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Príloha č. 2C –  Podmienky poskytnutia dotácie pre žiadateľov podľa bodu 3.4, písm. c) Výzvy: obec, vyšší územný 

celok (ďalej len „VÚC“) a nimi zriadené organizácie, ktorých 100%tným zriaďovateľom je obec/VÚC  
  

I. Prehľad povinných príloh k žiadosti, preukazujúcich splnenie podmienok oprávnenosti  

 

Skompletizovaná žiadosť, pripravená na jej oficiálne, riadne podanie obsahuje – okrem  riadne vyplneného a oficiálne autorizovaného 

(originálne podpísaného) Formulára žiadosti - tieto povinné, originálne, resp. žiadateľom autorizované (originálne podpísané) prílohy:  

 

a) Príloha č.01 žiadosti: Originál potvrdenia príslušného konkurzného súdu, že nie je ku dňu predloženia žiadosti, v konkurze alebo  

v reštrukturalizácii alebo nebol voči nemu zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, nie staršie ako 3 mesiace (ak nejde 

o obec/VÚC) 

b) Príloha č.02 žiadosti: Originál potvrdenia príslušného Inšpektorátu práce nie staršie ako 3 mesiace  

c) Príloha č.03 žiadosti: Čestné vyhlásenia žiadateľa k vybraným podmienkam oprávnenosti  

d) Príloha č.04 žiadosti: Prehľad o prijatej / požadovanej pomoci  

e) Príloha č.05 žiadosti: Samostatné vyhlásenia žiadateľa a poskytnutie osobných údajov za účelom overenia bezúhonnosti  

f) Príloha č.06 žiadosti: Samostatné vyhlásenia splnomocnenej fyzickej osoby  a poskytnutie osobných údajov za účelom overenia 

bezúhonnosti (ak relevantné)  

g) Príloha č. 07 žiadosti: Notársky overené splnomocnenie fyzickej osoby splnomocnenej predložiť žiadosť a konať vo veci žiadosti 

(ak relevantné) 

h) Príloha č. 08 žiadosti: Samostatné vyhlásenie kontaktnej osoby 

i) Príloha  č. 09 žiadosti: Originál uznesenia zastupiteľstva obce, miestneho zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva o tom,  

že schvaľuje predloženie žiadosti.   

 

II. Úplný prehľad  podmienok oprávnenosti, spôsob ich preukazovania a overovania   

 

A) V nasledujúcej tabuľke je uvedené úplné znenie a opis podmienok poskytnutia dotácie. Za účelom možnosti overenia splnenia podmienok  

pre posúdenie stanovuje poskytovateľ formu, v akej žiadatelia preukazujú, že spĺňajú podmienky pre posúdenie žiadosti. Ide o štyri základné 

spôsoby (formy preukazovania): 

a) Predloženie originálov povinne predkladaných dokumentov  
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b) Predloženie čestného vyhlásenia žiadateľa k podmienkam, ktorých splnenie je Poskytovateľom/Vykonávateľom overiteľné z príslušných 

registrov verejnej správy1  

c) Predloženie čestného vyhlásenia žiadateľa k podmienkam, pri ktorých sa overenie ich splnenia nevykonáva v zmysle jednotlivých 

ustanovení Zákona č. 177/2018 Z. z a pre overenie ktorých môže byť – v procese vykonávania administratívneho overenia, alebo v procese 

ďalšieho vyhodnocovania príslušnej žiadosti, resp. počas trvania účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí dotácie - vyžadovaná ďalšia, 

dodatočná súčinnosť žiadateľa, resp. ich dodatočné overenie je predmetom následných auditov, vykonávaných oprávnenými subjektami 

v rámci celého obdobia udržateľnosti projektu2 v prípade podporených žiadateľov/príjemcov. 

d) Autorizovanými informáciami, súvisiacimi s oprávnenosťou projektu žiadateľa, uvedenými žiadateľom v žiadosti. 

