
Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

Príloha č. 1 k opatreniu č.  21934/2019/SCL/96603-M 

 

Vzor 

 

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU V CIVILNOM LETECTVE 
podľa § 16 zákona  

 

I. časť 

 
určená pre záznamy poskytovateľa (ďalej len „poskytovateľ“) 

Odtlačok pečiatky podateľne poskytovateľa príspevku Číslo výzvy, na základe 

ktorej bola žiadosť podaná: 

 

Registratúrne číslo žiadosti 

pridelené poskytovateľom: 

 

Žiadosť podaná v lehote: ⃝ Áno ⃝ Nie 

Žiadosť obsahuje všetky 

náležitosti a prílohy: 
⃝ Áno ⃝ Nie 

Meno, priezvisko, dátum a podpis zamestnanca 

poskytovateľa, ktorý vykonal kontrolu prijatej žiadosti 

 

 

II. časť  

 

A. Účel poskytnutia príspevku 
[Žiadateľ o poskytnutie príspevku (ďalej len „žiadateľ“) vyznačí príslušný účel, na ktorý predkladá žiadosť 

o poskytnutie príspevku písmenom „x“] 

bezpečnostná ochrana letiska – bežné transfery   

   
bezpečnostná ochrana letiska – kapitálové transfery   

   

výkon záchranných a hasičských služieb na letisku – bežné transfery   

   
výkon záchranných a hasičských služieb na letisku – kapitálové transfery   

   

prevádzka letiskovej infraštruktúry   

   

investície do letiskovej infraštruktúry   

   

odbavenie letov oslobodených od odplát   

   

refundácia výdavkov spojených s poskytovaním letových prevádzkových služieb letom oslobodeným od 

odplát 

 
 

 

B. Názov projektu 
 

 

C. Rok, na ktorý sa požaduje poskytnutie príspevku 
   

  



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

D. Údaje o žiadateľovi, ak ide o právnickú osobu 
 

D.1 Názov alebo obchodné meno  
 

 

D.2 Právna forma 
 

 

D.3 Identifikačné číslo organizácie  D.4 Daňové identifikačné číslo 
   

 

D.5 Adresa sídla 
názov ulice  

orientačné číslo a súpisné číslo  

PSČ  

obec  

okres  

kraj  

 

D.6 Štatutárny orgán  
Meno a priezvisko  

funkcia  

 
Meno a priezvisko  

funkcia  

 
Meno a priezvisko  

funkcia  

 

D.7 Kontaktná osoba pre oblasť príspevku 
Meno a priezvisko  

telefónne číslo  

emailová adresa  

 

D.9 Bankové spojenie 
Názov banky alebo pobočky 

zahraničnej banky 

 

Číslo účtu v banke alebo v pobočke 

zahraničnej banky vo formáte IBAN 

 

  



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

D. Údaje o žiadateľovi, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa 
 

D.1 Meno a priezvisko 

 

 

D.2 Adresa trvalého pobytu 

názov ulice  

orientačné číslo a súpisné číslo  
PSČ  
obec  

okres  

kraj  

 

D.3 Adresa miesta podnikania 
názov ulice  

orientačné číslo a súpisné číslo  

PSČ  

obec  

okres  

kraj  

 

D.4 Identifikačné číslo organizácie   

   

 

D.5 Meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený 

 

 

D.6 Bankové spojenie 
Názov banky alebo pobočky 

zahraničnej banky 

 

Číslo účtu v banke alebo v pobočke 

zahraničnej banky vo formáte IBAN 

 

  



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

D. Údaje o žiadateľovi, ak ide o fyzickú osobu 
 

D.1 Meno a priezvisko 
 

 

D.2 Dátum narodenia   

   

 

D.3 Adresa trvalého pobytu 
názov ulice  

orientačné a súpisné číslo  

PSČ  

obec  

okres  

kraj  

 

D.4 Bankové spojenie 
Názov banky alebo pobočky 

zahraničnej banky 

 

Číslo účtu v banke alebo v pobočke 

zahraničnej banky vo formáte IBAN 

 

