Príloha č. 3 k metodike

KONTROLNÝ LIST
k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku predloženej na základe Výzvy na predkladanie
projektov financovaných alebo spolufinancovaných
z regionálneho príspevku (ďalej len „výzva“) číslo ...../OÚ ...../20..
podľa
Metodiky poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej
rozvinutého okresu
podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „metodika“)
Žiadosť registrovaná dňa:

.....................................

Registračné číslo žiadosti:

.....................................

1. Formulár žiadosti je vyplnený úplne a správne?
2. Žiadateľ je registrovaný v príslušnom registri a má oprávnenie na
vykonávanie činnosti, ktoré sú predmetom žiadosti?
názov registra: .......................................................................
3. Účel poskytnutia regionálneho príspevku v súlade s vyhlásenou výzvou a v
nej uvedenými aktivitami.
4. Je popísaná/ý účel poskytnutia regionálneho príspevku?
aktivita/y?
harmonogram?
spôsob financovania?
5. Žiadateľ je oprávneným prijímateľom regionálneho príspevku
1. podľa § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých
okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s plánom rozvoja okresu
2. podľa Schémy na podporu lokálnej zamestnanosti II (schéma pomoci de
minimis) DM-18/2021 – je registrovaný (založený) na území Slovenskej
republiky minimálne 3 roky ku dňu predloženia žiadosti (okrem príjemcov
registrovaných v registri sociálnych podnikov - § 27 zákona č. 112/2018 Z. z.
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
6. Boli použité merateľné ukazovatele v súlade s prílohou č. 6 metodiky:
v časti 7.A?
minimálne jeden v časti 7.B?
7. Žiadateľ spĺňa podmienky definované v § 8 ods. 5 zákona:
má vysporiadané všetky finančné pohľadávky voči štátu?1,2)
nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie a nebol
mu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu z dôvodu nedostatku majetku?3)
nie je voči nemu nariadený súdny výkon rozhodnutia (napr. exekúcia)? )
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neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania? )
5

nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná
poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti?6,7,8,9)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo
trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie?10)
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o prijímateľa, ktorý má
povinnosť zapisovať sa do tohto registra?11)

n/a

n/a
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8. Žiadateľ spĺňa podmienky definované v § 8 ods. 7 zákona?
1. Ak má byť regionálny príspevok poskytnutý na výstavbu, zmenu stavby
alebo stavebné úpravy, žiadateľ predkladá jeho vlastnícke právo alebo iné
právo k pozemku alebo stavbe a jeho záväzok, že tieto práva k pozemku
alebo stavbe sa nezmenia najmenej po dobu piatich rokov od dokončenia
výstavby, dokončenia zmeny stavby alebo dokončenia stavebných úprav –
preukázanie tejto podmienky žiadateľ
a) uvedie vo formulári žiadosti v 3. časti a to konkrétne: číslo parcely,
katastrálne územie, druh pozemku, číslo listu vlastníctva a
b) predloží nájomnú zmluvu alebo iný doklad preukazujúci právny vzťah
k pozemku alebo stavbe po dobu piatich rokov.

áno

nie

n/a

2. Ak je účelom žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku výstavba, zmena
stavby alebo stavebné úpravy, žiadateľ predkladá aj povolenia a stanoviská
vydané v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) napr. stavebné povolenie, oznámenie k ohláseniu
drobnej stavby atď. V prípade, ak je účelom žiadosti o poskytnutie
regionálneho príspevku okrem výstavby, zmeny stavby alebo stavebných
úprav aj projektová dokumentácia na tento projekt, tieto doklady nie je
potrebné k tomuto projektu predložiť.

áno

nie

n/a

9. Žiadateľ spĺňa podmienky definované v § 9 zákona?
Regionálny príspevok bude poskytnutý ako štátna pomoc v súlade
s ustanoveniami medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná
(napr. čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. V. EÚ C 326, 26.
10.2012)) a s osobitnými predpismi z oblasti štátnej pomoci (napr. nariadenie
Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú.
V. EÚ L 187, 26. 6. 2014)).
10. Ďalšie náležitosti podľa výzvy:

áno

nie

n/a

áno

nie

n/a

Formálnu kontrolu vykonal
(meno, priezvisko, dátum a podpis):
Registre:
1. https://oversi.gov.sk; ak nie je dostupný, potom https://crps.pohladavkystatu.sk/sk
2. https://oversi.gov.sk; ak nie je dostupný, potom https://www.financnasprava.sk/sk/elektronickesluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a
3. https://oversi.gov.sk; ak nie je dostupný, potom
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx
4. https://oversi.gov.sk; ak nie je dostupný, potom https://cre.sk/
5. https://oversi.gov.sk; ak nie je dostupný, potom https://www.ip.gov.sk/app/registerNZ/
6. https://oversi.gov.sk; ak nie je dostupný, potom http://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/
7. https://oversi.gov.sk; ak nie je dostupný, potom https://www.vszp.sk/platitelia/plateniepoistneho/zoznam-dlznikov.html
8. https://oversi.gov.sk; ak nie je dostupný, potom
https://portal.unionzp.sk/onlinepobocka/pub/zoznam-dlznikov
9. https://oversi.gov.sk; ak nie je dostupný, potom https://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznamdlznikov
10. https://oversi.gov.sk; ak nie je dostupný, potom https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznamodsudenych-pravnickych-osob
11. https://oversi.gov.sk; ak nie je dostupný, potom https://rpvs.gov.sk/rpvs
12. https://semp.kti2dc.sk/Reports (Zostava č. 21)