 

B) Pokiaľ oprávnený subjekt3, kedykoľvek v čase od riadneho, oficiálneho podania žiadosti do konca definovaného obdobia udržateľnosti 

príslušného projektu , zistí nepravdivosť ktoréhokoľvek z povinne predkladaných čestných vyhlásení, ktoré sú súčasťou formulára žiadosti, 

resp. sú jeho neoddeliteľnou prílohou, má takéto zdokladovateľné zistenie za následok:  

a) Neschválenie žiadosti 

alebo 

b) Nenadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie 

alebo 

c) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí dotácie zo strany poskytovateľa - na základe jej závažného porušenia príjemcom, ktorým je 

predloženie nepravdivého, povinne predkladaného,  čestného vyhlásenia (čestných vyhlásení)  

alebo 

d) Povinnosť príjemcu okamžite vrátiť celú výšku poskytovanej dotácie, a súvisiace právo poskytovateľa navrátenie poskytnutej dotácie 

si vymáhať, pokiaľ k zisteniu nepravdivosti povinne predkladaného,  čestného vyhlásenia (čestných vyhlásení) príde kedykoľvek od 

momentu úhrady predmetných finančných prostriedkov na účet príjemcu do momentu skončenia oprávnenosti obdobia udržateľnosti 

príslušného projektu príjemcu. 

                                                           
1) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov. 
2) Podmienka č.4, Príloha č. 4 Výzvy - Podmienky poskytnutia dotácie vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí dotácie. 
3) Subjektom oprávneným vykonať riadne, alebo dodatočné overenie pravdivosti predložených čestných prehlásení sa rozumie : poskytovateľ, alebo vykonávateľ, alebo 

akýkoľvek ďalší subjekt oprávnený vykonávať auditné zistenia vo vzťahu k celému procesu posudzovania žiadosti, počas trvania Zmluvy o poskytnutí dotácie, ako aj počas 

celého obdobia udržateľnosti projektu v zmysle výzvy.  
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Podmienky poskytnutia dotácie, vrátane podmienok poskytnutia dotácie vyplývajúcich z osobitných predpisov4 

Oprávnenosť žiadateľa 

č. Znenie podmienky 

poskytnutia dotácie 

Stručný opis podmienky 

poskytnutia dotácie 

Spôsob preukázania splnenia 

podmienky žiadateľom 

Forma overenia splnenia podmienky zo 

strany Poskytovateľa / Vykonávateľa 

1. Právna forma obec, vyšší územný celok 

(ďalej len „VÚC“) a nimi 

zriadené organizácie, ktorých 

100%tným zriaďovateľom je 

subjekt verejnej správy  

Žiadateľ, za účelom preukázania 

splnenia tejto podmienky 

poskytnutia dotácie predkladá 

informácie, uvedené do žiadosti 

v rámci elektronickej on-line 

registrácie:  Oficiálny (obchodný) 

názov a minimálne jeden číselný 

identifikátor (napr. DIČ, IČO 

a pod.) 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia overuje Vykonávateľ (SIEA)   na 

základe overenia informácií v:  

- Obchodnom registri SR (informačný 

systém verejnej správy) – v prípade 

subjektov, ktoré sú vedené v Obchodnom 

registri SR, alebo v  

- Živnostenskom registri ktorý je verejne 

dostupný v elektronickej podobe na 

stránke https: 

https://www.zrsr.sk/zr_om.aspx  

a zároveň v: 

- Registri a identifikátore právnických 

osôb, podnikateľov a orgánov verejnej 

moci,  

- resp. v iných príslušných verejne 

dostupných registroch alebo v ďalších 

všeobecne dostupných registroch – 

v prípade subjektov, ktoré nie sú vedené v 

Obchodnom registri SR.  

 

                                                           
4) V zmysle § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 10 zákona č. 71/2013 Z. z. a 

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. 

https://www.zrsr.sk/zr_om.aspx
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2. Podmienka mať 

vysporiadané finančné 

vzťahy so štátnym 

rozpočtom 

Podmienka v zmysle § 8a 

zákona č. 523/2004 Z. z. 

v znení účinnom od 

01.12.2019. 

 

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom 

na daniach, t. j. nesmie mať 

daňové nedoplatky po lehote 

splatnosti dane v zmysle 

daňového poriadku5.  

 

Príloha č.03 žiadosti: Čestné 

vyhlásenia žiadateľa k vybraným 

podmienkam oprávnenosti  

 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia overuje Vykonávateľ (SIEA)  

prostredníctvom portálu: 

www.oversi.gov.sk – v rozsahu: 

potvrdenie príslušného daňového úradu  

3. Podmienka nemať 

evidované nedoplatky 

poistného na  sociálne 

poistenie a/alebo 

nedoplatky príspevkov 

na starobné dôchodkové 

sporenie  

Podmienka v zmysle § 8a 

zákona č. 523/2004 Z. z. 

v znení účinnom od 

01.12.2019. 

