
Dodatok č. 2 k Príručke pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho 

príspevku podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Čl. I 

Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku podľa zákona č. 

336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov schválená dňa 01.08.2017 v znení dodatku č. 1 schváleného dňa 30.11.2017 

sa mení a dopĺňa takto: 

1. V Čl. 2 bode 2 písm. B v odseku Doba realizácie sa slová „k 31.decembru 2020“ nahrádzajú 

slovami „ku dňu ukončenia realizácie akčného plánu“. 

2. V Čl. 2 bode 2 písm. C sa vypúšťa tabuľka. 

3. V Čl. 2 bode 2 písm. D sa v odseku 2 slová „by mal“ nahrádzajú slovami „musí“. 

4. V Čl. 2 bode 2 písm. E sa z názvu príslušného písmena vypúšťajú slova „v jednotlivých rokoch“. 

5. V Čl. 2 bode 2 písm. E sa z prvej vety vypúšťajú slova „v príslušných rokoch“. 

6. V Čl. 2 bode 2 písm. F sa v odseku Aktivita vypúšťajú slová „v jednotlivých rokoch“ 

a nahrádzajú sa slovami „za celé obdobie realizácie projektu“. 

7. V Čl. 2 bode 2 písm. F sa v odseku Merateľný ukazovateľ a jednotka vypúšťajú slová 

„vyhlásenie verejného obstarávania“ a dopĺňa veta „Na stránke nro.vlada.gov.sk sú uvedené 

príklady merateľných ukazovateľov rozdelené podľa jednotlivých priorít akčných plánov.“. 

8. V Čl. 2 bode 2 písm. I v odseku Špecifické prílohy sa slová „Žiadosť na založenie subjektov 

sociálnej ekonomiky“ nahrádzajú slovami „Žiadosť na podporu hospodárskej činnosti“. 

9. V Čl. 2 bode 2 písm. I v odseku Špecifické prílohy a vypúšťajú slová „Súvis projektového 

zámeru s rozvojovým plánom obce/skupiny obcí“ a „Popis subjektu sociálnej ekonomiky“. 

10. V Čl. 3 ods. 2 sa dopĺňa písm. „d) fyzické osoby – podnikatelia“. 

11. V Čl. 4 ods. 3 sa vypúšťajú slová v zátvorke „(ceny sa uvádzajú vrátane DPH)“. 

12. V Čl. 4 ods. 5 písm. d) sa dopĺňajú slová „výdavky na obstaranie softvéru vrátane výdavkov na 

obstaranie licencií súvisiacich s používaním softvéru“.  

13. V Čl. 4 ods. 5 písm. e) sa v bode 6 dopĺňajú slová „s limitom 10,- € na osobu/deň“.  

14. V Čl. 4 ods. 5 písm. h) sa vypúšťajú slová „osobných a úžitkových“. 

15. V Čl. 4 ods. 5 písm. l) sa dopĺňajú slová „a budov“. 

16. V Čl. 4 sa dopĺňa nový odsek 6 v znení „Výdavky vymenované v bode 5 tohto článku nie sú 

vyčerpávajúce, posúdenie oprávnenosti výdavku podľa všeobecných kritérií oprávnenosti 

výdavkov definovaných v ods. 2 je na konečnom rozhodnutí poskytovateľa.“ 

17. V Čl. 4 sa bod 6 mení na bod 7 a dopĺňa sa slovami „výdavky na súdne a správne poplatky, 

výdavky na úhradu záväzkov alebo refundáciu výdavkov žiadateľa o regionálny príspevok na 

projekt z predchádzajúcich rokov, výdavky na poistenie osôb a majetku, havarijné poistenie 

vozidla, výdavky na krytie majetkovej účasti v inej právnickej osobe alebo na založenie alebo 

zriadenie inej právnickej osoby ako rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, bankové 

poplatky, výdavky na nákup kolkov a cenín“. 

18. V Čl. 5 sa mení ods. 6 nasledovne: 

„Úrad vlády kontroluje, či žiadateľ: 

a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 

b) nie je v likvidácii, nie je na jeho majetok vedené konkurzné konanie, nie je na jeho majetok 

vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na 

vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 



c) nie je voči nemu vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia, 

d) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania, 

e) nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na 

sociálne poistenie alebo nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové 

sporenie, 

f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 

prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie a 

g) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o prijímateľa, ktorý má povinnosť 

zapisovať sa do tohto registra.“ 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky a jeho 

zverejnením na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky. 

 

V Bratislave 31. mája 2018 

 

Schválil: 

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Igor Federič 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 


