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ÚVOD  
 

V rámci tohto Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného 

príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania 

v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č. 1 „Podpora SZČO“ (ďalej len 

„oznámenie“) môžu uchádzači o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) z oprávnenej cieľovej 

skupiny predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na samostatnú zárobkovú 

činnosť.  

Aktivita č. 1 projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ (ďalej len „projekt“) sa bude realizovať 

prostredníctvom úradov v rámci Slovenskej republiky ako  aktívne opatrenie na trhu práce 

podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o službách zamestnanosti“).  

 

Aktívnym opatrením na trhu práce na účely tohto oznámenia je podpora zamestnávania UoZ 

samozamestnaním s tým, že uchádzačovi o zamestnanie (UoZ), ktorý sa samozamestná, 

bude poskytnutý finančný príspevok. 

 

ROZPOČET     
 

Výška pomoci, ktoré je schválená na realizáciu aktivity č. 1 Podpora SZČO  predstavuje 

spolu 16 800 000 Eur 

  

Predpokladaný počet zaradených:  3 000 UoZ                  5 600 Eur na 1 UoZ 

 

OPRÁVNENÉ ÚZEMIE  
 

Projektové aktivity budú implementované v regiónoch prostredníctvom úradov práce, 

sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) na celom území Slovenska.  

 

 

OPRÁVNENÁ CIEĽOVÁ SKUPINA  
 

- uchádzač o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) podľa § 6 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(zákon o službách zamestnanosti), vedený v evidencii UoZ úradu najmenej 1 mesiac; 

 

 

Oprávnená aktivita - AKTIVITA č. 1 PODPORA SZČO 
 

Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 

prostredníctvom samozamestnania UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, ktorí budú ako 

SZČO  prevádzkovať SZČ v rôznych odvetviach. Pracovné miesto na samozamestnanie 

môže UoZ vytvoriť aj v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby. 

Pre účely opatrenia  sa za SZČO považujú osoby, ktoré budú prevádzkovať SZČ v zmysle     

§ 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona o službách zamestnanosti, napr. v zmysle zákona č. 
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455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostníci), zákona č. 105/1990 Z.z. 

o súkromnom podnikaní občanov (samostatne hospodáriaci roľníci) a v zmysle osobitných 

predpisov (zdravotnícki pracovníci, finanční agenti, advokáti  a pod).  

 

Za vytvorenie pracovného miesta sa považuje začatie prevádzkovania alebo vykonávania 

SZČ a jej nepretržité prevádzkovanie alebo vykonávanie najmenej dva roky.  

 

Úrad poskytne príspevok na SZČ na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s 

prevádzkovaním SZČ UoZ, ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej jeden mesiac, 

písomne požiadal o poskytnutie príspevku úrad v územnom obvode ktorého vytvorí 

pracovné miesto na samozamestnanie, na ktorom bude nepretržite dva roky prevádzkovať 

SZČ, má splnené povinnosti podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, predložil 

doklady uvedené ako prílohy žiadosti, vrátane podnikateľského zámeru a kalkulácie 

nákladov na plánovanú podnikateľskú činnosť a udrží pracovné miesto vytvorené 

samozamestnaním nepretržite najmenej dva roky.  

 

V prípade, ak by občan prestal prevádzkovať SZČ pred uplynutím dvoch rokov, je 

povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, 

počas ktorého neprevádzkoval SZČ. Uvedené sa nevzťahuje na občana, ktorý by prestal 

prevádzkovať SZČ zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19 ods. 1 písm. c) 

zákona o službách zamestnanosti, alebo z dôvodu úmrtia. Občan, ktorý prestal 

prevádzkovať SZČ zo zdravotných dôvodov, je povinný preukázať úradu použitie 

finančného príspevku a vrátiť úradu nevyčerpanú časť poskytnutého finančného 

príspevku. 

 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA  
 

Za oprávneného žiadateľa sa považuje UoZ, vedený v evidencii UoZ úradu najmenej 1 

mesiac,  ktorý splní podmienky uvedené v tomto oznámení a ktorý bude nepretržite 

najmenej dva roky od začatia prevádzkovania SZČ:   

  

a) prevádzkovať živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,  

b) vykonávať činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových 

poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a 

notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 

540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. 

z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, 

zákon č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.), vykonáva slobodné povolania, ktoré nie sú 

upravené osobitnými predpismi, a nie sú ani podnikaním podľa § 2 Obchodného 

zákonníka, sú slobodným povolaním, t.j. sú činnosťou, na ktorej vykonávanie zákon 

nevyžaduje žiadne oprávnenie (napr. herec, choreograf, tanečník, hudobník, novinár, 

sochár, atď., ktorí pri vykonávaní svojej činnosti nie sú v pracovnom pomere, ani v 

obdobnom pracovnom vzťahu),  

c) vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa zákona č. 

105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov, okrem žiadateľa, ktorý by svoju činnosť 

vykonával na vodných plochách.  
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Žiadosti o poskytnutie príspevku je možné predkladať najneskôr do 4.12.2020.  