 

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom 

na sociálnom poistení  

(vrátane príspevkov na 

starobné dôchodkové 

sporenie6). 

Príloha č.03 žiadosti: Čestné 

vyhlásenia žiadateľa k vybraným 

podmienkam oprávnenosti  

 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia overuje Vykonávateľ (SIEA)  

prostredníctvom portálu: 

www.oversi.gov.sk – v rozsahu: 

potvrdenie Sociálnej poisťovne  

 

                                                           
5) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
6) V súlade so zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

http://www.oversi.gov.sk/
http://www.oversi.gov.sk/
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4. Podmienka nemať 

evidované nedoplatky 

poistného na  zdravotné 

poistenie 

Podmienka v zmysle § 8a 

zákona č. 523/2004 Z. z. 

v znení účinnom od 

01.12.2019. 

 

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom 

na zdravotnom poistení 

v žiadnej zdravotnej 

poisťovni poskytujúcej 

verejné zdravotné poistenie 

v SR. 

Príloha č.03 žiadosti: Čestné 

vyhlásenia žiadateľa k vybraným 

podmienkam oprávnenosti  

 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia overuje Vykonávateľ (SIEA)  

prostredníctvom portálu: 

www.oversi.gov.sk – v rozsahu: 

potvrdenie z každej zdravotnej poisťovne 

poskytujúcej verejné zdravotné poistenie 

v SR 

5. Podmienka, že voči 

žiadateľovi nie je vedené 

konkurzné konanie, nie 

je v konkurze, v 

reštrukturalizácii a nebol 

proti nemu zamietnutý 

návrh na vyhlásenie 

konkurzu pre nedostatok 

majetku 

Podmienka v zmysle § 8a 

zákona č. 523/2004 Z. z. 

v znení účinnom od 

01.12.2019. 

 

Žiadateľ nesmie byť  v 

konkurze alebo                   

v reštrukturalizácii  alebo 

nebol voči nemu zamietnutý 

konkurz              pre nedostatok 

majetku,  

Príloha č.01 žiadosti: Originál 

potvrdenia príslušného 

konkurzného súdu, že nie je v 

konkurze alebo v reštrukturalizácii 

alebo nebol voči nemu zamietnutý 

konkurz pre nedostatok majetku, 

nie staršie ako 3 mesiace (ak nejde 

o obec/VÚC) pred podaním 

žiadosti. 

 

6. Podmienka, že voči 

žiadateľovi nie je vedený 

výkon rozhodnutia 

Podmienka v zmysle § 8a 

zákona č. 523/2004 Z. z. 

v znení účinnom od 

01.12.2019. 

 

Príloha č.03 žiadosti: Čestné 

vyhlásenia žiadateľa k vybraným 

podmienkam oprávnenosti  

  

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia Vykonávateľ (SIEA)  overuje 

poskytnutie príslušného Čestného 

vyhlásenia, dodatočne sa predmetné 

Čestné vyhlásenie overuje v zmysle 

vyššie uvedených ustanovení :  

http://www.oversi.gov.sk/
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Voči žiadateľovi,  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. 

II., časť A), písm. c) a II., časť B). 

SIEA zároveň môže pri overení splnenia 

tejto podmienky vychádzať z informácií 

uvedených v Centrálnom registri exekúcií 

(www.cre.sk). 

 

7. Podmienka, že  žiadateľ 

neporušil v 

predchádzajúcich troch 

rokoch zákaz nelegálneho 

zamestnávania podľa 

osobitného predpisu 

Podmienka v zmysle § 8a 

zákona č. 523/2004 Z. z. 

v znení účinnom od 

01.12.2019. 

 

Dotáciu nie je možné 

poskytnúť žiadateľovi, ktorý 

porušil zákaz nelegálnej práce 

a nelegálneho zamestnávania 

podľa osobitného predpisu7 za 

obdobie 3 rokov 

Príloha č.02 žiadosti: Originál 

potvrdenia príslušného 

Inšpektorátu práce, nie starší ako 3 

mesiace pred podaním žiadosti. 

