
Číslo: 248/2013-1000

Výzva 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na technické práce 
vykonávané podľa útlmového programu banskej činnosti

vyhlásená podľa § 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 181/2011 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „výzva“).

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 02. 2013
Lehota na predkladanie žiadostí: od 22. 4. 2013 do 26. 04. 2013
Disponibilný objem zdrojov na rok 2013: 1 161 000  EUR

1. Cieľ 

Poskytnutie  dotácie  v rudnom  baníctve  na  technické  práce  vykonávané  podľa  útlmového 
programu banskej činnosti.1 

2. Predmet

Predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. c) zákona 
č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky  (ďalej  len  „zákon“)  v rudnom  baníctve  na  technické  práce  vykonávané  podľa 
útlmového programu banskej činnosti.
 
3. Oprávnené subjekty

Dotáciu podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona možno poskytnúť poverenej organizácii podľa § 3 
písm. a) a § 4 ods. 1 zákona.

4. Výška dotácie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky poskytne poverenej organizácii  dotáciu vo 
výške 1 161 000 EUR v rudnom baníctve na  technické práce vykonávané podľa útlmového 
programu banskej činnosti.

5. Podmienky poskytnutia dotácie

Podmienkou poskytnutia dotácie je písomne predložená žiadosť na Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky vrátane povinných príloh:

- výpis  z banského  registra  príslušného  obvodného  banského  úradu  (doklad 
preukazujúci, že sa jedná o poverenú organizáciu podľa § 3 písm. a) zákona), 

- čestné  vyhlásenie  žiadateľa,  že  má  vysporiadané  finančné  vzťahy  so  štátnym 
rozpočtom, a potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, 
že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, 

1 § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky 
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- potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, 

- čestné  vyhlásenie  žiadateľa,  že  voči  nemu  nie  je  vedený  výkon  rozhodnutia, 
potvrdenie  príslušného inšpektorátu práce,  nie staršie  ako tri  mesiace,  že neporušil 
zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, 

- potvrdenie  Sociálnej  poisťovne  a  každej  zdravotnej  poisťovne,  nie  staršie  ako  tri 
mesiace, 

- výpis  z obchodného  registra  alebo  iného  obdobného  registra  nie  starší  ako  tri 
mesiace,

- výpis z registra trestov fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne právnickej 
osoby nie starší ako tri mesiace,

- účtovná  závierka  za  účtovné  obdobie,  ktoré  predchádza  účtovnému  obdobiu, 
v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie,

- rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky k útlmovému programu 
rudného baníctva pre danú lokalitu,

- alebo  rozhodnutie  orgánu  štátnej  banskej  správy  o určení  dobývacieho  priestoru, 
v ktorom sa vykonáva útlmový program rudného baníctva alebo rozhodnutie orgánu 
štátnej  banskej  správy  podľa  §  42  ods.  2  písm.  b)  zákona  SNR  č.  51/1988  Zb. 
o banskej  činnosti,  výbušninách  a o štátnej  banskej  správe  v znení  neskorších 
predpisov (záväzný príkaz obvodného banského úradu),

- alebo  rozhodnutie  obvodného  úradu  životného  prostredia  SR prípadne  príslušného 
miestneho  stavebného  úradu  na  technické  práce  vykonávané  podľa  útlmového 
programu,

- písomné vyhlásenie  poverenej  organizácie  o  vykonávaní  technických  prác v rámci 
útlmového programu banskej činnosti v rudnom baníctve na základe uznesení vlády 
SR alebo rozhodnutí MH SR od roku (uviesť rok).

6. Termín podania žiadosti a uzávierka prijímania žiadosti o dotáciu 

Písomnú žiadosť vrátane povinných príloh zašle oprávnený subjekt v termíne od 22. 04. 2013 
do 26. 04. 2013 na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky doporučene v uzatvorenej 
obálke  na  adresu:  Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej  republiky,  Sekcia  energetiky, 
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, s označením: „Útlmový program – NEOTVÁRAŤ“.
Dotáciu možno poskytnúť len na základe podpísanej písomnej zmluvy v zmysle § 11 ods. 4 
zákona.

7. Postup posudzovania žiadosti o poskytnutie dotácie a zloženie komisie

Rozhodnutím ministra hospodárstva Slovenskej republiky z 15. novembra 2011 bola zriadená 
komisia  na  posudzovanie  žiadostí  o poskytnutie  dotácií  na  podporu  baníctva,  tradície 
a histórie  banských činností  a odstránenie  následkov banskej  činnosti  v zmysle  § 2 ods.  1 
písm. a) zákona č. 181/2011 Z. z. a vydaný Štatút a rokovací poriadok uvedenej komisie. 

