
  
 
 

Zoznam povinne predkladaných príloh 

 

P. č. Názov prílohy 

1. 
Výpis z obchodného registra – nie starší ako 3 mesiace – alebo úradne overený doklad 
o oprávnení na podnikanie, ak žiadateľ nie je zapísaný v obchodnom registri (napr. 
Živnostenský list) 

2. 

Výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace: 
– žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou 
– štatutárneho zástupcu žiadateľa alebo členov (všetkých) štatutárneho orgánu 

žiadateľa, ktorý je právnickou osobou 

3. 
Potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom – 
nie staršie ako 3 mesiace 

4. 

Písomný dokument vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 3 mesiace, 
preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného na zdravotné 
a nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevku na poistenie 
v nezamestnanosti platených zamestnávateľom podľa osobitných predpisov 

5. 
Potvrdenie o počte pracovníkov ((podľa čl. 5, Prílohy I, Nariadenia 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))  

6. 
Pri jednoduchom účtovníctve výkaz o počte zamestnancov a výkaz o príjmoch 
a výdavkoch k 31. decembru predchádzajúceho roka 

7. 
Pri podvojnom účtovníctve účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky 
k 31. decembru predchádzajúceho roka, resp. mimoriadna súvaha v prípade 
podnikateľských subjektov, ktoré boli založené v priebehu bežného roka) 

8. 

Vyhlásenie o postavení ako samostatný podnik, partnerský podnik alebo prepojený 
podnik vrátane informácie, či spĺňa definíciu malého alebo stredného podniku podľa 
((podľa čl. 3, Prílohy I, Nariadenia 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))  – štandardizovaný formulár Vyhlásenie – Informácie o kvalifikácii 
MSP 

Nepredkladá, ak je žiadateľ veľký podnik 

9. 
Výročná správa žiadateľa za rok predchádzajúci predloženiu žiadosti alebo jej podobný 
dokument 

10. Výpis z centrálneho registra záložných práv 

11. 
Písomný dokument vydaný príslušným konkurzným súdom, nie starší ako 3 mesiace, 
preukazujúci, že žiadateľ nie je v čase podania žiadosti v konkurze, v reštrukturalizácii 
a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku 

12. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia 

13. 

Vyhlásenie žiadateľa, že nie je podnikom v ťažkostiach ani voči nemu nie je 
nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, 
ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným 
trhom 

14. 
Vyhlásenie, že spoluriešiteľská organizácia nepredstavuje podnik (ak je 
spoluriešiteľskou organizáciou inštitúcia z iného ako podnikateľského sektora) 

15. Správa o preukázaní motivačného účinku – v prípade veľkého podniku  

 