  



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

E. Popis projektu podľa § 12 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona  

 

E.1 Základné informácie 
Miesto realizácie/lokalita:  

Termín realizácie:  

Stručná charakteristika projektu:  

 

E.2 Rozpočet projektu 
celkový rozpočet projektu 

v eurách 

vlastné zdroje na projekt 

v eurách 
výška požadovaného príspevku 

v eurách 

   

 

E.3 Štruktúrovaný rozpočet projektu  

účtovná 

skupina 
náklady (výdavky) 

celkový rozpočet 

projektu  

v eurách 

výška 

požadovaného 

príspevku 

v eurách 

50 Spotrebované nákupy   
v tom: 501 - spotreba materiálu   
 502 - spotreba energie   
51 Služby   
v tom: 511 - opravy a udržiavanie   
 512 - cestovné    
  518 - ostatné služby    
52 Osobné náklady    
v tom: 521 - mzdové náklady   
  524 - zákonné sociálne poistenie   
 525 - ostatné sociálne poistenie   
  527 - zákonné sociálne náklady   
53 Dane a poplatky   
v tom: 531 - dane z motorových vozidiel    
 532 - daň z nehnuteľností   
 538 - ostatné dane a poplatky   
54 Iné náklady na hospodársku činnosť   
v tom: 548 - ostatné náklady na hospodársku činnosť   
55 Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku   
v tom: 551 - odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku  
 

  Spolu   

 



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

E.4 Podrobný komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu 
 

  



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

E. Popis projektu podľa § 12 ods. 3 písm. c) zákona  
 

E.1 Základné informácie  
Miesto realizácie/lokalita:  

Termín realizácie:  

Stručná charakteristika projektu:  

 

E.2 Rozpočet projektu 
celkový rozpočet projektu 

v eurách 

vlastné zdroje na projekt 

v eurách 

zdroje od iného subjektu  

v eurách 
výška požadovaného 

príspevku 

v eurách 

    

    

    

 

E.3 Štruktúrovaný rozpočet projektu  

účtovná 

skupina 
náklady (výdavky) 

celkový rozpočet 

projektu  

v eurách 

výška 

požadovaného 

príspevku 

v eurách 

50 Spotrebované nákupy   
v tom: 501 - spotreba materiálu   
 502 - spotreba energie   
51 Služby   
v tom: 511 - opravy a udržiavanie   
 512 - cestovné    
  518 - ostatné služby    
52 Osobné náklady    
v tom: 521 - mzdové náklady   
  524 - zákonné sociálne poistenie   
 525 - ostatné sociálne poistenie   
  527 - zákonné sociálne náklady   
53 Dane a poplatky   
v tom: 531 - dane z motorových vozidiel    
 532 - daň z nehnuteľností   
 538 - ostatné dane a poplatky   
54 Iné náklady na hospodársku činnosť   
v tom: 548 - ostatné náklady na hospodársku činnosť   
55 Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku   
v tom: 551 - odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku  
 

  Spolu   

 



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

E.4 Podrobný komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu 
 

 

E.5 Prevádzkové náklady v eurách
1
 

   

 
Vysvetlivky: 
1
 Prevádzkové náklady žiadateľa na poskytovanie letiskových služieb, ktoré zahŕňajú kategórie nákladov, osobné 

náklady, tovary a služby, ale ktoré nezahŕňajú kapitálové náklady, marketingovú podporu alebo iné stimuly, ktoré 

žiadateľ poskytuje leteckým dopravcom, a nezahŕňajú náklady štátu v súlade s bodom 25 ods. 22 oznámenia Komisie - 

Usmernenia o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti (2014/C 99/03) (Ú. v. EÚ C 99, 4. 4. 2014). 