 

Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou o finančný príspevok predložiť: 

1) Podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej SZČ   

    podľa predpísanej osnovy ;                                

2)Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutí/neposkytnutí príspevku na SZČ v rámci iných 

aktívnych opatrení na trhu práce  (príspevok podľa  § 49, §57 zákona o službách 

zamestnanosti, národného projektu Úspešne na trhu práce - aktivita č. 2, Cesta na trh 

práce, aktivita č. 4, Cesta na trh práce – 2, Aktivita č. 3)); 

3)  Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis, 

4) Vyhlásenie žiadateľa, že pred zaradením do evidencie UoZ žiadateľ podnikal, resp. 

vykonával alebo prevádzkoval SZČ/nepodnikal resp. nevykonával alebo neprevádzkoval 

SZČ; 

5) a) Doklad osvedčujúci, resp. oprávňujúci žiadateľa k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu 

SZČ; alebo 

b) Úradne potvrdenú kópiu žiadosti o vydanie dokladu oprávňujúceho žiadateľa 

k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu SZČ.   

Doklad osvedčujúci žiadateľa k oprávneniu prevádzkovať alebo vykonávať 

príslušnú SZČ žiadateľ predkladá do 30 dní odo  dňa uzatvorenia dohody 

o poskytnutí príspevku (ak sa s úradom písomne nedohodol inak). 

6) Žiadateľ, ktorý prerušil/pozastavil živnosť predkladá úradu aj právoplatné rozhodnutie 

o prerušení/pozastavení živnosti. 

 

Okrem vyššie uvedených dokladov  podmienkou na poskytnutie  príspevku podľa § 70 

odsek 7  a odsek 8 zákona o službách zamestnanosti je, že žiadateľ: 

a) má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu, 

b) má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, 

poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

c) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti 

o príspevok, 

d) nemá voči úradu finančné záväzky,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

e) nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár 

podľa osobitného predpisu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

f) nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného 

pomeru,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest 

zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ, ak ide o PO (nevzťahuje sa na 

FO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Splnenie podmienok uvedených v písmenách a) až e) a g) zisťuje úrad; splnenie podmienok 

uvedených v písmenách a) až c) môže preukázať aj žiadateľ.  

Splnenie podľa ods. 7 písm. f) preukazuje žiadateľ.  

 

Oprávnený je aj žiadateľ, ktorému: 

a) správca dane povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo  platenie 

daňového nedoplatku v splátkach,  

b) Sociálna poisťovňa povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa 

povolila žiadateľovi splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku 

z ročného zúčtovania poistného, 

c) úrad určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov. 
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Tento žiadateľ je pri podaní žiadosti povinný preukázať čestným vyhlásením odklad 

v zmysle písm. a) tohto odseku a povolený splátkový kalendár podľa písm. b) a c) tohto 

odseku. Splátkový kalendár podľa písm. c) preveruje úrad. 

 

Oprávnený je aj žiadateľ, ktorý prerušil/pozastavil živnosť a ktorý doloží úradu právoplatné 

rozhodnutie o prerušení/pozastavení živnosti. 

  

V rámci tohto opatrenia môže byť poskytnutý príspevok aj na rovnakú SZČ žiadateľovi, 

ktorému bol poskytnutý príspevok na SZČ pred viac ako 3 rokmi od začatia 

prevádzkovania SZČ aj v rámci iných opatrení aktívnej politiky trhu práce, a to podľa  §49, 

§57 zákona o službách zamestnanosti, národného projektu Úspešne na trhu práce - aktivita č. 

2, Cesta na trh práce, aktivita č. 4, Cesta na trh práce – 2, Aktivita č. 3). 

 

Poskytnutie príspevku nebude podliehať schváleniu v Komisii úradu ani posúdeniu vo 

Výbore pre otázky zamestnanosti. 

 

Žiadateľ je povinný pre potreby uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku uviesť IBAN 

samostatného bankového účtu. V dohode sa následne vypíše IBAN účtu, ktorý sa bude na 

podnikanie používať. 

 

Dohoda o poskytnutí príspevku môže byť podpísaná so žiadateľom po splnení podmienok 

definovaných v oznámení a predložení príslušných dokladov ihneď, okrem dokladov, ktoré 

môže žiadateľ predložiť dodatočne:  

1) dokladu oprávňujúceho žiadateľa k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu SZČ; alebo 

2) úradne potvrdenej kópie žiadosti o vydanie dokladu oprávňujúceho žiadateľa 

následne prevádzkovať alebo vykonávať SZČ.  

 

Dohoda je platná a účinná dňom jej uzavretia. 

 

Príspevok na SZČ môže byť uhradený len na základe predloženia : 

1) dokladu oprávňujúceho žiadateľa k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu SZČ;  

alebo 

2) úradne potvrdenej kópie žiadosti o vydanie dokladu oprávňujúceho žiadateľa 

následne prevádzkovať alebo vykonávať SZČ.  

Vyplatenie príspevku sa viaže na predloženie uvedených dokladov. 

 

Doklad osvedčujúci žiadateľa k oprávneniu pre výkon príslušnej  SZČ žiadateľ 

predkladá žiadateľ úradu do 30 dní od podpísania dohody o poskytnutí príspevku (ak 

sa s úradom písomne nedohodol inak).  

 

Dátum začiatku prevádzkovania SZČ uvedený na doklade, ktorý bude 

oprávňovať žiadateľa k prevádzkovaniu príslušnej SZČ MUSÍ BYŤ 

NESKORŠÍ, ako je dátum uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku na 

SZČ s úradom. 

