
K O N T R O L N Ý  L I S T  

k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3 zákona č. 544/2010 Z. z v z.n.p.  

 

Názov žiadateľa  

Účel dotácie   

Výška požadovanej dotácie  

Dátum doručenia žiadosti  

Registratúrne číslo žiadosti  Poradové číslo žiadosti  

 

Náležitosti žiadosti A/N Poznámka 

Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 3 predložená v elektronickej 

podobe  a v jednom   vyhotovení v listinnej podobe.  Originál žiadosti 

je podpísaný štatutárnym  zástupcom žiadateľa a opatrený pečiatkou.  

     

Čestné vyhlásenie žiadateľa nie staršie ako tri mesiace, o tom, že má 

vyrovnané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom  
     

Potvrdenie správcu dane nie staršie ako tri mesiace o tom, že 

žiadateľ nemá daňové nedoplatky.  
Pri žiadostiach predložených po 

1. decembri 2019 sa nevyžaduje 

Potvrdenie príslušného konkurzného súdu nie staršie ako tri 

mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je 

v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh 

na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.  

Netýka sa  žiadateľa, ktorým je obec, alebo vyšší územný celok 

 

 

Čestné vyhlásenie žiadateľa nie staršie ako tri mesiace o tom, že voči 

nemu nie je vedený výkon rozhodnutia. Netýka sa  žiadateľa, ktorým 

je obec, alebo vyšší územný celok. 
  

Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri 

mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz 

nelegálneho zamestnávania.  
  

Potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace o tom, že 

voči žiadateľovi neeviduje nedoplatky  
 Pri žiadostiach predložených po 

1. decembri 2019 sa nevyžaduje 

Potvrdenie VšZP nie staršie ako tri mesiace o tom, že voči 

žiadateľovi neeviduje nedoplatky  
 Pri žiadostiach predložených po 

1. decembri 2019 sa nevyžaduje 

Potvrdenie ZP Dôvera nie staršie ako tri mesiace o tom, že voči 

žiadateľovi neeviduje nedoplatky  
 Pri žiadostiach predložených po 

1. decembri 2019 sa nevyžaduje 

Potvrdenie ZP Union nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi 

neeviduje nedoplatky  
 Pri žiadostiach predložených po 

1. decembri 2019 sa nevyžaduje 

Doklad preukazujúci zápis do registra poskytovateľov sociálnych 

služieb, ak sa žiada o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb – 

uvedený doklad vydáva príslušný vyšší územný celok 

  

Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu  z listu vlastníctva, zmluvu o 

nájme nehnuteľnosti alebo zmluvu o výpožičke uzatvorenú 

najmenej na päť rokov od podania žiadosti, ak predmetom 

financovania je nehnuteľnosť (t.j. ak ide o výmenu vykurovacích 

zariadení, vzduchotechniky, o vytváranie bezbariérového prostredia a 

nákup technických zariadení na zlepšenie manipulácie s fyzickými 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, o rekonštrukciu a 

stavebné úpravy zariadení) 

  

Písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľností so stavebnými 

úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo o zmluvu o 

výpožičke nehnuteľnosti a predmetom financovania je rekonštrukcia a 

stavebné úpravy 

  



Právoplatné stavebné povolenie alebo doklad o ohlásení stavby 

príslušnému stavebnému úradu alebo ich úradne overené kópie, ak 

predmetom financovania je rekonštrukcia a stavebné úpravy 

  

Doklad preukazujúci havarijný stav vykurovacích zariadení a inej 
techniky – protokol o odbornej skúške a prevádzke príslušného 

revízneho technika alebo protokol o úradnej skúške Technickej 

inšpekcie, a.s., so záverom o nespôsobilosti spoľahlivej a bezpečnej 

prevádzky s nariadením vyradiť toto zariadenie alebo techniku z 

prevádzky, ak predmetom financovania je vykurovacie zariadenie 

alebo iná technika v havarijnom stave. Vo vyraďovacom protokole je 

uvedený presný názov zariadenia alebo prístroja, ktorý sa vyraďuje, 

typ, výrobné číslo, rok výroby, inventárne číslo 

  

Doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10% z celkových 

výdavkov na uskutočnenie aktivít a činností z vlastných alebo z iných 

zdrojov. Potvrdenie banky o zostatku finančných prostriedkov na 

účte žiadateľa, potvrdenie iného subjektu, čestné vyhlásenie 

žiadateľa+ odôvodnenie, nie staršie ako tri mesiace,  

  

Cenová ponuka so špecifikáciou rozpočtu, ak predmetom 

financovania je materiálno technické vybavenie, nákup strojov, 

prístrojov, techniky, náradia, inventáru, materiálu a dopravných 

prostriedkov 

  

Rozpočet (výkaz výmer), ak predmetom financovania je 

rekonštrukcia a stavebné úpravy 
  

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu  žiadateľa nie staršie ako tri 

mesiace o tom, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú 

pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na 

ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo činnosti, na ktoré žiadateľ žiada 

dotáciu, nevykonáva  na účel dosiahnutia zisku.

 

  

 
 

 

 


