
VÝNOS

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

č. 7/2009 z 12. augusta 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 
Z.  z.  o rozpočtových pravidlách  verejnej  správy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 
v znení zákona č. 584/2005 Z. z. v spojení s § 37d ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení 
zákona č. 383/2008 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Výnos  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky  č.  1/2005  o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 88/2005 
Z. z.) v znení výnosu č. 3/2005 (oznámenie č. 201/2005 Z. z.), výnosu č. 5/2005 (oznámenie 
č.  460/2005  Z.  z.),  výnosu  č.  2/2007  (oznámenie  č.  473/2007  Z.  z.),  výnosu  č.  2/2009 
(oznámenie č. 80/2009 Z. z.), výnosu č. 3/2009 (oznámenie č. 130/2009 Z. z.) a výnosu č. 
4/2009 (oznámenie č. 145/2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1.  V § 6 ods. 4 písm. a) sa suma „100 eur“ nahrádza sumou „200 eur“.

2.  V § 6 ods. 5 sa číslo „25“ nahrádza číslom „30“ a suma „830 eur“ sa nahrádza sumou 
„1 000 eur“.

3.  V § 6 ods. 6 sa vypúšťa písmeno d). 
     Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená d) až h).

4.  V § 6 ods. 7 písmeno a) znie:
     „a) doklady uvedené v odseku 6 písm. a), b), c), d), e), f) a h),“.

5.  V § 6 ods. 7 sa vypúšťa písmeno c). 
     Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e). 

6.  Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. augusta 2009

(1) Žiadosti o dotáciu podľa § 6 podané do 20. augusta 2009 sa posúdia podľa tohto 
výnosu v znení účinnom od 20. augusta 2009. 

(2) Potvrdenie podľa § 6 ods. 6 písm. c) možno nahradiť čestným vyhlásením.“.



Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 20. augusta 2009. Ustanovenie § 11a ods. 2 stráca 
účinnosť 31. decembra 2010.

Ľubomír Jahnátek
minister
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