 
Finančný príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode UoZ vytvorí pracovné 

miesto, na ktorom bude ako SZČO prevádzkovať SZČ. 
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Príjemca príspevku, ktorý doklad osvedčujúci k oprávneniu pre výkon príslušnej 

SZČ/podnikateľskej činnosti nedoložil úradu najneskôr do 30 dní od uzatvorenia 

dohody (ak sa s úradom nedohodol inak) je povinný vrátiť úradu celý poskytnutý 

príspevok. 

 

FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU VYTVORENIA  

PRACOVNÉHO MIESTA  
 

Príspevok na SZČ môže úrad poskytnúť UoZ,  ktorý splnil podmienky pre poskytnutie 

príspevku uvedené v oznámení, o príspevok písomne požiada najneskôr do 4.12.2020 a 

bude prevádzkovať SZČ v zmysle § 5 ods. 1, písm. b), c) a d) zákona o službách 

zamestnanosti. Finančný príspevok na SZČ môže úrad poskytnúť na čiastočnú úhradu 

nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ.   

 

Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom uzatvorenia dohody, vecno-právne 

účinky dohoda nadobúda až dňom označeným v príslušnom doklade, osvedčujúcom 

žiadateľa k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu SZČ ako deň začatia prevádzkovania 

alebo vykonávania SZČ. 

Dátum začatia SZČ sa teda posudzuje podľa údaja uvedeného na doklade 
osvedčujúcom príjemcu príspevku k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu SZČ vydaného 

príslušnou relevantnou inštitúciou.   

 

Dátumom začatia prevádzkovania SZČ na uvedenom doklade sa v zmysle dohody 

o poskytnutí príspevku začína oprávnené obdobie použitia poskytnutého príspevku, ktorý 

môže príjemca príspevku použiť na zabezpečenie začatia prevádzkovania svojej SZČ 

v zmysle podnikateľského zámeru a kalkulácie nákladov.  

Finančné prostriedky použité pred týmto termínom nespĺňajú podmienky oprávnenosti.  

 

Prevádzkovanie SZČ preukazuje príjemca finančného príspevku vykonávaním 

sústavnej činnosti samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 
príslušnými dokladmi vedenými v daňovej evidencii,  v evidencii v rozsahu povinnom pri 

uplatnení paušálnych výdavkov, vedením účtovníctva podľa osobitného predpisu (zákon 

431/2002 Z. z. o účtovníctve) preukazujúcimi vynaložené náklady.  

Príjemca príspevku tiež predkladá na príslušný úrad dve písomné správy o prevádzkovaní 

SZČ a o čerpaní poskytnutého finančného príspevku. 

 

Za deň vytvorenia pracovného miesta samozamestnaním sa považuje deň začatia 

prevádzkovania SZČ uvedený v príslušných dokladoch osvedčujúcich/oprávňujúcich 

žiadateľa k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu samostatnej zárobkovej činnosti. 

         

Prvú písomnú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku za prvý 

rok prevádzkovania SZČ príjemca príspevku predkladá najneskôr do konca 13. 

(trinásteho) mesiaca od začatia prevádzkovania SZČ.  

Doklady o použití vyplateného finančného príspevku,  vrátane príslušných fotokópií 

dokladov a  k nahliadnutiu aj ich originálov preukazujúcich vynaložené oprávnené výdavky 

do plnej výšky poskytnutého finančného príspevku 5 600 Eur a druhú záverečnú písomnú 

správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní vyplateného finančného príspevku je povinný 
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príjemca príspevku predložiť úradu najneskôr do posledného dňa 23. (dvadsiateho 

tretieho) mesiaca od začatia prevádzkovania SZČ.  

Lehota na predloženie dokladov sa považuje za splnenú, ak sú doklady doručené na 

príslušný úrad, najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty v zmysle dohody 

o poskytnutí finančného príspevku o poskytnutí finančného príspevku na samostatnú 

zárobkovú činnosť podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti. Ak 

posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty 

najbližší nasledujúci pracovný deň. Ide o hmotnoprávnu lehotu, ktorá ostáva zachovaná, ak 

sa plnenie, ktoré sa má uskutočniť urobí najneskôr v posledný deň lehoty. 

 

Nepredloženie dokladov o použití poskytnutého finančného príspevku a písomnej správy 

o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní vyplateného príspevku, vrátane príslušných fotokópií 

účtovných dokladov a k nahliadnutiu aj ich originálov o čerpaní poskytnutého príspevku 

preukazujúcich vynaložené náklady, sa považuje za závažné porušenie podmienok 

dohody, okrem predloženia správy a relevantných dokladov po uplynutí lehoty uvedenej 

v príslušnom článku dohody zo závažných dôvodov, ktoré dokladuje príjemca príspevku 

relevantným dokladom, a ktorých závažnosť posúdi úrad.  

 

V prípade nepredloženia príslušných fotokópií účtovných dokladov a k nahliadnutiu aj 

ich originálov o čerpaní poskytnutého príspevku preukazujúcich vynaložené náklady a 

záverečnej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní vyplateného príspevku je príjemca 

príspevku povinný vrátiť úradu celý poskytnutý príspevok.  

