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Metodický pokyn č.  5/2007 
 

z 8. novembra 2007,  

ktorým sa dopĺňa metodický pokyn č. 3/2005 Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky na poskytovanie dotácií na osobitné účely podľa § 7 písm. c) a d) výnosu  
č. 1/2005 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov v znení metodického pokynu č. 1/2006, metodického pokynu č. 9/2006 
a metodického pokynu č. 10/2006 
 

Čl. I 
 

Metodický pokyn č. 3/2005 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na poskytovanie 
dotácií na osobitné účely podľa § 7 písm. c) a d) výnosu č. 1/2005 Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky z 1. marca 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení metodického pokynu 
č. 1/2006, metodického pokynu č. 9/2006, metodického pokynu č. 10/2006 sa dopĺňa takto: 
 
1. V čl. 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 
 
     „(3) Ak je predmetom žiadosti obce alebo vyššieho územného celku dotácia vo výške viac 

ako 40 000 000 Sk, prílohou žiadosti je aj mandátna zmluva žiadateľa so spoločnosťou 
MH Invest, s.r.o., prostredníctvom ktorej táto spoločnosť pre žiadateľa zabezpečí 
realizáciu účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje. Mandátna zmluva bude uzatvorená 
s rozväzovacou podmienkou pre prípad neschválenia dotácie ministerstvom. 

 
 Obchodné meno: MH Invest, s.r.o. 
 Sídlo: Mierová 19, 827 15  Bratislava 
 IČO: 36 724 530 
 Deň zápisu do Obchodného registra: 12.01.2007.“. 

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4. 
 

2. V Prílohe č. 2 sa bod 1 a 4 upravuje nasledovne: 
      
      „1) Právoplatné rozhodnutie o povolení stavby (stavebné povolenie) alebo čestné 

vyhlásenie žiadateľa o dodatočnom predložení právoplatného stavebného povolenia. 
 
       4) Výška požadovanej dotácie - žiadateľ predkladá formou predpokladanej ceny 

s priloženým rozpočtom na jednotlivé stavebné objekty (uvedenú predpokladanú cenu 
musí žiadateľ následne pri vyplácaní dotácie upresniť na základe uskutočneného 



verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov). Ak už má žiadateľ 
ukončené verejné obstarávanie, predkladá konkrétnu cenovú ponuku. Ak žiadateľ nemá 
vypracovaný rozpočet, predkladá čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení rozpočtu, 
ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom (autorizovanou osobou).“. 

  
3. Príloha č. 2 sa dopĺňa bodom 6, ktorý znie: 
 

„6) Mandátna zmluva uzatvorená medzi žiadateľom a spoločnosťou MH Invest, s.r.o., 
ktorá bude zabezpečovať realizáciu externej infraštruktúry, celú inžiniersku činnosť, 
vrátane výberu zhotoviteľa projektovej a inžinierskej činnosti a zhotoviteľa stavebných 
prác“.“ 

 
 

Čl. II 
Záverečné ustanovenie 

 
 
Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 9. novembra 2007. 

 
 

          Ľubomír Jahnátek 
     minister 

 
 


