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VÝNOS
MINISTERSTVA OBRANY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. mája 2007 č. SEOPMVL-104-81/2007-OdL

o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
na výskum a vývoj zameraný na zabezpečenie obrany štátu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. ustanovuje:
§1
(1) Dotáciu na výskum a vývoj podľa osobitného predpisu1) z rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť na financovanie projektov výskumu a vývoja2) zameraných na zabezpečenie obrany štátu v súlade so strategickými a programovými dokumentmi
schválenými vládou Slovenskej republiky alebo v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci a projektov v rámci medzinárodných výskumných a vývojových programov a organizácií Severoatlantickej aliancie, Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody
o Európskom hospodárskom priestore, vrátane nákladov na ich prípravu (ďalej len „projekt“).
(2) Dotáciu možno poskytnúť aj na financovanie technických štúdií realizovateľnosti
a vedecko-technických služieb3) zameraných na zabezpečenie obrany štátu (ďalej len „štúdia“).
§2
(1) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a) fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
b) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.
(2) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi,
a) ktorého predmetom činnosti je výskum alebo vývoj,
b) ktorý má usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový
rok,
c) ktorý v predchádzajúcich rozpočtových rokoch dodržal podmienky poskytnutia dotácie,
d) ktorý nie je v konkurze alebo v likvidácii,

1

) Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/
2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
2
) § 4 zákona č. 172/2005 Z. z.
3
) § 8 zákona č. 172/2005 Z. z.
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e) voči ktorému nie je vedené exekučné konanie,
f) ktorý neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu. 4)
a)
b)
c)
d)

(3) Dotáciu nemožno poskytnúť
na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
ak nie je predložená úplná žiadosť vrátane príloh.

(4) Dotáciu, ktorá je štátnou pomocou, možno poskytnúť len vtedy, ak je v súlade s pravidlami Európskej únie pre poskytovanie štátnej pomoci.
§3
(1) Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe.
(2) Žiadosť sa predkladá ministerstvu na základe verejnej výzvy ministerstva. 5)
(3) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a) podrobný popis projektu alebo štúdie a v prípade projektu aj popis plánovaných výsledkov,
b) kalkulácia nákladov na riešenie projektu alebo financovanie štúdie podľa osobitného predpisu, 6)
c) výpis z obchodného registra alebo obdobného registra, nie starší ako tri mesiace, ak ide o žiadateľa, ktorý sa zapisuje do takéhoto registra,
d) doklad o zriadení samostatného účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
e) potvrdenie o spolufinancovaní projektu alebo štúdie,
f) podnikateľský zámer na využitie výsledkov vývoja alebo návrh zmluvy o budúcich dodávkach
predmetu vývoja pre ozbrojené sily Slovenskej republiky, ak ide o financovanie vývoja,
g) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze alebo v likvidácii,
h) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené exekučné konanie,
i) čestné vyhlásenie žiadateľa, že má usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok,
j) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, ak
ide o žiadateľa oprávneného podnikať,
k) čestné vyhlásenie žiadateľa neuvedeného v písmene j), že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.

4

) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č.125/2006 Z. z.
5
) § 18 zákona č. 172/2005 Z. z.
6
) § 17 ods. 1 až 4 zákona č. 172/2005 Z. z.
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§4
(1) Dotáciu možno poskytnúť na krytie oprávnených nákladov7) na riešenie projektu
alebo štúdie najviac do výšky podľa osobitného predpisu. 8)
(2) Dotáciu možno poskytnúť len na základe písomnej zmluvy o poskytnutí prostriedkov
medzi ministerstvom a žiadateľom. 9)
§5
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

František K A Š I C K Ý , v. r.
minister obrany
Slovenskej republiky
Č. SEOPMVL-104-82/2007-OdL

7

) Čl. 5a ods. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní čl. 87 a 88 Zmluvy
ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 10, 13. 1. 2001) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28. 2. 2004).
Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (Ú. v. EÚ C 323, 30. 12. 2006).
8
) Čl. 5a ods. 3 a 4 nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. ES L 10, 13. 1. 2001) v znení nariadenia
Komisie (ES) č. 364/2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28. 2. 2004).
Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (Ú. v. EÚ C 323, 30. 12. 2006).
9
) § 20 zákona č. 172/2005 Z. z.
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Príloha
k výnosu č. SEOPMVL-104-81/2007-OdL
VZOR
Žiadosť o poskytnutie dotácie na výskum a vývoj zameraný na zabezpečenie obrany štátu
Dotácia na rok:
Názov projektu alebo štúdie:

Žiadateľ (obchodné meno/názov žiadateľa):

Adresa miesta podnikania alebo sídla žiadateľa
(ulica, číslo, PSČ, mesto):
Právna forma žiadateľa,
ak je žiadateľom právnická osoba:
IČO žiadateľa:
Číslo registrácie:
Štatutárny orgán žiadateľa, ak je žiadateľom
právnická osoba (meno a priezvisko, funkcia):
Kontaktná osoba
(meno a priezvisko, číslo telefónu, číslo faxu,
e-mailová adresa):
Bankové spojenie
(číslo samostatného účtu, banka,
kód – numerický, swiftový):
Celkový rozpočet (Sk):
Spolufinancovanie (Sk):

%

Suma požadovanej dotácie (Sk):

..................................................................................
Miesto a dátum

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu žiadateľa,
ak je žiadateľom právnická osoba
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Redakčné oznámenie
Čiastky V-40, V-41 a V-42 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky obsahovali utajovanú písomnosť a boli distribuované podľa osobitného rozdeľovníka.
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