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Zverejnenie schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie 

podľa § 11 ods. 6 písm. d) a e) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

v znení neskorších predpisov 

  

Dotácia sa poskytuje v zmysle § 7 ods. 1 zákona. č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“) a Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb (č. 09863/2021-4270-165032) (ďalej 

len „výzva“). 

  

Dátum vyhlásenia výzvy: 30. jún 2021 

Obdobie predkladania žiadostí: 01. júl 2021 – 31. august 2021 

  

Zoznam schválených žiadostí s uvedením požadovanej a schválenej výšky dotácie, ktoré boli 

schválené Komisiou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie 

a schvaľovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb 

(ďalej len „komisia“) na základe výzvy podľa § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií 

hlasovaním mimo zasadnutia komisie (tzv. hlasovaním per rollam) k 21. októbru 2021 v zmysle 

čl. II bodu 15. Štatútu komisie: 

  

A. Zoznam schválených žiadostí  

Výsledné 

poradie  

Žiadateľ 

obec/mesto  

Požadovaná 

výška  

dotácie  

(eur)  

Mandátna 

zmluva  

(eur)  

Celková 

požadovaná 

výška  

dotácie (eur)  

Komisiou 

schválená 

výška  

dotácie  

(eur)  

1.  Utekáč  1 416 786,24 38 400,-  1 455 186,24 1 423 932,24* 

SPOLU  1 416 786,24 38 400,- 1 455 186,24 1 423 932,24 

  

*)  Žiadosť obce Utekáč bola v zmysle bodu 5.5. výzvy predmetom ekonomického hodnotenia 

Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ÚHP MF 

SR“). Komisia svojim hlasovaním per rollam k 21. októbru 2021 vzala na vedomie 

odporúčanie ÚHP MF SR znížiť náklady projektu obce Utekáč o 31 254,- eur s DPH 

a schválila poskytnutie dotácie obci Utekáč v upravenej výške 1 423 932,24 eur. 
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Zoznam neschválených žiadostí, ktoré neboli schválené komisiou 30. septembra 2021 na 

základe Výzvy podľa § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií: 

  

B. Zoznam neschválených žiadostí 

  

Výsledné 

poradie  

Žiadateľ 

obec/mesto  

Požadovaná 

výška  

dotácie (eur)  

Mandátna 

zmluva  

(eur)  

Celková 

požadovaná 

výška  

dotácie (eur)  

Komisiou 

schválená 

výška  

dotácie (eur)  

nehodnotené  
Trenčianska 

Teplá  
neuvedená neuvedená neuvedená 0,-  

nehodnotené Kmeťovo 1 433 312,28 38 400,- 1 471 712,28 0,- 

nehodnotené Kechnec 1 393 831,20 38 400,- 1 432 231,20 0,- 

  

Dôvod neschválenia:  

K žiadosti obce Trenčianska Teplá: Žiadateľ nepredložil žiadosť v podobe podľa Prílohy č. 2 

výzvy a nedoručil k nej žiadne prílohy. Bola mu zaslaná výzva na opravu a doplnenie žiadosti. 

Žiadateľ na výzvu reagoval listom, no adekvátne neopravil a nedoplnil žiadosť. Z tohto dôvodu 

žiadateľ nesplnil zákonné podmienky a formálne podmienky výzvy. 

 

K žiadosti obce Kmeťovo: Žiadateľ k žiadosti nedoložil povinné prílohy v zmysle výzvy. Bol 

vyzvaný na doloženie príloh v zmysle § 10 ods. 6 písm. a) zákona o poskytovaní dotácií 

v spojení s § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

v znení neskorších predpisov, doloženie mandátnej zmluvy s obchodnou spoločnosťou 

založenou ministerstvom a doplnenie sumy z nej do žiadosti, doloženie zmluvy o budúcej 

zmluve s investorom a doplnenie informácií o ňom a investícii do žiadosti a doloženie dokladu, 

ktorým žiadateľ preukáže, že územie na zriadenie priemyselnej zóny je vymedzené 

v schválenom územnom pláne obce alebo územnom pláne zóny. Žiadateľ v stanovenej lehote 

doručil len mandátnu zmluvu s obchodnou spoločnosťou založenou ministerstvom. Z tohto 

dôvodu žiadateľ nesplnil zákonné podmienky a formálne podmienky výzvy. 

