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Príloha č. 2B –  Podmienky poskytnutia dotácie pre žiadateľov podľa bodu 3.4, písm. b) Výzvy: Fyzické osoby – 

nepodnikatelia  
 

I. Prehľad povinných príloh k žiadosti, preukazujúcich splnenie podmienok oprávnenosti  

 
Skompletizovaná žiadosť, pripravená na jej oficiálne, riadne podanie obsahuje – okrem  riadne vyplneného a oficiálne autorizovaného (originálne podpísaného) 

Formulára žiadosti - tieto povinné, žiadateľom autorizované (originálne podpísané)  prílohy:  

a) Príloha č.01 žiadosti: Čestné vyhlásenia žiadateľa k vybraným podmienkam oprávnenosti  

b) Príloha č.02 žiadosti: Samostatné vyhlásenia žiadateľa a poskytnutie osobných údajov za účelom overenia bezúhonnosti 

c) Príloha č.03 žiadosti: Fotokópia Občianskeho preukazu (obe strany) žiadateľa 

d) Príloha č.04 žiadosti: Fotokópia Vodičského oprávnenia skupiny „B“ (obe strany) žiadateľa. 

 

II. Úplný prehľad  podmienok oprávnenosti, spôsob ich preukazovania a overovania   

 

A) V nasledujúcej tabuľke je uvedené úplné znenie a opis podmienok poskytnutia dotácie. Za účelom možnosti overenia splnenia podmienok  

pre posúdenie stanovuje poskytovateľ formu, v akej žiadatelia preukazujú, že spĺňajú podmienky pre posúdenie žiadosti.  

            Ide o štyri základné spôsoby (formy preukazovania) : 

a) Predloženie originálov povinne predkladaných dokumentov  

b) Predloženie čestného vyhlásenia žiadateľa k podmienkam, ktorých splnenie je Poskytovateľom/Vykonávateľom overiteľné z príslušných 

registrov verejnej správy1  

c) Predloženie čestného vyhlásenia žiadateľa k podmienkam, pri ktorých sa overenie ich splnenia nevykonáva v zmysle jednotlivých 

ustanovení Zákona č. 177/2018 Z. z a pre overenie ktorých môže byť – v procese vykonávania administratívneho overenia, alebo v procese 

ďalšieho vyhodnocovania príslušnej žiadosti, resp. počas trvania účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí dotácie - vyžadovaná ďalšia, 

dodatočná súčinnosť žiadateľa, resp. ich dodatočné overenie je predmetom následných auditov, vykonávaných oprávnenými subjektami 

v rámci celého obdobia udržateľnosti projektu2 v prípade podporených žiadateľov/príjemcov. 

d) Autorizovanými informáciami, súvisiacimi s oprávnenosťou projektu žiadateľa, uvedenými žiadateľom v žiadosti. 

 

                                                           
1) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

proti byrokracii) v znení neskorších predpisov 
2) Podmienka č.4, Príloha č. 4 Výzvy - Podmienky poskytnutia dotácie vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí dotácie 
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B) Pokiaľ oprávnený subjekt3, kedykoľvek v čase od riadneho, oficiálneho podania žiadosti do konca definovaného obdobia udržateľnosti 

príslušného projektu , zistí nepravdivosť ktoréhokoľvek z povinne predkladaných čestných vyhlásení, ktoré sú súčasťou formulára žiadosti, 

resp. sú jeho neoddeliteľnou prílohou, má takéto zdokladovateľné zistenie za následok :  

a) Neschválenie žiadosti 

alebo 

b) Nenadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie 

alebo 

c) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí dotácie zo strany poskytovateľa - na základe jej závažného porušenia príjemcom, ktorým je 

predloženie nepravdivého, povinne predkladaného,  čestného vyhlásenia (čestných vyhlásení) 

alebo 

d) Povinnosť príjemcu okamžite vrátiť celú výšku poskytovanej dotácie, a súvisiace právo poskytovateľa navrátenie poskytnutej dotácie 

si vymáhať, pokiaľ k zisteniu nepravdivosti povinne predkladaného,  čestného vyhlásenia (čestných vyhlásení) príde kedykoľvek od 

momentu úhrady predmetných finančných prostriedkov na účet príjemcu do momentu skončenia oprávnenosti obdobia udržateľnosti 

príslušného projektu príjemcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3) Subjektom oprávneným vykonať riadne, alebo dodatočné overenie pravdivosti predložených čestných prehlásení sa rozumie : poskytovateľ, alebo vykonávateľ, alebo akýkoľvek ďalší subjekt 

oprávnený vykonávať auditné zistenia vo vzťahu k celému procesu posudzovania žiadosti, počas trvania Zmluvy o poskytnutí dotácie, ako aj počas celého obdobia udržateľnosti projektu v zmysle 

výzvy.  
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Podmienky poskytnutia dotácie 