 

Príjemca finančného príspevku, ktorý prestane prevádzkovať SZČ pred uplynutím dvoch 

rokov nemôže byť zaradený do evidencie UoZ, a to počas obdobia chýbajúceho do splnenia 

tejto povinnosti.  Príjemca finančného príspevku, ktorý prestal prevádzkovať SZČ pred 

uplynutím dvoch rokov môže byť do evidencie UoZ zaradený odo dňa nasledujúceho po 

uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania SZČ, dňom osobného podania písomnej 

žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ. To neplatí, ak občan vrátil pomernú časť 

poskytnutého finančného príspevku zodpovedajúceho obdobiu, počas ktorého 

neprevádzkoval SZČ, alebo nevyčerpanú časť poskytnutého finančného príspevku.   

 

VÝŠKA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
 

UoZ, ktorý splnil podmienky definované pre oprávneného žiadateľa v aktivite č. 1 Podpora 

SZČO Projektu „Pracuj, zmeň svoj život“, vyplatí úrad na základe uzatvorenej dohody 

o poskytnutí príspevku  jednorázovo príspevok vo výške 5 600 Eur.  

 

Príspevok môže príjemca príspevku použiť do posledného dňa 22. (dvadsiateho druhého)  

mesiaca od začiatku prevádzkovania SZČ, ak sa s úradom písomne nedohodol inak. 

 

Z dôvodu, aby nedošlo k duplicite financovania rovnakých výdavkov na toho istého UoZ 

v tom istom čase, finančný príspevok nemôže byť poskytnutý SZČO na úhradu tých 

nákladov, na ktoré mu už bol poskytnutý príspevok z iných verejných zdrojov, alebo zdrojov 

EŠIF.  
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OPRÁVNENÉ NÁKLADY / VÝDAVKY 
 

Za oprávnené výdavky môžu byť považované len výdavky, ktoré vznikli SZČO v súvislosti 

s dohodou o poskytnutí finančného príspevku na samostatnú  zárobkovú činnosť v 

rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č. 1 „Podpora SZČO“, najskôr v deň 

začatia prevádzkovania SZČ, označený v príslušnom doklade osvedčujúceho žiadateľa 

k prevádzkovaniu SZČ, ktorý žiadateľ predkladá úradu najneskôr do 30 dní od uzatvorenia 

dohody o poskytnutí príspevku),  vyplývajú z podnikateľského zámeru a kalkulácie 

nákladov, vznikli v oprávnenom období národného projektu, boli skutočne vynaložené 

príjemcom príspevku,  t.j. boli uhradené z poskytnutého a vyplateného príspevku a za 

predpokladu, že sú nevyhnutne potrebné na uspokojivé vykonávanie SZČ, výlučne s ňou 

súvisia, sú identifikovateľné, riadne odôvodnené, preukázané a výlučne súvisia t. j. sú 

potrebné na uspokojivé vykonávanie SZČ, nie sú považované za neoprávnené podľa Schém 

pomoci de minimis v platnom znení,  a spĺňajú podmienky hospodárnosti, efektívnosti, 

účelnosti a zodpovedajú potrebám projektu a časovo a vecne súvisia s obdobím realizácie 

projektu. Oprávnené výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné, doložené 

relevantnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u príjemcu finančného príspevku 

v súlade s platnou legislatívou. Výdavky musia byť uhradené príjemcom finančného 

príspevku. 
 

Pre potreby dokladovania použitia finančného príspevku je príjemca príspevku povinný 

viesť riadnu evidenciu - zoznam oprávnených účtovných dokladov o použití príspevku 

v časovom slede, ku ktorému predkladá fotokópie účtovných  dokladov a k nahliadnutiu aj 

ich originály o čerpaní vyplateného finančného príspevku, ktoré preukazujú skutočne 

vynaložené oprávnené výdavky v súlade s podnikateľským plánom a kalkuláciou 

predpokladaných nákladov. Za doklady, ktorými príjemca príspevku preukazuje skutočne 

vynaložené oprávnené výdavky v súlade s podnikateľským plánom a kalkuláciou 

predpokladaných nákladov, a ktoré predkladá spolu s písomnou správou o prevádzkovaní 

SZČ a o čerpaní vyplateného finančného príspevku sa považujú najmä faktúry, dodacie listy, 

príjmové a výdavkové pokladničné doklady, doklady o úhrade zakúpeného 

produktu/výrobku, bločky z registračnej pokladnice, originály výpisov z bankového účtu 

resp. potvrdenie banky o uskutočnení platby a iné. 

 

Príjemca príspevku dokladuje použitie príspevku dokladmi vedenými v daňovej evidencii,  

v evidencii v rozsahu povinnom pri uplatnení paušálnych výdavkov, vedením 

účtovníctva podľa osobitného predpisu (zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve) preukazujúcimi 

vynaložené náklady. Následne mesiac pred ukončením povinného dvojročného 

prevádzkovania SZČ predkladá úradu všetky doklady o použití príspevku do plnej 

výšky 5 600 € a predkladá na príslušný úrad dve písomné správy o prevádzkovaní SZČ 

a o čerpaní poskytnutého finančného príspevku. 
 

Príjemca finančného príspevku môže pomoc použiť len na účel, na ktorý mu bola 

poskytnutá. V prípade porušenia tejto zásady, príjemca finančného príspevku je povinný 

finančný príspevok vrátiť.  