  



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

E.6 Schodok financovania prevádzkových nákladov
1
 

Pôvodný schodok financovania
2
 

v eurách 

 

Očakávaný schodok financovania
3
 

v eurách 

 

 
Vysvetlivky: 
1
 Schodok financovania prevádzkových nákladov sú prevádzkové straty žiadateľa za príslušné obdobie, diskontované na 

ich súčasnú hodnotu s využitím nákladov na kapitál, t. j. záporný rozdiel (v čistej súčasnej hodnote) medzi príjmami 

žiadateľa a prevádzkovými nákladmi žiadateľa v súlade s bodom 25 ods. 23 oznámenia Komisie - Usmernenia o štátnej 

pomoci pre letiská a letecké spoločnosti (2014/C 99/03) (Ú. v. EÚ C 99, 4. 4. 2014). 
2
 Pôvodný schodok financovania prevádzkových nákladov je priemer schodkov financovania prevádzkových nákladov, 

t. j. suma prevádzkových nákladov, ktorá nie je krytá príjmami, počas piatich rokov, ktoré predchádzali začiatku 

prechodného obdobia, t. j. za roky 2009 až 2013 v súlade s bodom 122 oznámenia Komisie - Usmernenia o štátnej 

pomoci pre letiská a letecké spoločnosti (2014/C 99/03). 
3 
Na poskytnutie vhodných stimulov na efektívne prevádzkovanie letiska sa výška pomoci v zásade určí ex ante ako 

pevná suma pokrývajúca očakávaný schodok financovania prevádzkových nákladov (určené na základe 

podnikateľského plánu ex ante) počas prechodného obdobia desiatich rokov v súlade s bodom 121 oznámenia Komisie - 

Usmernenia o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti (2014/C 99/03). 

  



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

E. Popis projektu podľa § 12 ods. 3 písm. d) zákona  
 

E.1 Základné informácie 
Miesto realizácie/lokalita:  

Termín realizácie:  

Stručná charakteristika projektu:  

 

E.2 Rozpočet projektu 
celkový rozpočet projektu 

v eurách 

vlastné zdroje na projekt 

v eurách 

zdroje od iného subjektu  

v eurách 
výška požadovaného 

príspevku 

v eurách 

    

    

    

 

E.3 Štruktúrovaný rozpočet projektu  

účtovná 

skupina 
náklady (výdavky) 

celkový rozpočet 

projektu v eurách 

výška 

požadovaného 

príspevku 

v eurách 

02 Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný   
v tom: 021 - stavby    
 022 - samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí   
 029 - ostatný dlhodobý hmotný majetok   
03 Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný    
v tom: 031 - pozemky   
  Spolu   

 

E.4 Kapitálové náklady
1
 v eurách  E.5 Oprávnené investičné náklady

2
 v eurách 

   

 
Vysvetlivky: 
1
 Kapitálové náklady sú odpisy oprávnených investičných nákladov do letiskovej infraštruktúry a vybavenia vrátane 

základných nákladov na financovanie v súlade s bodom 25 ods. 10 oznámenia Komisie - Usmernenia o štátnej pomoci 

pre letiská a letecké spoločnosti (2014/C 99/03) (Ú. v. EÚ C 99, 4. 4. 2014). 
2
 Oprávnené investičné náklady sú náklady súvisiace s investíciami do letiskovej infraštruktúry vrátane nákladov na 

plánovanie okrem investičných nákladov na neletecké činnosti, investičné náklady súvisiace s vybavením pre služby 

pozemnej obsluhy, bežné náklady na údržbu a náklady štátu v súlade s bodom 25 ods. 15 oznámenia Komisie - 

Usmernenia o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti (2014/C 99/03). 

 

E.6 Schodok financovania kapitálových nákladov
1
 v eurách 

   

 
Vysvetlivky: 
1
 Schodok financovania kapitálových nákladov je čistá súčasná hodnota rozdielu medzi pozitívnym a negatívnym 

peňažným tokom, vrátane investičných nákladov, v priebehu trvania investície do hmotného kapitálového majetku 

v súlade s bodom 25 ods. 11 oznámenia Komisie - Usmernenia o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti 

(2014/C 99/03) (Ú. v. EÚ C 99, 4. 4. 2014). 