Neoveruje sa 

                                                           
7) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

http://www.cre.sk/
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predchádzajúcich predloženiu 

žiadosti. 

8. Podmienka bezúhonnosti 

žiadateľa  v zmysle § 12 

ods. 3 zákona č. 71/2013 

Z. z. za bezúhonného sa 

nepovažuje žiadateľ, 

ktorý sa dopustil 

úmyselného trestného 

činu, alebo trestného činu 

proti majetku alebo sa ho 

dopustil člen jeho 

štatutárneho orgánu 

alebo dozorného orgánu 

Podmienka v zmysle zákona 

č. 71/2013 Z. z. a v zmysle 

Schémy 

 

Príloha č.03 žiadosti: Čestné 

vyhlásenia žiadateľa k vybraným 

podmienkam oprávnenosti  

a zároveň  

Príloha č.05 žiadosti: Samostatné 

vyhlásenia žiadateľa a poskytnutie 

osobných údajov za účelom 

overenia bezúhonnosti 

 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia overuje Vykonávateľ (SIEA)  

prostredníctvom portálu: 

www.oversi.gov.sk  – v rozsahu : výpis 

z Registra trestov fyzických osôb 

vyžiadaným z Generálnej prokuratúry SR 

9. Podmienka, že  žiadateľ 

nemá právoplatne 

uložený trest zákazu 

prijímať dotácie alebo 

subvencie 

Podmienka v zmysle § 8a 

zákona č. 523/2004 Z. z. 

v znení účinnom od 

01.12.2019. 

 

Príloha č. 03 žiadosti: Čestné 

vyhlásenia žiadateľa k vybraným 

podmienkam oprávnenosti 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia overuje Vykonávateľ (SIEA)  

prostredníctvom portálu: 

www.oversi.gov.sk         – v rozsahu : výpis 

z Registra trestov fyzických osôb 

vyžiadaným z Generálnej prokuratúry SR 

10. Podmienka, že  žiadateľ 

nemá právoplatne 

uložený trest zákazu 

prijímať pomoc a 

Podmienka v zmysle § 8a 

zákona č. 523/2004 Z. z. 

v znení účinnom od 

01.12.2019. 

 

Príloha č. 03 žiadosti: Čestné 

vyhlásenia žiadateľa k vybraným 

podmienkam oprávnenosti 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia overuje Vykonávateľ (SIEA)  

prostredníctvom portálu: 

www.oversi.gov.sk      – v rozsahu : výpis 

z Registra trestov fyzických osôb 

vyžiadaným z Generálnej prokuratúry SR 

http://www.oversi.gov.sk/
http://www.oversi.gov.sk/
http://www.oversi.gov.sk/
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podporu poskytovanú z 

fondov Európskej únie 

11. Podmienka, že voči 

žiadateľovi sa 

nenárokuje vrátenie 

pomoci na základe 

rozhodnutia Európskej 

komisie, ktorým bola 

poskytnutá pomoc 

označená za neoprávnenú 

a nezlučiteľnú s 

vnútorným trhom 

Podmienka v zmysle Schémy, 

článok L), odsek 5., písm. g) 

Dotáciu nie je možné 

poskytnúť žiadateľovi, voči 

ktorému sa uplatňuje vrátenie 

štátnej pomoci na základe 

rozhodnutia Komisie, ktorým 

bola táto štátna pomoc 

označená za neoprávnenú a 

nezlučiteľnú s vnútorným 

trhom. 

Príloha č. 03 žiadosti: Čestné 

vyhlásenia žiadateľa k vybraným 

podmienkam oprávnenosti 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia Vykonávateľ (SIEA)  overuje 

poskytnutie príslušného Čestného 

vyhlásenia, dodatočne sa predmetné 

Čestné vyhlásenie overuje v zmysle 

vyššie uvedených ustanovení :  

II., časť A), písm. c) a II., časť B). 