Príjemca finančného príspevku zodpovedá za hospodárenie s verejnými prostriedkami, 

ktoré mu boli poskytnuté formou finančného príspevku. Pri ich používaní je povinný v 

zmysle zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť ich 

použitia, a to nasledovne: 
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 hospodárnosť - minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie 

tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality, 

 efektívnosť - maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným 

prostriedkom, 

 účinnosť - vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti 

vzhľadom na použité verejné prostriedky, 

 účelnosť - vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným 

účelom ich použitia; 

 

Z vecného hľadiska musí výdavok spĺňať aj nasledujúce podmienky: 

 výdavok je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon 

o rozpočtových pravidlách, Zákonník práce); 

 výdavok je vynaložený na projekt  a realizovaný v zmysle podmienok oznámenia, 

príslušnej schémy pomoci de minimis; 

 výdavky sú v súlade s cieľmi projektu; 

 výdavok je primeraný, t. j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase a 

zodpovedá potrebám projektu; 

 výdavok spĺňa zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti; 

 výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými 

dokladmi, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnou legislatívou, 

výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi 

Oprávnenými sú výdavky, ktoré vznikli príjemcovi príspevku v súvislosti so začatím a 

následným prevádzkovaním SZČ, vynaložené od prvého  dňa začatia prevádzkovania alebo 

vykonávania SZČ označeného v príslušnom doklade osvedčujúceho žiadateľa 

k prevádzkovaniu SZČ,  použité najneskôr do dátumu posledného dňa 22. mesiaca odo dňa 

začatia prevádzkovania SZČ. Výdavky použité po tomto termíne sú neoprávnené.  

Oprávnené výdavky vyplývajú z podnikateľského zámeru a kalkulácie predpokladaných 

nákladov predložených k žiadosti o poskytnutie príspevku, boli uhradené z účtu príjemcu 

príspevku, sú nevyhnutne potrebné na uspokojivé prevádzkovanie SZČ, sú s ňou priamo 

spojené, odôvodnené, preukázateľné a vynaložené v súlade s princípmi hospodárnosti, 

efektívnosti, účinnosti a primeranosti a ktoré: 

 boli vynaložené ako bežné (nie kapitálové výdavky) a boli účtované priamo do spotreby, 

t. j. ako výdavky  príslušného účtovného obdobia. K tejto skupine patrí nákup 

neodpisovaného majetku (hmotného a nehmotného), ktorý sa bežne účtuje pri jeho 

obstaraní do výdavkov priamo do spotreby, t. j. drobného hmotného a dlhodobého 

hmotného majetku, ktorého vstupná cena vrátane dopravy a montáže neprevyšuje 1 700 

Eur a nehmotného majetku, ktorého vstupná cena neprevyšuje 2 400 Eur; 

 navzájom sa neprekrývajú a nie sú duplicitne financované z rôznych verejných zdrojov,  

nie sú považované za neoprávnené podľa  príslušnej kapitoly schémy DM č. 16/2014 v 

platnom znení a príslušnej kapitoly schémy DM 7/2015 v platnom znení; 

Súčasne platí podmienka, že tento majetok nebol nadobudnutý z akýchkoľvek 

predchádzajúcich príspevkov z verejných zdrojov.  

 

Majetok zakúpený z poskytnutého finančného príspevku na SZČ odporúčame poistiť. 

Preto výšku poistného treba zohľadniť v podnikateľskom  zámere a  náklady spojené 

s takýmto poistením budú považované za oprávnený výdavok. 
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V zmysle Schém de minimis na podporu zamestnanosti pri nesplnení podmienok dohody 

o poskytnutí finančného príspevku poskytovateľ na základe rozhodnutia príslušného 

kontrolného orgánu pozastaví, prípadne zruší poskytnutie finančného príspevku príjemcovi 

pomoci. Za porušenie podmienok sa považuje najmä významná zmena podnikateľského 

zámeru, predkladanie nepravdivých údajov a dokumentov, nedodržanie podmienok dohody 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“).  

 

Za neoprávnené sa považujú výdavky na mzdu, dobrovoľné preddavky do sociálnej 

poisťovne, výdavky vynaložené v rámci exekučných konaní.  

Príspevok nie je možné použiť na nákup infraštruktúry, dopravného prostriedku, 

nehnuteľností a pozemkov (je možné financovať také vybavenie/zariadenie, ktoré sa bežne 

účtuje pri jeho obstaraní do výdavkov priamo do spotreby). 

 

V zmysle príslušných Schém de minimis na podporu zamestnanosti v platnom znení pri 

nesplnení podmienok dohody o poskytnutí finančného príspevku poskytovateľ na základe 

rozhodnutia príslušného kontrolného orgánu pozastaví, prípadne zruší poskytnutie 

finančného príspevku príjemcovi pomoci. Za porušenie podmienok sa považuje najmä 

významná zmena podnikateľského zámeru, predkladanie nepravdivých údajov 

a dokumentov, nedodržanie podmienok dohody o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku.  

 

SPÔSOB FINANCOVANIA OPATRENIA 
 

Spôsob financovania opatrenia sa realizuje predfinancovaním so zdrojov Štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky. Príspevok sa poskytuje formou štátnej pomoci v súlade s 

podmienkami Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v platnom znení - DM 

č. 16/2014 a Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v oblasti 

poľnohospodárskej prvovýroby v platnom znení -  DM č. 7/2015.   

 

 POMOC DE MINIMIS 
 

1. Finančné príspevky poskytnuté na podporu vytvárania pracovných miest 

podnikateľom, resp. subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť sú pomocou 

poskytnutou v súlade s podmienkami Schémy pomoci DM 16/2014 v platnom znení 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/statna-pomoc/ 

 

V súlade s princípmi, ktoré sa vzťahujú na pomoc podľa Nariadenie Komisie (EÚ) č. 

