
 

 

 

 

 

 

DODATOK Č. 1 

K 

ŠTATÚTU 

HODNOTIACEJ KOMISIE PRE HODNOTENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI  

A /ALEBO PODPORY V RÁMCI PILOTNEJ SCHÉMY PODPORY PROJEKTOV 

EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA A INOVÁCIÍ PRE BUDOVANIE ROZUMNÝCH OBCÍ  

A MIEST V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (SCHÉMA DE MINIMIS DM - 3/2017  

V PLATNOM ZNENÍ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER 2018 



V súlade s článkom 8 bodom 1 Štatútu Hodnotiacej komisie pre hodnotenie žiadostí 

o poskytnutie dotácie v rámci Pilotnej schémy podpory projektov experimentálneho vývoja 

a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v Slovenskej republike (schéma de minimis 

DM - 3/2017 v platnom znení) sa štatút mení a dopĺňa takto: 

Čl. I 

1. V čl. 1 prvý bod znie: „1. Hodnotiaca komisia pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie 

pomoci a/alebo podpory (ďalej len „komisia“) v rámci Pilotnej schémy podpory projektov 

experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v Slovenskej 

republike v znení Dodatku č. 1 z 20. marca 2018 (ďalej len „schéma“), na základe 

Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 314/2017 z 28. júna 2017 a v súlade so zákonom 

č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej 

pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“) je 

odborný a poradný orgán vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 

investície a informatizáciu (ďalej len „úrad“) a/alebo štatutárneho zástupcu poskytovateľa 

podpory, ktorý je zodpovedný za transparentné rozhodovanie o hodnotení žiadostí 

o poskytnutie pomoci a/alebo podpory (ďalej len „žiadosť“).“. 

 

2. V čl. 1 štvrtom bode sa vypúšťajú slová „na projekty experimentálneho vývoja a inovácií 

pre budovanie inteligentných riešení na území obcí a miest v Slovenskej republike“. 

 

3. V čl. 2 druhý bod znie: „2. Komisia má šesť stálych členov s hlasovacím právom, ktorí sú 

zástupcovia poskytovateľa pomoci a jedného stáleho člena bez hlasovacieho práva, ktorým 

je tajomník komisie a/alebo štyroch dočasných členov s hlasovacím právom.“  

 

Stáli členovia komisie: 

 predseda komisie, 

 podpredseda komisie, 

 tajomník komisie, 

 zástupca sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky, 

 zástupca Ministerstva financií Slovenskej republiky, 

 zástupca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, 

 zástupca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 

 

Dočasní členovia komisie: 

 štyria zástupcovia poskytovateľa podpory. Poskytovateľ podpory na účely tohto štatútu 

sa rozumie tuzemský alebo zahraničný subjekt, ktorý poskytuje podporu formou 

finančných/nefinančných prostriedkov. V prípade, že poskytovateľ pomoci vyhlási 

výzvu bez poskytovateľa podpory, dočasní členovia komisie podľa prvej vety sa 

nevymenúvajú a komisiu tvoria len zástupcovia poskytovateľa pomoci spolu 

s tajomníkom komisie.“. 

 

4. V čl. 6 druhý bod znie: „Rokovanie komisie prebieha formou osobnej účasti, 

prostredníctvom videokonferencie alebo na základe rozhodnutia predsedu komisie formou 

písomného postupu (per rollam).“. 



5. V čl. 6 tretí bod znie: „Komisia je uznášaniaschopná, ak sa na jej rokovaní zúčastní 

dvojtretinová väčšina členov komisie s hlasovacím právom. Pri rovnosti hlasov je 

rozhodujúci hlas predsedu komisie. Ak komisia nie je uznášaniaschopná, predseda komisie 

zvolá do desiatich pracovných dní nové zasadnutie komisie. Uznášaniaschopnosť komisie 

overuje predseda komisie. V prípade rokovania formou per rollam prebieha hlasovanie 

elektronickou formou a nie je potrebné zisťovať uznášaniaschopnosť komisie.“. 

 

6. V čl. 8 tretí bod znie: „Zrušuje sa Štatút hodnotiacej komisie pre hodnotenie žiadostí 

o poskytnutie pomoci a/alebo podpory v rámci Pilotnej schémy podpory projektov 

experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v Slovenskej 

republike zo dňa 22.9.2017.“ 

 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia a podpísania vedúcim 

úradu. 

 

 

V Bratislave dňa 6.9.2018 

 

 

................................................ 

Mgr. Patrik Krauspe 

 

vedúci úradu 

podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu 
 


