AKCEPTÁCIA PONUKY INVESTIČNEJ POMOCI
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky listom č. ........., zo dňa .........., podľa § 17 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zaslalo ponuku investičnej pomoci s nasledujúcou špecifikáciou:
Obchodné meno právnickej osoby/Obchodné meno a meno a priezvisko, ak je prijímateľom fyzická osoba - podnikateľ:

Sídlo právnickej osoby/miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa:

IČO:

DIČ:

Názov investičného zámeru:

Forma požadovanej investičnej pomoci:
Dotácia na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok
Úľava na dani z príjmov
Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta
Prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota
stanovená znaleckým posudkom

Výška investičnej pomoci (v eurách):

S ponukou investičnej pomoci a podmienkami na poskytnutie investičnej pomoci súhlasíme a podľa § 18 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej
pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasielame akceptáciu ponuky investičnej pomoci.

V........................................... dňa............................

.....................................................................
(meno a priezvisko, funkcia, podpis)
(obchodné meno prijímateľa)
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ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIE
Prijímateľ ................................, so sídlom/miestom podnikania....................., IČO: ....................., DIČ: ....................., zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu....................., odd.: ............, vl. č.: .............,/v živnostenskom registri Okresného úradu .................., č. živn. reg.: .............
záväzne vyhlasuje, že:
a) nezačal práce na investičnom zámere pred dňom podania žiadosti o investičnú pomoc,
b) nemá daňový nedoplatok a colný nedoplatok,
c) nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové
sporenie,
d) nie je voči nemu vedená exekúcia ani výkon rozhodnutia,
e) nie je v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz a nezačalo voči nemu konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,
f) nie je podnikom v ťažkostiach podľa článku 2, bod 18 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 v platnom znení,
g) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v troch rokoch bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o investičnú pomoc,
h) v troch rokoch predchádzajúcich podaniu žiadosti o investičnú pomoc nedošlo k zrušeniu rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo k zrušeniu
rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci pre prijímateľa z dôvodu porušenia podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá
i) nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc poskytnutá
Slovenskou republikou označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom alebo v inom obdobnom konaní,
j) mu 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,
k) ak bude v postavení predávajúceho, bude vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa.

V........................................... dňa............................

.....................................................................
(meno a priezvisko, funkcia, podpis)
(obchodné meno prijímateľa)

2