Predložené žiadosti o poskytnutie dotácie (vrátane príloh) budú podľa zákona posudzované 
komisiou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „komisia). 
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Komisia má sedem členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej 
republiky. Všetci členovia komisie majú hlasovacie právo, okrem tajomníka komisie, ktorý je 
bez hlasovacieho práva.
Členmi komisie sú 

a) predseda komisie - zástupca odboru energetickej a surovinovej politiky MH SR,

b) tajomník komisie - zástupca odboru energetickej a surovinovej politiky MH SR,

c) členovia komisie - zástupca sekcie rozpočtu a financovania MH SR,

-  traja  zástupcovia  odboru  energetickej  a surovinovej  politiky 
MH SR,

                                              - zástupca odboru legislatívy MH SR.  

Podľa § 11 ods. 1 zákona ak predložená žiadosť o poskytnutie dotácie neobsahuje predpísané 
náležitosti v zmysle výzvy, MH SR do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti vyzve 
poverenú organizáciu, aby ju doplnila. Ak poverená organizácia výzve na doplnenie žiadosti 
v určenej lehote nevyhovie, MH SR žiadosť zamietne.

8. Kritériá posudzovania žiadostí a ich váha

Pri posudzovaní žiadostí bude komisia hodnotiť:

1. Súlad predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie so zákonom č. 181/2011 Z. z. a so 
zverejnenou výzvou (váha kritéria 3)

bodové hodnotenie:

nespĺňa požiadavky hodnotiaceho kritéria - 0 bodov
spĺňa požiadavky hodnotiaceho kritéria     - 1 bod

Pridelený bod sa vynásobí váhou kritéria.

2. Splnenie podmienok § 3 písm. a) zákona č. 181/2011 Z. z. (váha kritéria 1)

bodové hodnotenie:

nespĺňa požiadavky hodnotiaceho kritéria - 0 bodov
spĺňa požiadavky hodnotiaceho kritéria     - 1 bod

Pridelený bod sa vynásobí váhou kritéria.

3. Obdobie vykonávania technických prác v rámci útlmového programu banskej činnosti 
v rudnom baníctve  na  základe  uznesení  vlády  SR alebo rozhodnutí  MH SR (váha 
kritéria 1)

bodové hodnotenie:  

- nevykonáva - 0 bodov
- vykonáva    1 rok až  5 rokov -   1 bod
- vykonáva    6 až 10 rokov      -   2 body
- vykonáva  viac ako 10 rokov  -  3 body

Pridelené body sa vynásobia váhou kritéria.

9. Vzor zmluvy o poskytnutie dotácií 
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Vzor  zmluvy  o poskytnutie  dotácie  je  zverejnený  na  webovom  sídle  Ministerstva 
hospodárstva  Slovenskej  republiky.  Iná  náležitosť  zmluvy,  okrem  podstatnej  (predmet, 
zmluvné strany/oprávnené subjekty, účel a spôsob použitia dotácie, termíny, zúčtovanie ...), 
môže byť po vzájomnej dohode medzi zmluvnými stranami upravená. 

10. Prílohy k výzve

Zákon  č.  181/2011  Z.  z.  o  poskytovaní  dotácií  v  pôsobnosti  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej republiky,

Formulár  žiadosti  o dotáciu  v rudnom  baníctve  na  technické  práce  vykonávané  podľa 
útlmového programu banskej činnosti,

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013. 

11. Záverečné ustanovenia

Všetky ustanovenia, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto výzve sú obsiahnuté v zákone č. 181/2011 
Z.  z.  o  poskytovaní  dotácií  v  pôsobnosti  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky. 
K tejto výzve  je možné vypracovať dodatky, vrátane pozastavenia výzvy, ktoré Ministerstvo 
hospodárstva  Slovenskej  republiky  uverejní  na  svojej  webovej  stránke.  Na  poskytnutie 
dotácie podľa tejto výzvy nie je právny nárok. Na konanie o žiadosti o poskytnutie dotácie sa 
nevzťahuje všeobecný právny predpis o správnom konaní.

Dátum vyhlásenia výzvy:  20. 02. 2013

Dátum uzavretia výzvy:    26. 04. 2013

V Bratislave, dňa:  20. februára 2013

Schválil: Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR
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