 

SIEA zároveň môže pri overení splnenia 

tejto podmienky vychádzať z informácií 

uvedených v prehľadnom zozname údajov 

o vymáhaní pomoci označenej za 

neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným 

trhom, ktorý je verejne dostupný v 

elektronickej podobe na stránke 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/

studies_reports/recovery.html 

12. Podmienka 

neprekročenia 

maximálnej výšky 

pomoci de minimis za 

príslušný fiškálny rok, 

ako aj predchádzajúce 

dva fiškálne roky, na 

V zmysle Nariadenia Komisie 

EU č. 1407/2013 z 18. 

decembra 2013 o uplatňovaní 

článkov 107 a 108 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie na 

pomoc de minimis. 

a) Príloha č. 04 žiadosti: Prehľad 

o prijatej / požadovanej 

pomoci  

 

 

b) Príloha č. 03 žiadosti: Čestné 

vyhlásenia žiadateľa k 

vybraným podmienkam 

oprávnenosti (ak relevantné – 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia Vykonávateľ (SIEA)  overuje 

údaje poskytnuté v Prílohe č.04 žiadosti – 

časť: Informácie o PRIJATEJ pomoci de 

minimis prostredníctvom údajov 

uvedených v IS SEMP10.  

Pokiaľ nie je Čestné vyhlásenie žiadateľa, 

že nepatrí do skupiny podnikov (ak 

relevantné) súčasťou Prílohy č.01 

                                                           
10) Centrálny systém pre evidenciu pomoci, verejne dostupný v elektronickej podobe na stránke https://semp.kti2dc.sk/ 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/recovery.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/recovery.html
https://semp.kti2dc.sk/
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žiadateľa, ako na jediný 

podnik 

Celková výška pomoci de 

minimis jedinému podniku 

nesmie presiahnuť 200 000 

EUR v priebehu obdobia troch 

fiškálnych rokov (t.j. za 

príslušný fiškálny rok, ako aj 

predchádzajúce dva fiškálne 

roky), ak nie je stanovený iný 

strop pomoci.8 

V prípade, že podnik patrí do 

skupiny podnikov, predloží 

údaje o prijatej pomoci v 

sledovanom období za 

všetkých členov skupiny 

podnikov, ktoré s ním tvoria 

jediný podnik9 

Ak žiadateľ nepatrí do 

skupiny podnikov, musí jeho 

t. j. ak žiadateľ nepatrí do 

skupiny podnikov)  

 

žiadosti, ku dňu vykonania 

administratívneho overenia Vykonávateľ 

(SIEA)  overuje správnosť predloženého 

prehľadu prijatej pomoci de minimis za 

jediný podnik v rámci ďalšej, dožiadanej 

súčinnosti žiadateľa.  

 

Údaje poskytnuté v Prílohe č.04 žiadosti – 

časť: Informácie o POŽADOVANEJ  

pomoci de minimis, a Čestné vyhlásenie 

žiadateľa, že nepatrí do skupiny podnikov 

(ak relevantné), overuje Poskytovateľ 

(MH SR) dodatočne v zmysle vyššie 

uvedených ustanovení :  II., časť A), písm 

.c) a II., časť B). 

 

                                                           
8) Celková výška pomoci príjemcovi vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu nesmie presiahnuť 100 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych 

rokov, pričom táto pomoc sa nesmie použiť na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Ak podnik vykonáva cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu a zároveň 

iné činnosti, na ktoré sa uplatňuje strop vo výške 200.000 EUR, strop vo výške 200 000 EUR sa na tento podnik uplatní za  predpokladu, že prijímateľ zabezpečí pomocou 

primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby podpora pre činnosti cestnej nákladnej dopravy nepresiahla 100 000 EUR a aby sa žiadna 

pomoc de minimis nepoužila na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy. SIEA ako vykonávateľ  Schémy je podľa §13 ods. 3 zákona č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých 

vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) pred poskytnutím pomoci povinná overiť v centrálnom 

registri (IS SEMP), či poskytnutím pomoci podľa tejto Výzvy nedôjde k prekročeniu limitu pomoci de minimis jedinému podniku počas obdobia, ktoré pokrýva príslušný 

fiškálny rok, ako aj predchádzajúce 2 fiškálne roky. V prípade, že sa preukáže, že by k takémuto prekročeniu prišlo, vykonávateľ  Schémy, nie je oprávnený takúto pomoc 

Žiadateľovi/Príjemcovi poskytnúť. 
9) Definícia jediného podniku podľa Schémy – časť F), odsek 4, písm. a) až d) a odsek 5. 
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žiadosť, v rámci prílohy č.01 

obsahovať  Čestné vyhlásenie 

žiadateľa  o tejto skutočnosti 

13. Podmienka, že v 

súvislosti s projektom 

nebola žiadateľovi 

poskytnutá iná pomoc de 

minimis  

Podmienka v zmysle Schémy, 

článok L), odsek 5., písm. a). 

