
Príloha č. 3 

 

Zoznam povinných príloh k žiadosti na poskytnutie dotácie 

 
a) rozpočet podporovanej činnosti (podľa vzoru zverejneného vo výzve), 

b) kópia dokladov o právnej forme žiadateľa (napr. výpis z obchodného alebo iného registra 
preukazujúceho vznik a právnu formu žiadateľa, zakladateľská listina alebo zriaďovateľská listina 
žiadateľa vrátane dodatkov, prípadne štatút zariadenia ak žiadateľ nemá povinnosť mať 
zakladateľskú listinu, stanovy, živnostenský list),  

c) kópia dokladu o pridelení IČO, 

d) kópia dokladov o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad 
dokumentujúci oprávnenie konať v mene organizácie, ak to nevyplýva z dokladov o právnej 
subjektivite (štatút, stanovy, zakladateľská listina, spoločenská zmluva, a pod.), 

e) potvrdenie príslušného daňového úradu, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky (nie staršie ako 3 
mesiace ku dňu podania žiadosti), 

f) čestné prehlásenie žiadateľa, že: 

- neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 
osobitného predpisu (zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce),  

- má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom PSK a nie je dlžníkom PSK, 

- má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,  

- nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcií) (napr. zákon NR SR č. 
233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene 
a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov), 

- nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol 
proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (zákon                          
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov); uvedené neplatí ak je žiadateľom subjekt verejnej správy,  

- nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie 

- nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ 

g) potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, že žiadateľ nemá evidované    
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie (nie staršie ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti); uvedené neplatí, ak 
žiadateľ nemá zamestnancov,   

h) výpis z obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je právnická osoba uvedená                     
v Čl. II. ods. 1 písm. b)  VZN PSK č. 57/2017 vedená alebo iný právne relevantný doklad o tom (nie 
staršie ako 2 mesiace ku dňu podania žiadosti), že žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu 
prijímať dotácie alebo subvencie a že žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie (zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej 
zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov),  

i) kópia zmluvy o zriadení účtu, 

j) list vlastníctva týkajúci sa nehnuteľnosti, ktorá sa má rekonštruovať, modernizovať, stavebne 
upraviť alebo kde majú prebiehať stavebné práce (nie starší ako 3 mesiace, postačí výpis z kataster 
portálu),  

k) kópia nájomnej zmluvy alebo inej zmluvy oprávňujúcej realizáciu projektu na danej nehnuteľnosti 
s dobou platnosti minimálne 5 rokov (ak žiadateľ nie je vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti). 

 

Doloženie dokladov pod písmenom b) sa nevzťahuje na obce.  