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

 

E.7 Podrobný komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu 
 

  



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

E. Popis projektu podľa § 12 ods. 3 písm. e) zákona  
 

E.1 Základné informácie 
Miesto realizácie/lokalita:  

Termín realizácie:  

Stručná charakteristika projektu:  

 

E.2 Rozpočet projektu 
celkový rozpočet projektu 

v eurách 

vlastné zdroje na projekt 

v eurách 
výška požadovaného príspevku 

v eurách 

   

 

E.3 Štruktúrovaný rozpočet projektu  

náklady (výdavky) 

celkový rozpočet 

projektu  

v eurách 

výška požadovaného 

príspevku 

v eurách 

Náklady na poskytovanie letiskových služieb   
pristátie lietadiel   
parkovanie lietadiel (okrem celoročného parkovania)   
odbavenie cestujúcich   
Spolu   

 



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

E.4 Podrobný komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu 
 

  



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

E. Popis výdavkov podľa § 12 ods. 3 písm. f) zákona 
 

E.1 Obdobie, za ktoré je požadovaná refundácia 
 

 

E.2 Výdavky na lety oslobodené od odplát 

 
celkové výdavky  

v eurách 

výška požadovaného príspevku 

v eurách 

rok 

traťové letecké 

navigačné 

služby 

terminálne 

letecké 

navigačné 

služby 

spolu 

traťové letecké 

navigačné 

služby 

terminálne 

letecké 

navigačné 

služby 

spolu 

       

       

       

 

E.3 Celkové náklady na poskytovanie traťových leteckých navigačných služieb, VFR
1
 a IFR

2
 

rok 

traťová jednotková sadzba 

v eurách 

počet traťových jednotiek 

služieb 

náklady  

v eurách 

VFR IFR VFR IFR VFR IFR 

       

       

       

 

Vysvetlivky: 
1
 VFR je skratka používaná na označenie pravidiel letu za viditeľnosti v súlade s čl. 2 ods. 139 vykonávacieho 

nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania 

a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie 

nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 

a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13.10.2012) v platnom znení. 

2 IFR je skratka používaná na označenie pravidiel letu podľa prístrojov v súlade s čl. 2 ods. 87 vykonávacieho 

nariadenia (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení. 
 

E.4 Náklady na poskytovanie traťových leteckých navigačných služieb, VFR a IFR, letom 

oslobodeným od odplát 

rok 

traťová jednotková sadzba 

v eurách 

počet traťových jednotiek 

služieb 

náklady  

v eurách 

VFR IFR VFR IFR VFR IFR 

       

       

       

 

E.5 Celkové náklady na poskytovanie terminálnych leteckých navigačných služieb, VFR a IFR 
Terminálna zóna spoplatňovania ... (uviesť označenie terminálnej zóny spoplatňovania) 

rok 

terminálna jednotková sadzba  

v eurách 

počet terminálnych jednotiek 

služieb 

náklady  

v eurách 

VFR IFR VFR IFR VFR IFR 

       

       

       

 



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

E.6 Náklady na poskytovanie terminálnych leteckých navigačných služieb, VFR a IFR, letom 

oslobodeným od odplát 
Označenie terminálnej zóny spoplatňovania ...  

rok 

terminálna jednotková sadzba  

v eurách 

počet terminálnych jednotiek 

služieb 

náklady  

v eurách 

VFR IFR VFR IFR VFR IFR 

       

       

       

 

 

E.5 Podrobný komentár 
 

  



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

F. Štatistické údaje, ak ide o projekt podľa § 12 ods. 3 písm. c) alebo písm. d) zákona  

 

F.1 Počet odbavených cestujúcich za posledné tri roky (r-1, r-2, r-3) predchádzajúce roku (r) 

podania žiadosti  
rok počet odbavených cestujúcich 

  

  

  

 

F.2 Množstvo odbaveného nákladu (tony) za posledné tri roky (r-1, r-2, r-3) predchádzajúce roku (r) 

podania žiadosti 

rok 
odbavený náklad 

v tonách 

  

