
Evidenčné číslo: (žiadateľ nevypĺňa)

Žiadosť o dotáciu

v rudnom baníctve na technické práce vykonávané podľa útlmového 
programu banskej činnosti  podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 181/2011 Z. 
z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  OPRÁVNENÉHO SUBJEKTU 

obchodné meno   IČO

adresa  sídla              PSČ obec

okres  telefón e-mail           

meno a priezvisko štatutárneho orgánu           

BANKOVÉ SPOJENIE OPRÁVNENÉHO SUBJEKTU 

číslo účtu      kód banky    

                          / 

STRU NÁČ  CHARAKTERISTIKA OPRÁVNENÉHO SUBJEKTU:

VÝŠKA POŽADOVANEJ DOTÁCIE:  ........................ EUR

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Štatutárny  orgán  vyhlasuje,  že  v rudnom  baníctve  na  technické  práce  vykonávané  podľa 
útlmového programu banskej činnosti, na ktoré sa požaduje dotácia, nebol požadovaný, ani 
poskytnutý  finančný  príspevok  zo  štátneho  rozpočtu  od  iného  orgánu  štátnej  správy, 
organizácie alebo iného subjektu hospodáriaceho s prostriedkami štátneho rozpočtu.

Štatutárny orgán potvrdzuje,  že všetky údaje uvedené v tejto  žiadosti  a v jej  prílohách sú 
pravdivé.

Štatutárny  orgán  vyhlasuje,  že  žiadosť  schválil  a  odsúhlasil  jej  predloženie  Ministerstvu 
hospodárstva Slovenskej republiky.
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Dátum: ................................. Podpis zodpovednej osoby: ...............................................

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM A ZVEREJNENÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlasím so  spracovaním,  zverejnením a poskytnutím  vyššie  uvedených  osobných  údajov 
v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
na  účely  poskytnutia  dotácie  podľa  zákona  č.  181/2011  Z.  z.  o poskytovaní  dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a súvisiacich predpisov.

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

Meno a podpis štatutárneho zástupcu:

Odtlačok pečiatky:

PRÍLOHY ŽIADOSTI

a) čestné  vyhlásenie  žiadateľa,  že  má  vysporiadané  finančné  vzťahy  so  štátnym 
rozpočtom,  a  potvrdenie  miestne  príslušného  správcu  dane,  nie  starším  ako  tri 
mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, 

b) potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie starším ako tri mesiace, 

c) čestné  vyhlásenie  žiadateľa,  že  voči  nemu  nie  je  vedený  výkon  rozhodnutia, 
potvrdenie  príslušného inšpektorátu práce,  nie staršie ako tri  mesiace,  že  neporušil 
zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, 

d) potvrdenie  Sociálnej  poisťovne  a  každej  zdravotnej  poisťovne,  nie  starším ako  tri 
mesiace, 

e) výpis  z banského  registra  príslušného  obvodného  banského úradu  (doklad 
preukazujúci,  že  sa  jedná  o poverenú  organizáciu  podľa  §  3  písm.  a)  zákona  
č. 181/2011 Z. z.),

f) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace,

g) výpis z registra trestov fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne právnickej 
osoby nie starší ako tri mesiace,

h) účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom 
bola podaná žiadosť,

i) rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky k útlmovému programu 
rudného baníctva pre danú lokalitu,

j) alebo  rozhodnutie  orgánu  štátnej  banskej  správy  o určení  dobývacieho  priestoru, 
v ktorom sa vykonáva útlmový program rudného baníctva alebo rozhodnutie orgánu 
štátnej  banskej  správy  podľa  §  42  ods.  2  písm.  b)  zákona  SNR  č.  51/1988  Zb. 
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o banskej  činnosti,  výbušninách  a o štátnej  banskej  správe  v znení  neskorších 
predpisov (záväzný príkaz obvodného banského úradu),

k) alebo  rozhodnutie  obvodného  úradu  životného  prostredia  SR prípadne  príslušného 
miestneho  stavebného  úradu  na  technické  práce  vykonávané  podľa  útlmového 
programu, 

l) písomné vyhlásenie  poverenej  organizácie  o  vykonávaní  technických  prác v rámci 
útlmového programu banskej činnosti v rudnom baníctve na základe uznesení vlády 
SR alebo rozhodnutí MH SR od roku (uviesť rok).
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