
Príloha č. 2 

Čestné vyhlásenie 

 

  

Ako žiadateľ v rámci Schémy minimálnej pomoci na podporu MSP v súvislosti s vypuknutím 

ochorenia COVID-19  DM-11/2020 (schéma pomoci de minimis) (ďalej len „Žiadateľ“) týmto 

čestne vyhlasujem: 

1. že voči mne nie je vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol 

proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; 

 

2. že sa voči mne nenárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia 

Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s 

vnútorným trhom; 

 

3. že mi nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest 

zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie podľa § 17 a 18 

zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (len právnická osoba); 

 

4. že nepatrím do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 

Nariadenie komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis1); 

 

5. že patrím do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 

Nariadenie komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis2) a na tento účel predkladám 

nasledovný zoznam podnikov, ktoré so Žiadateľom tvoria jediný podnik.  

 

Obchodné meno podniku: Sídlo/miesto podnikania:  IČO: 

 

 

 

 

6. že mi bola / nebola3 poskytnutá pomoc v rámci iných opatrení súvisiacich s Covid-19.  

 

 

7. že v čase predloženia žiadosti o dotáciu nežiadam o inú minimálnu pomoc u iného 

poskytovateľa. V prípade, že takúto žiadosť predložím v čase posudzovania žiadosti, budem 

o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa.  

 

8. že spĺňam podmienky stanovené v schéme. 

                     
1 Ú. v. EÚ L 352,  24. 12.  2013 
2 Vyplní v prípade, že sa neuplatňuje bod 4 
3     Nehodiace sa prečiarknuť 
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9. že všetky údaje uvedené v žiadosti vrátane výpočtu poklesov tržieb, požadovanej dotácie a 

súvisiacich údajov sú pravdivé.  

 

 

 

Za Žiadateľa: 

 

Dňa:  Meno a priezvisko:      Podpis:  
 

 



 

 

 


