
VÝNOS  č.  1/2010 z 8. apríla 2010

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 
Z.  z.  o rozpočtových pravidlách  verejnej  správy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 
v znení zákona č. 584/2005 Z.z. v spojení s § 37d ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení 
zákona č. 383/2008 Z.z. ustanovuje:

Čl. I

Výnos  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky  č.  1/2005  o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 88/2005 
Z. z.) v znení výnosu č. 3/2005 (oznámenie č. 201/2005 Z. z.), výnosu č. 5/2005 (oznámenie 
č.  440/2005  Z.  z.),  výnosu  č.  2/2007  (oznámenie  č.  473/2007  Z.  z.),  výnosu  č.  2/2009 
(oznámenie č.  80/2009 Z. z.), výnosu č.  3/2009 (oznámenie č. 130/2009 Z. z.),  výnosu č. 
4/2009 (oznámenie č. 145/2009 Z. z.) a výnosu č. 7/2009 (oznámenie č. 329/2009 Z.z.) sa 
mení a dopĺňa takto:

1. § 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5
Dotácia na rozvoj cestovného ruchu

(1) Dotáciu  na  rozvoj  cestovného  ruchu  možno  poskytnúť  obci,  mestu,  alebo 
podnikateľovi²)  na  úhradu  oprávnených  nákladov,  najviac  však  500 000  eur, 
vynaložených na

a) výstavbu,  zmenu  stavieb  a stavebné  úpravy  zariadení  cestovného  ruchu  na  území 
Slovenskej republiky,  a to ubytovacích zariadení,  stravovacích zariadení  a zariadení 
slúžiacich na poskytovanie doplnkových služieb cestovného ruchu,

b) obstaranie  hnuteľného  majetku  určeného  na  poskytovanie  doplnkových  služieb 
cestovného ruchu,

c) rozvoj  infraštruktúry  turizmu,  napríklad  cesty  bezprostredne  napojené  a vedúce  do 
stredísk cestovného ruchu, cyklotrasy a turistické chodníky,

d) nákup viacúčelových mechanizmov na zabezpečovanie verejnoprospešných služieb v 
strediskách cestovného ruchu.

(2) Za oprávnené náklady sa nepovažujú
a) prevádzkové náklady podnikateľa,
b) náklady na kúpu nehnuteľností,
c) náklady na obstaranie motorových vozidiel,
d) náklady na obstaranie a prevádzku hracích automatov,



e) náklady na obstaranie a prevádzku pohostinského odbytového strediska kategórie bufet 
alebo odbytového strediska zameraného na zábavnú činnosť,

f) náklady na budovanie a prevádzku zariadení zameraných na poskytovanie erotických 
služieb.“.

2. V § 13 sa na konci pripájajú tieto slová: 
 
      „ a stráca účinnosť 31. decembra 2010“.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.

                                                                                                                         Ľubomír Jahnátek
                                                                                                              minister
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