(Návrh)
ZÁKON
z ….…… 2017,
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií
v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
(ďalej len „úrad“).
§2
Rozsah poskytovania dotácií
Dotáciu z rozpočtovej kapitoly úradu na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť za
podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1) na podporu
a) digitálnej agendy v jej komplexnom rozsahu,
b) rozvoja investičného prostredia v Slovenskej republike,
c) implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.
§3
Účel poskytovania dotácií
(1) Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť na
a) podporu aktivít zameraných na získanie inovatívnych návrhov riešení v oblasti
eGovernmentu,
b) podporu využívania najmodernejších technológií a rozvoj vysokokapacitných infokomunikačných sietí pre komunity,
c) podporu vzdelávacích a odborných aktivít a projektov zameraných na zvyšovanie
informačnej gramotnosti a podporu využívania elektronických služieb verejnej
správy,
d) prípravu analytických kapacít a podporu študentov zapojených do výskumu v oblasti
informatizácie, vrátane podpory študentov, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku
na medzinárodnej úrovni,
e) podporu online nástrojov participatívnej demokracie,
f) podporu osvetových podujatí a projektov pre zvyšovanie informovanosti verejnosti
o zámeroch v oblasti informatizácie, vrátane podpory edičnej činnosti a publikačnej
činnosti.
g) tvorbu inovatívnych aplikácií zjednodušujúcich používanie verejných služieb,
h) vytvorenie konceptu miest a regiónov,

) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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i) šírenie pozitívnych príkladov projektov realizovaných z európskych štrukturálnych
a investičných fondov, z programu Horizon 2020 a CEF.
(3) Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na
a) tvorbu investičných platforiem a podporu inovatívnych projektov realizovaných
v rámci vytvorených investičných platforiem,
b) podporu inovatívnych projektov využívajúcich hybridné modely financovania.
(4) Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť na
a) mikrogranty na realizáciu lokálnych iniciatív a projektov zameraných na
implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj,
b) tvorbu IT riešení na podporu sociálnej inovácie, ktorá implementáciou výrazne
prispeje k naplneniu vymedzených cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.
Podmienky poskytovania dotácií
§4
(1) Dotáciu podľa § 3 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a) obec,
b) vyšší územný celok,
c) občianske združenie,
d) nadácia,
e) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
g) stredné školy,
h) verejné vysoké školy,
i) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší
územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom
zriaďovateľa,
j) právnická osoba zriadená osobitným zákonom;2) takejto právnickej osobe nemožno
poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona2) poskytnuté
prostriedky z verejného rozpočtu,
k) fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej
republiky alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území
Slovenskej republiky.
(2) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto zákona
a osobitného predpisu.3)
(3) Dotáciu nemožno poskytnúť okrem účelu podľa osobitného predpisu4) ani na
a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c) úhradu výdavkov na správu žiadateľa,
d) úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré sú
financované zo zdrojov Európskej únie a iných finančných mechanizmov,
) Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, § 5 až 41 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
) § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
4
) § 8a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
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e) výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu.
§5
(1) Dotáciu na účely podľa § 3 možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na
financovanie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných
zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.
(2) Ak nie je dotácia poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných
zdrojov alebo iných zdrojov sa môže znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie.
§6
Spôsob poskytovania dotácií
(1) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej
len „žiadosť“), ktorá sa predkladá v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným
elektronickým podpisom5 alebo v listinnej podobe, ak ide o fyzickú osobu podľa § 4 ods. 1
písm. k), vrátane jej príloh podľa odseku 2 v termíne určenom vo výzve na predkladanie
žiadostí. Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie vrátanie jej príloh ustanoví všeobecne záväzný
predpis, ktorý vydá úrad.
(2) Dotácia sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi
úradom a žiadateľom podľa § 4 ods. 1 alebo medzi úradom a zriaďovateľom, ak ide o žiadateľa
podľa § 4 ods. 1 písm. i).
§7
Vyhodnocovanie žiadostí
(1) Žiadosti vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje úrad. Člen komisie
ani jemu blízka osoba6) nesmie byť
a) žiadateľom alebo zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,
b) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c) spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,
d) zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia právnických
osôb, ktorého je žiadateľ členom,
e) konečným užívateľom výhod žiadateľa, ktorý je ako partner verejného sektora zapísaný
v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.7
(2) Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií
uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované
a bez identifikácie žiadateľa.
(3) Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri
vyhodnocovaní žiadostí a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí ustanoví všeobecne záväzný
predpis, ktorý vydá úrad.

čl. 3 ods. 12 Nariadenia (EÚ č. 910/2014)
) § 116 Občianskeho zákonníka.
7
) § 19 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.
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§8
Zverejňovanie informácií
Úrad zverejňuje na svojom webovom sídle
a) úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie
dotácií v jeho pôsobnosti,
b) schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad
na nasledujúce dva roky,
c) najmenej dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie
žiadostí, ktorá obsahuje najmä
1. lehotu na predloženie žiadosti
2. základný cieľ a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich
váhu,
3. formulár žiadosti v elektronickej podobe,
4. okruh osôb, ktoré môžu podať žiadosť,
5. disponibilný objem finančných prostriedkov na vyhlásenú výzvu,
6. spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
7. termín a postup vyhodnocovania žiadostí,
8. zloženie komisie na vyhodnocovanie žiadostí,
9. návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,
d) všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých zdrojov vrátane
dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie a identifikácie konečného prijímateľa
dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,
e) vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má úrad k dispozícii,
f) často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
§9
Kontrola
(1) Úrad vykonáva finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou8) a kontrolu
dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie.
(2) Ak prijímateľ dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného
predpisu.9)
§ 10
Spoločné ustanovenia
(1) Na poskytovanie, používanie a zúčtovanie dotácií sa vzťahuje osobitný predpis.1)
(2) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(3) Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.
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Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 11
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