Oprávnenosť žiadateľa 
č. Znenie podmienky 

poskytnutia dotácie 

Stručný opis podmienky 

poskytnutia dotácie 

Spôsob preukázania splnenia 

podmienky žiadateľom 

Forma overenia splnenia podmienky zo 

strany Poskytovateľa / Vykonávateľa 

1. Právna forma Fyzická osoba – nepodnikateľ, 

s trvalým pobytom na území SR, 

držiteľ vodičského oprávnenia 

skupiny “B“ 

 

Žiadateľ, za účelom preukázania 

splnenia tejto podmienky 

poskytnutia dotácie predkladá 

informácie, uvedené do žiadosti 

v rámci elektronickej on-line 

registrácie, v rámci riadne, 

oficiálne predloženej žiadosti 

poskytuje údaje potrebné na 

overenie jeho bezúhonnosti na 

Generálnej prokuratúre SR, a - ako 

jej povinné prílohy -  predkladá 

fotokópiu svojho OP a svojho 

Vodičského oprávnenia skupiny 

„B“.  

SIEA , v rámci administratívneho 

overenia,   overuje splnenie tejto 

podmienky poskytnutia dotácie 

prostredníctvom výpisu z Registra trestov 

fyzických osôb, získaného v zmysle 

Zákona č. 177/2018 Z. z a na základe 

vyžiadaných, predložených  fotokópií OP 

a VO skupiny „B“. 

 

2. Podmienka mať 

vysporiadané finančné 

vzťahy so štátnym 

rozpočtom 

Podmienka v zmysle § 8a zákona 

č. 523/2004 Z. z. v znení 

účinnom od 01.12.2019. 

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na 

daniach, t. j. nesmie mať daňové 

nedoplatky po lehote splatnosti 

dane v zmysle daňového 

poriadku4.  

Príloha č.01 žiadosti: Čestné 

vyhlásenia žiadateľa k vybraným 

podmienkam oprávnenosti. 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia overuje Vykonávateľ (SIEA)  

prostredníctvom portálu : oversi.gov.sk   – 

v rozsahu: potvrdenie príslušného 

daňového úradu. 

3. Podmienka, že voči 

žiadateľovi nie je 

Podmienka v zmysle § 8a zákona 

č. 523/2004 Z. z. v znení 

účinnom od 01.12.2019. 

Príloha č.01 žiadosti: Čestné 

vyhlásenia žiadateľa k vybraným 

podmienkam oprávnenosti, 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia Vykonávateľ (SIEA)  overuje 

poskytnutie príslušného Čestného 

                                                           
4) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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vedený výkon 

rozhodnutia 

Voči žiadateľovi  nie je vedený 

výkon rozhodnutia (napr. podľa 

zákona č. 233/1995 Z. z. o 

súdnych exekútoroch a 

exekučnej činnosti (Exekučný 

poriadok) a o zmene a doplnení 

ďalších zákonov v znení 

neskorších predpisov, a/alebo 

zákona č. 563/2009 Z. z. o správe 

daní (daňový poriadok) a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

vyhlásenia, dodatočne sa predmetné 

Čestné vyhlásenie overuje v zmysle 

vyššie uvedených ustanovení :  

II., časť A), písm. c) a II., časť B). 

SIEA zároveň môže pri overení splnenia 

tejto podmienky vychádzať z informácií 

uvedených v Centrálnom registri exekúcií 

(www.cre.sk). 

 

4. Podmienka nemať 

evidované nedoplatky 

poistného na  sociálne 

poistenie a/alebo 

nedoplatky príspevkov 

na starobné 

dôchodkové sporenie  

Podmienka v zmysle § 8a zákona 

č. 523/2004 Z. z. v znení 

účinnom od 01.12.2019, 

Príloha č.01 žiadosti: Čestné 

vyhlásenia žiadateľa k vybraným 

podmienkam oprávnenosti, 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia overuje Vykonávateľ (SIEA)  

prostredníctvom portálu : oversi.gov.sk   – 

v rozsahu : potvrdenie Sociálnej 

poisťovne – v prípade fyzických osôb 

s evidovaným DIČ.   

