
Ministerstvo hospodárstva SR 
         Mierová 19  

827 15 Bratislava 
 
 
Vec: Záväzné vyhlásenia prijímateľa investičnej pomoci podľa § 12 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej 

pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
Spoločnosť....................., so sídlom....................., IČO: ....................., DIČ: .....................,  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu....................., odd. ............, vl. č. ............., 
v mene ktorej koná / konajú ............................................... 
 
(ďalej len prijímateľ) 
 
týmto záväzne vyhlasuje, že: 

1. údaje podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, uvedené v investičnom zámere „.....“, ktorý bol na Ministerstvo 
hospodárstva SR  podaný  .............. a naposledy aktualizovaný .............. (ďalej len „investičný zámer“) sú úplne 
a správne; 
 

2. ak bude prijímateľ v postavení predávajúceho, bude vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade so zákonom 
č. 250/2007 Z. z. a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb 
na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
 

3. voči prijímateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej 
komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom alebo v inom 
obdobnom konaní; 
 

4. prijímateľ nemá daňový nedoplatok ku dňu podania žiadosti; 
 

5. prijímateľ nemá nedoplatky ku dňu podania žiadosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie, na  poistnom 
na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie; 
 

6. najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne prijímateľ 
obstarávanie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku a že najneskôr do troch 
rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne prijímateľ vykonávať podnikateľskú 
činnosť uvedenú v investičnom zámere; 
 

7. prijímateľ nie je podnikom v ťažkostiach podľa čl. 2 ods. 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..................... dňa..................... ..................................................................... 

(spoločnosť) 
(meno a priezvisko) 

(funkcia) 
 


