v EUR) *
Uveďte výšku obratu Vašej spoločnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky v predchádzajúcom účtovnom období
(napr. k 31.12.2017). Ak ste ešte účtovnú závierku za spomínané obdobie nezostavovali, uveďte kvali�kovaný odhad
tejto hodnoty. Aké hodnoty je potrebné uviesť v položke obrat nájdete https://goo.gl/6CfpGe

https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/6CfpGe&sa=D&ust=1528730029183000&usg=AFQjCNHQSZKn4maTsjPLMkKklSYieZ8tPg
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/6CfpGe&sa=D&ust=1528730029183000&usg=AFQjCNHQSZKn4maTsjPLMkKklSYieZ8tPg
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/6CfpGe&sa=D&ust=1528730029185000&usg=AFQjCNGDPJzxCZM0TBMjA7rn_tYVNbRBLQ
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/6CfpGe&sa=D&ust=1528730029186000&usg=AFQjCNE39dGFjrqYmDL6-0dGuSh07BqBSw


42 000€

Celková ročná bilančná suma (v EUR) *
Uveďte celkovú výšku aktív Vašej spoločnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky v predchádzajúcom účtovnom
období (napr. k 31.12.2017). Ak ste ešte účtovnú závierku za spomínané obdobie nezostavovali, uveďte kvali�kovaný
odhad.



Beriem na vedomie, že Slovak Business Agency, so sídlom Miletičova 23, 821 09
Bratislava – mestská časť Ružinov, korešpondenčná adresa: Karadžičova 2, 811 09
Bratislava, IČO: 30 845 301, registrácia: Register záujmových združení právnických osôb
vedený Okresným úradom Bratislava, registračné číslo OVVS/467/1997-Ta (ďalej len
„SBA“) ako prijímateľ v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) v spojení s ustanovením §
47 ods. 2 a 4 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, je v zmysle uvedeného zákona oprávnená na účely preukázania
vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou Národného projektu
NPC v regiónoch, kód ITMS2014+: 313031I870 získavať, spracúvať a poskytnúť osobné
údaje užívateľa a cieľovej skupiny v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, pri
zmene mena a priezviska aj pôvodné meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné
číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, štát narodenia, národnosť, etnický
pôvod, údaje podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013) a
ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa uvedeného zákona, najmä
miesto a okres narodenia, meno, priezvisko, rodné priezvisko otca a matky
poskytovateľovi v zmysle platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného �nančného
príspevku, t. j. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v
zastúpení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Vyhlásenie k
spracúvaniu osobných údajov“).Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený
slobodne a osobné údaje v ňom uvedené sú pravdivé. Týmto zároveň vyhlasujem, že mi
SBA, pri získaní osobných údajov, poskytla informácie v súlade s ustanovením:1. článku
13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej len „Nariadenie“), najmä, že mi poskytla informáciu o práve podať sťažnosť
dozornému orgánu, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky,2.článku 15 Nariadenia o práve dotknutej osoby na
prístup k údajom,3.článku 16 Nariadenia o práve na opravu,4.článku 17 Nariadenia o
práve na vymazanie (práve na „zabudnutie“),5.článku 18 Nariadenia o práve na
obmedzenie spracúvania,6.článku 19 Nariadenia o oznamovacej povinnosti SBA v
súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením
spracúvania,7.článku 20 Nariadenia o práve na prenosnosť údajov,8.článku 21 Nariadenia
o práve namietať,9.článku 22 Nariadenia o automatizovanom individuálnom rozhodovaní
vrátane pro�lovania a 10.článku 34 Nariadenia o oznámení porušenia ochrany osobných
údajov dotknutej osobe, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej
forme, formulované jasne a jednoducho. Tieto informácie mi SBA poskytla
elektronickými prostriedkami, a to vo forme zverejnenia týchto informácií na webovom
sídle SBA prostredníctvom odkazu http://www.sbagency.sk/ochrana-osobnych-udajov-
0#.WwvCuPZuISt.
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Týmto udeľujem SBA aj súhlas na použitie mien, vyhotovenie a/alebo použitie podobizní,
obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov a/alebo obrazovo-zvukových
záznamov týkajúcich sa mojej osoby, a to na rovnaký účel ako je účel vymedzený vo
vyhlásení so spracúvaním osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov
ako aj Súhlas je udelený do roku 2028 a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním
žiadosti na emailovú adresu agency@sbagency.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na
adresu SBA.

Beriem na vedomie, že ako osoba oprávnená konať v mene spoločnosti nie som
oprávnený čerpať služby a nemôžem sa zúčastňovať odborných činností určených pre
fyzické osoby - nepodnikateľov.

Beriem na vedomie, že okrem údajov uvedených v Žiadosti, môžem byť poskytovateľom
služieb vyzvaný na predloženie ďalších informácií, súvisiacich s implementáciou
Národného projektu NPC v regiónoch v súlade so zákonom č. 292/2014 o príspevku
poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto Žiadosti vrátane jej príloh, ktoré
zašlem na príslušný e-mail podľa kraja so sídlom žiadateľa: Banskobystrický kraj:
sp.bb@npc.sk; Košický kraj: sp.ke@npc.sk; Prešovský kraj: sp.po@npc.sk; Nitriansky kraj:
sp.nr@npc.sk; Trenčiansky kraj: sp.tn@npc.sk; Trnavský kraj: sp.tt@npc.sk; Žilinský kraj:
sp.za@npc.sk sú aktuálne, úplné a pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

*
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