  

  

  



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

G. Písomné vyhlásenie žiadateľa pri žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 12 ods. 3 

písm. a) zákona 

 

Vyhlasujem, že  

1. mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 

2. účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia 

a použitia príspevku, 

3. nie som v likvidácii, 

4. nie je voči mne vedená exekúcia, 

5. nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia, 

6. poskytujem súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva ako 

spravodajská jednotka alebo poskytujem štatistické a iné údaje týkajúce sa činnosti alebo 

účasti v civilnom letectve, 

7. nie som povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, 

v ktorom bola pomoc poskytnutá Slovenskou republikou označená za neoprávnenú 

a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, 

8. nežiadam alebo nečerpám finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky 

aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho 

rozpočtu na rovnaký účel. 

  



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

G. Písomné vyhlásenie žiadateľa pri žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 12 ods. 3 

písm. b) zákona 

 

Vyhlasujem, že  

1. mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 

2. účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia 

a použitia príspevku. 

3. nie som v likvidácii, 

4. nie je voči mne vedená exekúcia, 

5. nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia, 

6. poskytujem súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva ako 

spravodajská jednotka alebo poskytujem štatistické a iné údaje týkajúce sa činnosti alebo 

účasti v civilnom letectve, 

7. nie som povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, 

v ktorom bola pomoc poskytnutá Slovenskou republikou označená za neoprávnenú 

a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. 

  



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

G. Písomné vyhlásenie žiadateľa pri žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 12 ods. 3 

písm. c) zákona 

 

Vyhlasujem, že  

1. mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 

2. účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia 

a použitia príspevku. 

3. nie som v likvidácii, 

4. nie je voči mne vedená exekúcia, 

5. nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia, 

6. poskytujem súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva ako 

spravodajská jednotka alebo poskytujem štatistické a iné údaje týkajúce sa činnosti alebo 

účasti v civilnom letectve, 

7. nie som povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, 

v ktorom bola pomoc poskytnutá Slovenskou republikou označená za neoprávnenú 

a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. 

  



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

G. Písomné vyhlásenie žiadateľa pri žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 12 ods. 3 

písm. d) zákona 

 

Vyhlasujem, že  

1. mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 

2. účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia 

a použitia príspevku. 

3. nie som v likvidácii, 

4. nie je voči mne vedená exekúcia, 

5. nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia, 

6. poskytujem súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva ako 

spravodajská jednotka alebo poskytujem štatistické a iné údaje týkajúce sa činnosti alebo 

účasti v civilnom letectve, 

7. nie som povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, 

v ktorom bola pomoc poskytnutá Slovenskou republikou označená za neoprávnenú 

a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. 

  



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

G. Písomné vyhlásenie žiadateľa pri žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 12 ods. 3 

písm. e) zákona 

 

Vyhlasujem, že  

1. mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 

2. účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia 

a použitia príspevku. 

3. nie som v likvidácii, 

4. nie je voči mne vedená exekúcia, 

5. nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia, 

6. poskytujem súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva ako 

spravodajská jednotka alebo poskytujem štatistické a iné údaje týkajúce sa činnosti alebo 

účasti v civilnom letectve, 

7. nie som povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, 

v ktorom bola pomoc poskytnutá Slovenskou republikou označená za neoprávnenú 

a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. 

  



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

G. Písomné vyhlásenie žiadateľa pri žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 12 ods. 3 

písm. f) zákona 

 

Vyhlasujem, že  

1. mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 

2. účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia 

a použitia príspevku, 

3. nežiadam alebo nečerpám finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky 

aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho 

rozpočtu na rovnaký účel. 

  



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

 

H. Prílohy k žiadosti 

(Prílohy sa predkladajú len vtedy, ak údaje v nich obsiahnuté nemôže poskytovateľ získať z informačných systémov 

verejnej správy.) 