Pri fyzických osobách s príjmami len zo 

závislej činnosti sa splnenie tejto 

podmienky neoveruje. 

5. Podmienka nemať 

evidované nedoplatky 

poistného na  

zdravotné poistenie 

Podmienka v zmysle § 8a zákona 

č. 523/2004 Z. z. v znení 

účinnom od 01.12.2019, 

 

Príloha č.01 žiadosti: Čestné 

vyhlásenia žiadateľa k vybraným 

podmienkam oprávnenosti, 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia overuje Vykonávateľ (SIEA)  

prostredníctvom portálu : oversi.gov.sk   – 

v rozsahu : potvrdenie z existujúcich 

zdravotných poisťovní – v prípade 

fyzických osôb s evidovaným DIČ.   

Pri fyzických osobách s príjmami len zo 

závislej činnosti sa splnenie tejto 

podmienky neoveruje. 

http://www.cre.sk/
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6. Podmienka 

bezúhonnosti 

žiadateľa  v zmysle § 

12 ods. 3 zákona č. 

71/2013 Z. z. za 

bezúhonného sa 

nepovažuje žiadateľ, 

ktorý sa dopustil 

úmyselného trestného 

činu, alebo trestného 

činu proti majetku 

Podmienka v zmysle zákona 

č.71/2013 Z. z. 

V prípade žiadateľa, ktorým je 

fyzická osoba – nepodnikateľ  sa 

za bezúhonného považuje osoba, 

ktorá nebola právoplatne 

odsúdená za trestný čin 

hospodársky, trestný čin proti 

majetku alebo iný trestný čin 

spáchaný úmyselne, resp. že sa 

na túto osobu hľadí, akoby 

nebola odsúdená v zmysle 

ustanovenia § 92 a/alebo 

ustanovenia § 93 zákona č. 

300/2005 Z. z. Trestný zákon v 

znení neskorších predpisov. 

Príloha č.02 žiadosti: Samostatné 

vyhlásenie žiadateľa a poskytnutie 

osobných údajov za účelom 

overenia bezúhonnosti, 

 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia overuje Vykonávateľ (SIEA)  

prostredníctvom portálu : oversi.gov.sk   – 

v rozsahu: výpis z Registra trestov 

fyzických osôb vyžiadaným z Generálnej 

prokuratúry SR, 

7. Podmienka, že  

žiadateľ nekonal v 

mene právnickej 

osoby, ktorá zanikla 

a nevysporiadala 

finančné vzťahy so 

štátnym rozpočtom 

a nie je fyzickou 

osobou, ktorá nesmie 

vykonávať funkciu 

člena štatutárneho 

orgánu alebo člena 

dozorného orgánu 

v obchodnej 

 Príloha č.01 žiadosti: Čestné 

vyhlásenia žiadateľa k vybraným 

podmienkam oprávnenosti, 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia Vykonávateľ (SIEA)  overuje 

poskytnutie príslušného Čestného 

vyhlásenia, dodatočne sa predmetné 

Čestné vyhlásenie overuje v zmysle 

vyššie uvedených ustanovení :  

II., časť A), písm. c) a II., časť B). 
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spoločnosti alebo 

v družstve 

8. Podmienka, že 

žiadateľ nepožaduje 

alebo nečerpá finančné 

prostriedky na nákup 

nového 

vozidla  rovnakej 

kategórie s pohonom 

na alternatívne palivá 

z rozpočtu iného 

orgánu verejnej 

správy alebo inej 

osoby hospodáriacej 

s verejnými zdrojmi 

 Príloha č.01 žiadosti: Čestné 

vyhlásenia žiadateľa k vybraným 

podmienkam oprávnenosti. 

Ku dňu vykonania administratívneho 

overenia Vykonávateľ (SIEA)  overuje 

poskytnutie príslušného Čestného 

vyhlásenia, dodatočne sa predmetné 

Čestné vyhlásenie overuje v zmysle 

vyššie uvedených ustanovení :  

II., časť A), písm. c) a II., časť B). 

 

 

 

 


