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ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI 
Podľa §12 zákona 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o investičnej pomoci“). 
 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vo svojom liste č. ........., zo dňa .......... nám podľa §11 Zákona 
o investičnej pomoci doručilo „Ponuku investičnej pomoci“ na investičný zámer „........“. S ponukou investičnej 
pomoci súhlasíme a podľa §12 Zákona o investičnej pomoci podávame Žiadosť na poskytnutie investičnej 
pomoci. 
 
 
Údaje žiadateľa o investičnú pomoc: 

Obchodné meno  

Sídlo  

IČO  

DIČ  

Zápis v obchodnom registri  

 
 
 
Údaje prijímateľa, ak prijímateľom je iná právnická osoba ako žiadateľ. Prijímateľom môže byť len právnická 
osoba, v ktorej bude mať žiadateľ postavenie ovládajúcej osoby. 

Obchodné meno  

Sídlo  

IČO  

DIČ  

Zápis v obchodnom registri  

 
 
 
Mená a priezviská členov štatutárneho orgánu žiadateľa, ak prijímateľom nebude žiadateľ, aj mená a 
priezviská členov štatutárneho orgánu prijímateľa. 

 

 

 

 

 

 
 
Formy a výšky jednotlivých foriem požadovanej investičnej pomoci. 
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K žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci pripájame povinné prílohy podľa §12, ods. 3 Zákona o investičnej 
pomoci: 

a. záväzné vyhlásenie o úplnosti a správnosti údajov uvedených v investičnom zámere podľa 
§ 9 ods. 1 a 2 Zákona o investičnej pomoci, 
 

b. záväzné vyhlásenie, že ak bude prijímateľ v postavení predávajúceho, bude vykonávať podnikateľskú 
činnosť v súlade s osobitnými predpismi, 
 

c. doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva, že žiadateľ nie je ku dňu 
vydania dokladu v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nezačalo voči nemu konkurzné 
alebo reštrukturalizačné konanie; ak prijímateľ nie je žiadateľ, doklad, že prijímateľ nie je ku dňu 
vydania dokladu v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nezačalo voči nemu konkurzné 
alebo reštrukturalizačné konanie,  
 

d. doklad o tom, že voči žiadateľovi 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, nie starší ako 30 dní; ak prijímateľ nie je žiadateľ, 
doklad o tom, že 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, nie starší ako 30 dní,  
 

e. záväzné vyhlásenie, že prijímateľ nemá daňový nedoplatok ku dňu podania žiadosti,  
 

f. záväzné vyhlásenie, že 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,  
 

g. záväzné vyhlásenie prijímateľa, že najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia 
o schválení investičnej pomoci začne obstarávanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 
a že najneskôr do troch rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne 
vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere alebo pri veľkom investičnom 
projekte20a) najneskôr do piatich rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej 
pomoci začne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere; 
 

h. záväzné vyhlásenie že 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) 