 

H.1 Všeobecné prílohy 

 

H.1.1 Projekt podľa § 12 ods. 3 písm. a) až f) zákona  

 
 Počet 

listov 

prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch Európskej únie alebo o finančných prostriedkoch 

poskytnutých iným orgánom verejnej správy alebo inou osobou hospodáriacou s prostriedkami štátneho 

rozpočtu za posledné tri roky predchádzajúce roku podania žiadosti, ktoré boli poskytnuté žiadateľovi 

 

 

   

kópia zmluvy o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa žiadateľovi 

príspevok poukazuje, 

 

 

   

potvrdenie miestne príslušného správcu dane, ktorým je obec a daňového úradu alebo colného úradu, nie 

staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky voči 

správcovi dane, ktorým je obec alebo finančná správa, 

 

 

 

 

H.1.2 Projekt podľa § 12 ods. 3 písm. a) až e) zákona  

 
 Počet 

listov 

potvrdenie príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti, že 

žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania,  

 

 

   

potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia 

žiadosti, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nedoplatky poistného 

na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

 

 

   

potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti, že nie 

je voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu 

zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

 

 

   

výpis z registra trestov právnickej osoby alebo údaje potrebné na vyžiadanie tohto výpisu z registra 

trestov žiadateľa, 

 

 

   

iný doklad potrebný na posúdenie žiadosti, ktorý poskytovateľ uvedie pre dané časové obdobie vo výzve 

na predloženie žiadosti. 

 

 

 

 



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

H.1.3 Projekt podľa § 12 ods. 3 písm. b) až e) zákona 

 
 Počet 

listov 

informácia o výške požadovaných alebo poskytnutých finančných prostriedkoch Európskej únie alebo 

informácia o iných finančných prostriedkoch od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby 

hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ktoré boli poskytnuté žiadateľovi 

 

 

 

 

H.2 Ďalšie prílohy - projekt podľa § 12 ods. 3 písm. a), b) alebo písm. c) zákona 

 

H.2.1 Výstavba 

 
 Počet 

listov 

údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo iného práva žiadateľa k pozemku, 

 

 

   

výpis z pozemkovej knihy, alebo inej obdobnej evidencie s identifikáciou parciel podľa katastra 

nehnuteľností, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je zapísané na liste vlastníctva, 

 

 

   

zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie 20 rokov 

odo dňa odovzdania stavby do užívania, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti; zmluvu možno 

nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou, 

 

 

   

výkaz výmer na jednotlivé stavebné objekty, 

 

 

   

písomný záväzok žiadateľa o tom, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo neurobí úkon 

smerujúci k zániku iného práva k nehnuteľnosti po dobu 20 rokov odo dňa odovzdania stavby alebo 

zrekonštruovanej stavby do užívania, zmeny stavby alebo stavebnej úpravy, ak osobitný predpis 

neustanovuje inak, 

 

 

   

písomný záväzok žiadateľa o tom, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ 

využívať na účel, na ktorý mu bol príspevok poskytnutý, najmenej po dobu 20 rokov odo dňa odovzdania 

stavby alebo zrekonštruovanej stavby do užívania, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 

 

 

   

písomný záväzok žiadateľa o tom, že nedá do nájmu alebo neprenechá do výpožičky dokončenú stavbu 

alebo zrekonštruovanú stavbu najmenej po dobu 20 rokov odo dňa odovzdania stavby alebo 

zrekonštruovanej stavby do užívania, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 

 

 

   

právoplatný súhlas podľa osobitného predpisu, ak sa vyžaduje, 

 

 

   

právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia 

vydaného príslušným stavebným úradom alebo oznámenie stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby 

alebo úradne osvedčená kópia oznámenia stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby, ak sa vyžaduje. 