1407/2013 z 18.12.2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie na pomoc de minimis, pomoc de minimis sa považuje za poskytnutú v okamihu, kedy 

prijímateľ nadobudne právny nárok na poskytnutie pomoci. 

Maximálna výška pomoci akémukoľvek príjemcovi nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 

EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Maximálna výška pomoci 

prijímateľovi vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu 

nesmie presiahnuť 100 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov. Táto pomoc 

sa nesmie použiť na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Trojročné obdobie 

v súvislosti s poskytovaním pomoci sa určuje na základe účtovného obdobia príjemcu. Podľa 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/statna-pomoc/
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zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je to kalendárny rok 

alebo hospodársky rok podľa rozhodnutia podnikateľa. 

Stropy maximálnej výšky uvedené v jednotlivých nariadeniach de minimis sa uplatňujú 

bez ohľadu na formu pomoci alebo sledovaný účel pomoci, ako aj nezávisle od toho, či je 

pomoc financovaná úplne alebo čiastočne zo zdrojov Únie.  

 

Minimálna pomoc sa môže poskytnúť len vtedy, ak je preukázané, že novou pomocou 

spolu s doteraz poskytnutou pomocou neprekročí maximálnu výšku minimálnej pomoci 

(strop) na jedného príjemcu v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokov stanovený        

v nariadeniach Komisie.  

 

Z uvedeného vyplýva, že sa zohľadňuje príslušný fiškálny rok a predchádzajúce dva 

fiškálne roky spätne odo dňa podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na 

podporu vytvorenia pracovných miest. V prípade, ak účtovným obdobím príjemcu 

minimálnej pomoci nie je kalendárny rok, ale hospodársky rok, posudzuje sa obdobie troch 

po sebe idúcich hospodárskych rokov. 

 

Pred poskytnutím novej minimálnej pomoci poskytovateľ - úrad (ktorý posudzuje 

žiadosť) je povinný získať od príjemcu – zamestnávateľa prehľad o poskytnutej 

minimálnej pomoci za predchádzajúce dva fiškálne roky a počas prebiehajúceho 

fiškálneho roka, ktorú získal:  

- aj od iných poskytovateľov pomoci,  

- z rôznych verejných zdrojov (zo zdrojov ŠR, zo zdrojov Európskej únie, iné zdroje),  

- v rámci iných schém pomoci de minimis.  

 

Pomoc de minimis podľa článku F. Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti 

v platnom znení, sa vzťahuje na všetky sektory hospodárstva okrem:  

a) pomoci v prospech podnikov pôsobiacich v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa 

vzťahuje nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej 

organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady 

(ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 

(ďalej len „nariadenie č. 1379/2013“)
1
; 

b) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych 

výrobkov
2
; 

c) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu 

poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch: 

i) ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov 

kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými 

podnikmi, 

ii) ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená 

prvovýrobcom; 

d) pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, 

konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie 

a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi 

s vývoznou činnosťou; 

                                                 
1 Ú. v. ES L 354, 28.12.2013 
2 výrobky vymenované v Prílohe I k zmluve 
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e) pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred 

dovážaným. 

 

Ak prijímateľ pomoci pôsobí v sektoroch uvedených pod písm. a), b) alebo c) a zároveň 

pôsobí v jednom alebo viacerých iných sektoroch alebo vyvíja ďalšie činnosti, ktoré patria 

do rozsahu pôsobnosti tejto schémy, vzťahuje sa táto schéma na pomoc poskytovanú 

v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti za podmienky, že 

oddelením činností alebo odlíšením nákladov, prijímateľ zabezpečí (a 

poskytovateľ/vykonávateľ overí), že činnosti vykonávané v sektoroch vylúčených z rozsahu 

pôsobnosti tejto schémy nebudú podporované z pomoci de minimis poskytovanej v súlade so 

schémou.   

 

Za neoprávnené výdavky pre účely tejto schémy sa považujú: 

a) úroky z dlhov, 

b) vratná daň z pridanej hodnoty, 

c) výdavky bez priameho vzťahu k oprávnenému projektu, 

d) výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku podľa zákona           

o službách zamestnanosti , 

e) výdavky sankčného charakteru vrátane  súvisiacich výdavkov (pokuty, penále, vrátane 

zmluvných, výdavky na trovy konania a pod.), 

f) výdavky, ktoré sú v predpisoch EÚ uvedené ako neoprávnené (v prípade 

spolufinancovania projektu z Európskeho sociálneho fondu alebo iného fondu EÚ), 

g) výdavky, ktoré nie sú v účtovníctve jednoznačne označené ako výdavky súvisiace s 

realizovaným projektom v súlade s vnútorným predpisom účtovnej jednotky k vedeniu 

účtovníctva, 

h) výdavky na subdodávky, ktoré zvyšujú náklady na realizáciu činností bez pridania 

hodnoty, 

i) výdavky na tvorbu pracovných miest, na ktoré už prijímateľovi pomoci bola poskytnutá 

štátna pomoc od iných poskytovateľov štátnej pomoci alebo v rámci iných schém štátnej 

pomoci 

j) platba v hotovosti zahŕňajúca výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného 

a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku, a 

platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 EUR
3 

. 

