C2 Prílohy k mimoriadnej žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2018

Príloha č. 1 Stavebné povolenie alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činnosti, s vyznačením právoplatnosti
Žiadateľ priloží fotokópiu platného stavebného povolenia s vyznačením právoplatnosti vydaného príslušným stavebným
úradom v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov alebo
fotokópiu oznámenia k ohláseniu drobnej stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov. Stavebné povolenie vo väčšine prípadov stráca platnosť, ak sa s realizáciou stavby
nezačne do 2 rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti (v stavebnom povolení môže byť určená aj iná lehota).
Odporúčame žiadateľovi na platnom stavebnom povolení skontrolovať termín ukončenia stavby. Ak žiadateľ plánuje
stavbu ukončiť v roku 2018 alebo neskôr, predloží k žiadosti platné stavebné povolenie, v ktorom je uvedený termín
ukončenia stavby najskôr rok 2018, prípadne zmenu stavebného povolenia na predĺženie termínu ukončenia stavby s
vyznačením právoplatnosti.

Príloha č. 2 Vybrané časti projektovej dokumentácie overené v stavebnom konaní: a)
Sprievodná správa b) Súhrnná technická správa c) Súhrnný rozpočet d)
Situačný výkres
Žiadateľ predloží projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní (súhrnný rozpočet nemusí byť overený v
stavebnom konaní).

Príloha č. 3 Podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia
V tejto prílohe uvediete všetky investičné a neinvestičné náklady náklady súvisiace s projektom. Ďalej podrobná kalkulácia
nákladov a ich špecifikácia musí obsahovať množstvo a jednotkovú cenu a rozčlenenie celkovej sumy nákladov na vlastné
a cudzie (dotácia z EF) zdroje.

Príloha č. 4 Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie
Žiadateľ predkladá v prípade, ak ide o projekt, na ktorý sa nevyžaduje stavebné povolenie. Z relevantnej štúdie musí byť
zrejmé, kto a kedy ju vypracoval. K relevantnej štúdii obsahujúcej napr. stavebné práce a úpravy doložte zároveň aj
stanovisko príslušného orgánu štátnej správy (príslušný úrad životného prostredia alebo stavebný úrad) potvrdzujúce, že
sa na tieto aktivity nevyžaduje stavebné povolenie ani iný doklad v zmysle stavebného zákona. V prípade, že súčasťou
projektu nie sú stavebné práce a úpravy, postačuje čestné vyhlásenie žiadateľa, že si realizácia projektu nevyžaduje
stavebné povolenie ani iný doklad v zmysle stavebného zákona.

Príloha č. 5 Stanoviská podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach
Žiadateľ predkladá, ak ide o stavby, ktorých uskutočnenie je verejnou prácou podľa tohto zákona, protokol o vykonaní
štátnej expertízy. Ak ide o verejnú prácu s celkovou cenou vyššou ako 6.638.783,77 EUR (200 mil. SK) vrátane DPH (z
projektovej dokumentácie), predkladateľ požiada Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o vykonanie
štátnej expertízy. Definície podľa tohto zákona:
Verejnou prácou je: 1. činnosť na prípravu a uskutočňovanie stavby alebo zmeny dokončenej stavby financovaná celkom
alebo sčasti z verejných investícií, 2. stavba financovaná celkom alebo sčasti z verejných investícií.
Verejnou investíciou sú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, štátnych účelových fondov, z rozpočtu Európskej únie,
z rozpočtov vyšších územných celkov, z úverov, za ktoré ručí štát; za verejné investície sa považujú aj vlastné prostriedky
obce, ak obec požiada o zaradenie stavby financovanej z takých prostriedkov do rozvojového programu kraja.
Predkladateľom sú príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy alebo iní správcovia rozpočtových
kapitol, samosprávne kraje a obce.

Príloha č. 6 Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní, nie starší ako 3 mesiace
Žiadateľ predloží doklad o úhrade daní vystavený príslušným daňovým úradom, nie starší ako tri mesiace, v súlade so
zákonom o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 7 Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného, nie starší ako 3 mesiace
Žiadateľ predloží doklad o úhrade poistného, nie starší ako tri mesiace vydaný Sociálnou poisťovňou a zdravotnými
poisťovňami, v ktorých má prihlásených zamestnancov (Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Union zdravotná poisťovňa,
a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.)

Príloha č. 8 Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO)
IČO sa používa na jednoznačnú identifikáciu subjektov evidovaných v Registri organizácií. Prideľuje sa každej právnickej
osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi a má evidenčný význam. Právnickým osobám zapísaným do obchodného registra
prideľuje identifikačné číslo registrový súd, neinvestičným fondom, záujmovým združeniam právnických osôb a
neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby krajský úrad, podnikateľom podnikajúcim na základe
živnostenského oprávnenia príslušný živnostenský úrad. Podnikateľom podnikajúcim na základe iného než živnostenského
oprávnenia, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, nadáciám, pozemkovým a iným účelovým spoločenstvám,
politickým stranám a hnutiam, cirkevným organizáciám, náboženským spoločnostiam a ostatným právnickým osobám,
ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, prideľuje identifikačné číslo Štatistický úrad Slovenskej republiky
prostredníctvom svojich pracovísk. V prípade, ak žiadateľom je obec/mesto, potvrdenie musí obsahovať správny názov
žiadateľa. Neakceptuje sa potvrdenie, na ktorom je uvedený názov žiadateľa – Obecný /Mestský úrad.

Príloha č. 9 Stanovy
Predkladá žiadateľ – občianske združenie alebo záujmové združenie právnických osôb.

Príloha č. 10 Nadačná listina
Predkladá žiadateľ – nadácia.

Príloha č. 11 Štatút
Predkladá žiadateľ – nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním.

Príloha č. 12 Rozhodnutie o zriadení príspevkovej organizácie a zriaďovacia listina príspevkovej organizácie
Predkladá žiadateľ – príspevková organizácia.

Príloha č. 13 Vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva §16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch, resp. podľa §99 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Relevantné v prípade, že sa žiadosť týka výstavby kompostoviska.
Žiadateľ predkladá vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva (k dokumentácii v územnom konaní, k
projektovej dokumentácii v stavebnom konaní ak sa neuskutočnilo územné konanie, k navrhovanému spôsobu nakladania
s odpadom v konaní o odstránení stavby, k dokumentácii v konaní povolení terénnych úprav ak sa pri ich uskutočňovaní
predpokladá použitie stavebného odpadu a odpadu z demolácií) a pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou
nakladania s odpadmi.

Príloha č. 14 Doklad preukazujúci neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu v
predchádzajúcich troch rokoch
Žiadateľ predkladá Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce preukazujúce neporušenie zákazu nelegálneho
zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie staršie ako 3 mesiace

Príloha č. 15 Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o podporu na účely posúdenia naplnenia podmienok
štátnej pomoci
Povinná príloha