 

 

 



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

H.2.2 Zmena stavby alebo stavebné úpravy  
  Počet 

listov 

údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, 

  

   

zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie 20 rokov 

odo dňa odovzdania zrekonštruovanej stavby do užívania, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti; 

zmluvu možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou, 

  

   

výkaz výmer na jednotlivé stavebné objekty, 

  

   

písomný záväzok žiadateľa o tom, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo neurobí úkon 

smerujúci k zániku iného práva k nehnuteľnosti po dobu 20 rokov odo dňa odovzdania stavby alebo 

zrekonštruovanej stavby do užívania, zmeny stavby alebo stavebnej úpravy, ak osobitný predpis 

neustanovuje inak,
Chyba! Záložka nie je definovaná.

) 

  

   

písomný záväzok žiadateľa o tom, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ 

využívať na účel, na ktorý mu bol príspevok poskytnutý, najmenej po dobu 20 rokov odo dňa odovzdania 

stavby alebo zrekonštruovanej stavby do užívania, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 

  

   

písomný záväzok žiadateľa o tom, že nedá do nájmu alebo neprenechá do výpožičky dokončenú stavbu 

alebo zrekonštruovanú stavbu najmenej po dobu 20 rokov odo dňa odovzdania stavby alebo 

zrekonštruovanej stavby do užívania, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 

  

   

písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so zmenou stavby alebo so stavebnými úpravami, ak 

má žiadateľ nehnuteľnosť v nájme alebo vo výpožičke, 

  

   

právoplatný súhlas podľa osobitného predpisu, ak sa vyžaduje, 

  

   

právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia 

vydaného príslušným stavebným úradom alebo oznámenie stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby 

alebo úradne osvedčená kópia oznámenia stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby, ak sa vyžaduje. 

  

 

H.2.3 Nájom alebo výpožička strojov, prístrojov alebo zariadení 
  Počet 

listov 

zmluva o nájme alebo zmluva o výpožičke najmenej na obdobie piatich rokov odo dňa poskytnutia 

príspevku; zmluvu možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou, 

  

   

písomný záväzok žiadateľa o tom, že nezmení vlastnícke právo k stroju, prístroju alebo zariadeniu, na 

ktoré bol prijímateľovi poskytnutý príspevok najmenej po dobu ich odpisovania, 

  

   



Dátum, podpis osoby vypĺňajúcej žiadosť 
 

písomný záväzok žiadateľa o tom, že obstarané stroje, prístroje alebo zariadenia bude žiadateľ využívať 

na účel, na ktorý mu bol príspevok poskytnutý, najmenej po dobu ich odpisovania; ak ide o nájom alebo 

výpožičku najmenej po dobu piatich rokov odo dňa poskytnutia príspevku, 

  

   

písomný záväzok žiadateľa o tom, že nedá do nájmu alebo neprenechá do výpožičky stroje, prístroje 

alebo zariadenia najmenej po dobu ich odpisovania. 

  

 

H.2.4 Výkup pozemkov pod letiskovou infraštruktúrou 
  Počet 

listov 

znalecký posudok na stanovenie trhovej hodnoty pozemkov vypracovaný odborne spôsobilou osobou nie 

starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti. 

  



 

I. Súhrn 

 

Žiadosť na projekt obsahuje všetky náležitosti podľa príslušných právnych predpisov, všetky údaje 

uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé a získané v súlade s osobitnými 

právnymi predpismi. 

 

Vyhlasujem, že  

1. súhlasím so spracovaním a zverejnením údajov poskytnutých poskytovateľovi príspevku 

v rámci činností súvisiacich s realizáciou systému poskytovania príspevku, 

2. poskytnem ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie 

oprávnenosti žiadosti, 

3. som si vedomý právnych následkov pri uvedení nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých 

údajov v žiadosti vrátane príloh. 

 

 

V ..... dňa ..... 

 

Za žiadateľa 

 

podpis žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, a to meno 

a priezvisko štatutárneho orgánu žiadateľa 

a 

odtlačok pečiatky žiadateľa 

 

 

podpis žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, a to 

meno a priezvisko žiadateľa 

a 

odtlačok pečiatky žiadateľa 

 

 

podpis žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, a to meno a priezvisko 

žiadateľa 

a 

odtlačok pečiatky žiadateľa 

 