 

Za prijímateľa pomoci sa považuje jediný podnik, ktorý pre účely schémy de minimis na 

podporu zamestnanosti v platnom znení zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce hospodársku 

činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov: 

a) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov 

alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť; 

b) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo odvolať 

väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu 

vykonávajúceho hospodársku činnosť; 

c) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným spôsobom 

ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe zmluvy, ktorú 

                                                 
3 § 4 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti 
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s daným subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť uzavrel, alebo na základe 

ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti; 

d) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom 

iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na základe zmluvy s inými 

akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť pod 

kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte 

vykonávajúcom hospodársku činnosť. 

Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v 

písm. a) až d) prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov vykonávajúcich 

hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik. 

 

2. Finančné príspevky poskytnuté na podporu vytvárania pracovných miest 

podnikateľom, resp. subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť sú pomocou 

poskytnutou v súlade s podmienkami Schémy DM č. 7/2015 v platnom znení 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/statna-pomoc/ 

 

V súlade s princípmi, ktoré sa vzťahujú na pomoc podľa Nariadenie Komisie (EÚ) č. 

1408/2013 z 18.12.2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva, pomoc de minimis sa považuje za 

poskytnutú v okamihu, kedy prijímateľ nadobudne právny nárok na poskytnutie pomoci, a to 

bez ohľadu na dátum vyplatenia pomoci de minimis podniku. 

 

Celková výška pomoci  de minimis, ktorá sa poskytuje jedinému podniku nesmie 

presiahnuť 20 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.  

Pomoc de minimis sa považuje za poskytnutú v okamihu, kedy podnik nadobudne právny 

nárok na poskytnutie pomoci, a to bez ohľadu na dátum vyplatenia pomoci de minimis 

podniku. Pre účely poskytnutia pomoci de minimis podľa tejto schémy, sa deň/dátum 

nadobudnutia účinnosti dohody o poskytnutí NFP s prijímateľom pomoci považuje za 

deň/dátum poskytnutia pomoci. Dohoda o poskytnutí NFP nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 

Obdobie troch fiškálnych rokov v súvislosti s poskytovaním pomoci sa určuje na základe 

účtovného obdobia prijímateľa. Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov je to kalendárny rok alebo hospodársky rok podľa rozhodnutia 

podnikateľa. 

 

Pomoc podľa tejto schémy sa vzťahuje na podniky pôsobiace v prvovýrobe 

poľnohospodárskych výrobkov okrem: 

a) pomoci, ktorej výška sa stanovuje na základe ceny alebo množstva výrobkov uvedených 

na trh; 

b) pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, 

konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a 

prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s 

vývoznou činnosťou; 

c) pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred 

dovážaným. 

 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/statna-pomoc/
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Ak podnik pôsobí v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov a zároveň pôsobí v jednom 

alebo vo viacerých zo sektorov alebo vykonáva iné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti 

nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 

a 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis
4
, vzťahuje sa uvedené 

nariadenie na pomoc poskytnutú v súvislosti so sektormi alebo činnosťami podliehajúcimi 

uvedenému nariadeniu za predpokladu, že prijímateľ pomoci zabezpečí (a 

poskytovateľ/vykonávateľ overí) vhodnými prostriedkami, napríklad oddelením činností 

alebo rozlíšením nákladov, aby prvovýroba poľnohospodárskych výrobkov nebola 

podporovaná z pomoci de minimis poskytovanej v súlade so schémou. 

 
Ak podnik pôsobí v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov a zároveň v sektore 

rybolovu a akvakultúry, ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 875/2007 z 24. júla 2007 o 

uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore rybného 

hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1860/2004
5
 sa uplatňujú na pomoc 

poskytnutú v súvislosti s činnosťami v sektore rybolovu a akvakultúry za predpokladu, že 

prijímateľ pomoci zabezpečí (a poskytovateľ/vykonávateľ overí) vhodnými prostriedkami, 

napríklad oddelením činností alebo rozlíšením nákladov, aby prvovýroba 

poľnohospodárskych výrobkov nebola podporovaná z pomoci de minimis poskytovanej v 

súlade so schémou. 

 

Za neoprávnené výdavky pre účely tejto schémy sa považujú: 

a) úroky z dlhov, 

b) vratná daň z pridanej hodnoty, 

c) výdavky bez priameho vzťahu k oprávnenému projektu, 

d) výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku podľa zákona           

o službách zamestnanosti  

e) výdavky sankčného charakteru vrátane súvisiacich výdavkov (pokuty, penále, vrátane 

zmluvných, výdavky na trovy konania a pod.), 

f) výdavky, ktoré sú v predpisoch EÚ uvedené ako neoprávnené (v prípade 

spolufinancovania projektu z Európskeho sociálneho fondu alebo iného fondu EÚ), 

g) výdavky, ktoré nie sú v účtovníctve jednoznačne označené ako výdavky súvisiace s 

realizovaným projektom v súlade s vnútorným predpisom účtovnej jednotky k vedeniu 

účtovníctva, 

h) výdavky na subdodávky, ktoré zvyšujú náklady na realizáciu činností bez pridania 

hodnoty, 

i) výdavky na tvorbu pracovných miest, na ktoré už prijímateľovi pomoci bola poskytnutá 

štátna pomoc a minimálna pomoc od iných poskytovateľov štátnej pomoci alebo v rámci 

iných schém pomoci, resp. bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok z podopatrenia 

6.1 „Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“ alebo 

podopatrenia 6.3 „Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých 

poľnohospodárskych podnikov“ Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, 

                                                 
4 Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013 
5 Ú. v. EÚ L 193, 25. 7. 2007 
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j) platba v hotovosti zahŕňajúca výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného 

majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku, a platba v hotovosti, 

ktorej hodnota prevyšuje 5 000 EUR
6
. 