 

K žiadosti obce Kechnec: Žiadateľ nepredložil povinné prílohy v zmysle výzvy. Bol vyzvaný 

na doloženie potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, doplnenie náležitostí 

podľa § 10 ods. 6 písm. b) bod 2. zákona o poskytovaní dotácií, doloženie mandátnej zmluvy 

s obchodnou spoločnosťou založenou ministerstvom a doloženie zmluvy o budúcej zmluve 

s investorom. Žiadateľ v stanovenej lehote doručil všetky náležitosti, no zmluva o budúcej 

zmluve s investorom nebola podpísaná zástupcami investora, čo nemožno považovať za 

adekvátne doplnenie žiadosti. Z tohto dôvodu žiadateľ nesplnil zákonné podmienky a formálne 

podmienky výzvy. 
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C. Zhrnutie podaných žiadostí 

  

 
Požadovaná 

výška  

dotácie (eur)  

Mandátna 

zmluva  

(eur)  

Celková 

požadovaná 

výška  

dotácie (eur)  

Komisiou 

schválená  

výška dotácie 

(eur)  

SPOLU  4 243 929,72 115 200,- 4 359 129,72 1 423 932,24 

  

D. Výška a účel dotácie a identifikácia prijímateľa dotácie 

- obec Utekáč 

Názov SO/IS  

Výška 

požadovanej  

dotácie v eurách 

bez DPH  

Výška DPH 

v eurách  

Výška 

požadovanej 

dotácie v eurách 

s DPH  

Demolácia objektov okolo kruhovej veže na 

pozemku CKN parc. č. 9152/ 1, stavba súp. č. 1364 

- trafostanica a stavba skladu (stavba neevidovaná 

v KN) nachádzajúca sa na pozemku CKN parc. 

č. 9156/1 k. ú. Utekáč 

        67 459,80        13 491,96             80 951,76  

Demolácia haly s podpivničeným priestorom 

vedľa komína (stavba neevidovaná v KN, užívala 

sa ako kmenáreň), nachádzajúca sa na pozemku 

CKN parc. č. 9156/1 k. ú. Utekáč 

      127 834,15         25 566,83          153 400,98    

Búranie a spracovanie demolovanej budovy vedľa 

komína na pozemku CKN parc. č. 9151/1 

- výrobná hala k. ú. Utekáč 

      330 615,32         66 123,06         396 738,38    

Odstránenie objektu pri novej požiarnej zbrojnici 

na pozemku CKN parc. č. 9151/1 - stavba 

výrobnej haly súp. č. 1363 k. ú. Utekáč 

      246 861,08         49 372,22          296 233,30  

Demolácia objektov okolo trafostanice - tri stavby 

skladov, trafostanica nachádzajúcich sa na 

pozemku CKN 9156 / 1 k. ú. Utekáč (stavby neboli 

evidované v KN) 

        87 183,28         17 436,66          104 619,94 

Spracovanie jestvujúcej sutiny v areáli       213 184,01         42 636,80          255 820,81    

Stavebné úpravy mostného objektu pred areálom 

priemyselného parku v obci Utekáč 
        81 472,56         16 294,51             97 767,07    

Spolu     1 154 610,20       230 922,04       1 385 532,24    

Výška nákladov v eurách pre obchodnú 

spoločnosť založenú ministerstvom 

zabezpečujúcu realizáciu účelu, na ktorý sa 

dotácia poskytuje, vyplývajúceho z mandátnej 

zmluvy podľa § 10 ods. 6 písm. g) zákona  

o poskytovaní dotácií  

32 000,-  6 400,- 38 400,-  

Spolu  32 000,-  6 400,- 38 400,-  

Spolu  1 186 610,20 237 322,04    1 423 932,24 

 