 

Príloha č. 03 žiadosti: Čestné 

vyhlásenia žiadateľa k vybraným 

podmienkam oprávnenosti. 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia Vykonávateľ (SIEA) overuje 

poskytnutie príslušného Čestného 

vyhlásenia, dodatočne sa predmetné 

Čestné vyhlásenie overuje v zmysle 

vyššie uvedených ustanovení:  

II., časť A), písm. c) a II., časť B). 

14. Podmienka, že 

žiadateľovi nebola v 

súvislosti s projektom 

poskytnutá akákoľvek 

forma štátnej pomoci, 

ktorou by prišlo k 

prekročeniu maximálnej 

intenzity pomoci v 

prípade schválenej 

žiadosti 

Podmienka v zmysle Schémy, 

článok L), odsek 5., písm. d). 

 

Príloha č. 03 žiadosti: Čestné 

vyhlásenia žiadateľa k vybraným 

podmienkam oprávnenosti. 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia Vykonávateľ (SIEA) overuje 

poskytnutie príslušného Čestného 

vyhlásenia, dodatočne sa predmetné 

Čestné vyhlásenie overuje v zmysle 

vyššie uvedených ustanovení :  

II., časť A), písm. c) a II., časť B). 

15. Podmienka, že žiadateľ 

nepožaduje alebo 

nečerpá finančné 

prostriedky na nákup 

nového vozidla rovnakej 

kategórie s pohonom na 

alternatívne palivá z 

Podmienka v zmysle Schémy, 

článok L), odsek 5., písm. c). 

Príloha č. 03 žiadosti: Čestné 

vyhlásenia žiadateľa k vybraným 

podmienkam oprávnenosti. 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia Vykonávateľ (SIEA) overuje 

poskytnutie príslušného Čestného 

vyhlásenia, dodatočne sa predmetné 

Čestné vyhlásenie overuje v zmysle 

vyššie uvedených ustanovení:  

II., časť A), písm. c) a II., časť B). 
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rozpočtu iného orgánu 

verejnej správy alebo inej 

osoby hospodáriacej 

s verejnými zdrojmi 

16. Podmienka, že žiadateľ 

nevykonáva hospodársku 

činnosť v odvetviach 

hospodárstva, na ktoré sa 

schéma nevzťahuje11, ak 

v takýchto odvetviach 

podniká, preukáže 

splnenie podmienky 

uvedenej v časti G), 

odseku 3 Schémy 

Podmienka v zmysle Schémy, 

článok L), odsek 5., písm. e). 

Príloha č. 03 žiadosti: Čestné 

vyhlásenia žiadateľa k vybraným 

podmienkam oprávnenosti. 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia Vykonávateľ (SIEA) overuje 

poskytnutie príslušného Čestného 

vyhlásenia, dodatočne sa predmetné 

Čestné vyhlásenie overuje v zmysle 

vyššie uvedených ustanovení :  

II., časť A), písm. c) a II., časť B). 

 

17. Podmienka finančnej 

spôsobilosti 

Žiadateľ predkladá uznesenie 

zastupiteľstva obce/miestneho 

zastupiteľstva/mestského 

zastupiteľstva/VÚC o tom, že 

schvaľuje predloženie 

žiadosti, uznesenie musí 

obsahovať súhrnne 

nasledovné údaje: 

 Kód výzvy. 

Príloha  č. 09 žiadosti: Originál 

uznesenia zastupiteľstva obce, 

miestneho zastupiteľstva, 

mestského zastupiteľstva o tom, že 

schvaľuje predloženie žiadosti 

a má zabezpečené dostatočné 

finančné zdroje. 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia Vykonávateľ (SIEA) overuje 

zverejnené uznesenie na webovom sídle 

žiadateľa. 

                                                           
11) Schéma – časť G) odsek 2, písm. a) až e) a odsek 3. 
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 Typ obstarávaného 

vozidla (batériové 

elektrické vozidlá – BEV 

a/alebo plug-in hybridné 

vozidlá – PHEV kategórie 

M1 a N1. 

  Predpokladaná 

obstarávacia cena. 

 