 

Oznamovanie poskytnutej pomoci de minimis 

 
Úrad postupuje v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti 

štátnej pomoci a minimálnej pomoci v platnom znení. 

 

Príjemca štátnej pomoci - SZČO je povinný 

a) preukázať poskytovateľovi štátnej pomoci (príslušný úrad) použitie prostriedkov štátnej 

pomoci a oprávnenosť vynaložených nákladov, 

b) umožniť poskytovateľovi štátnej pomoci vykonanie kontroly 

1. použitia prostriedkov štátnej pomoci 

2. oprávnenosti vynaložených nákladov 

3. dodržania podmienok poskytnutia štátnej pomoci. 

 

Koordinátor pomoci je oprávnený u poskytovateľa minimálnej pomoci vykonať kontrolu 

poskytnutia pomoci. Na tento účel je koordinátor pomoci oprávnený overiť si potrebné 

skutočnosti aj u príjemcu minimálnej pomoci. Príjemca minimálnej pomoci je povinný 

umožniť koordinátorovi pomoci vykonať kontrolu.  

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU 
 

Harmonogram realizácie: 

 

 Začiatok 

realizácie 

Ukončenie 

realizácie 

Vypracovanie projektu 

 

09/2020 

 

 

 

Prijímanie žiadostí o poskytnutie 

finančných príspevkov 

10/2020 4.12.2020 

Podpisovanie dohôd o poskytnutí 

finančných príspevkov 

10/2020 12/2020 

Úhrada finančných príspevkov konečným 

užívateľom 

10/2020 12/2020 

Predloženie správy o prevádzkovaní SZČ 

počas prvého roka podnikania 

 

10/2021 1/2022 

Predloženie dokladov o použití príspevku 

vrátane správy o prevádzkovaní SZČ 

počas druhého roka podnikania 

 

09/2022 12/2022 

 

                                                 
6 § 4 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti 
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Realizácia   projektu:  1.09.2020 – 31.12.2022  

 

FORMULÁR  ŽIADOSTI  A  PRÍLOHY  K  ŽIADOSTI 
 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku musí byť predložená na formulári, ktorý je 

prílohou č. 1 tohto oznámenia spolu s ostatnými požadovanými prílohami uvedenými 

v zozname príloh tohto oznámenia a ostatnými náležitosťami uvedenými na druhej strane 

žiadosti. Elektronická verzia formulárov je k dispozícii aj na internetovej stránke ústredia 

http://www.upsvar.sk.  

 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku musí byť potvrdená originálnym podpisom 

žiadateľa. Podpísaním žiadosti žiadateľ akceptuje podmienky oznámenia a súčasne 

potvrdzuje správnosť údajov, akceptuje podmienky príslušnej schémy pomoci de minimis - 

Schéma DM č. 16/2014 v platnom znení, alebo  Schéma DM č. 7/2015  platnom znení. 

 

 

SPÔSOB  DORUČENIA  ŽIADOSTI  
 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a povinné prílohy k žiadosti v písomnej podobe 

žiadateľ predkladá v jednom origináli na územne príslušný úrad v pôsobnosti ktorého  

vytvára pracovné miesto.  

 

Žiadatelia by si mali vo vlastnom záujme preveriť správnosť údajov a kompletnosť 

žiadosti vrátane priložených dokladov (viď kontrolný zoznam vo formulári Žiadosti 

o poskytnutie finančného príspevku). 

 

Oprávnený žiadateľ – UoZ bude vyradený z evidencie UoZ úradu dňom začatia 

prevádzkovania SZČ na základe predloženého dokladu, osvedčujúceho žiadateľa 

k oprávneniu na prevádzkovanie SZČ. 

 

Územne príslušný úrad pri osobnom prevzatí žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, 

vrátane povinných príloh, potvrdí prijatie žiadosti.  

 

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku doručené na iný, ako územne príslušný úrad, 

nebudú v rámci oznámenia akceptované a budú vrátené žiadateľovi. 

Žiadateľ označí zásielku nasledovne: 

- žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 

- číslo oznámenia....................... 

- názov žiadateľa  

- adresa žiadateľa  

 

Zoznam úradov, ktoré sú územne príslušné pre jednotlivé okresy je uvedený v prílohe č.  

tohto oznámenia. 
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ZOZNAM PRÍLOH K OZNÁMENIU 
 

Príloha č. 1 Žiadosť o poskytnutie príspevku na SZČ  

Príloha č. 2 Náležitosti podnikateľského zámeru 

Príloha č. 3    Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis 

Príloha č. 4    Vyhlásenie žiadateľa o podnikaní/nepodnikaní 

Príloha č. 5 Dohoda o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť  

  Príloha 2 k dohode – správa o prevádzkovaní SZČ a o použití príspevku 

Príloha č. 6 Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutí/neposkytnutí príspevku v rámci iných 

aktívnych opatrení na trhu práce 

Príloha č. 7 Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva  

Príloha č. 8 Zoznam úradov práce 

 


