VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 772
z 9. decembra 2020
k návrhu na zmenu a zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády
a na uvoľnenie prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa
Číslo materiálu:

26732/2020

Predkladateľ:

podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie

Vláda
A.

schvaľuje
A.1.

B.

návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov v sume do 900 000 eur zo zdrojov
kapitoly Všeobecná pokladničná správa podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia;

ukladá
podpredsedovi vlády a ministrovi financií
B.1.

uvoľniť finančné prostriedky v zmysle § 3 Výnosu Ministerstva financií SR
č. 26825/2005 - 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií
SR zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa v súlade s bodom A. 1
a podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia po splnení kritérií uvedených vo vlastnom
materiáli a pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z.
o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
do 31. júla 2022

C.

mení
C.1.

D.

plnenie úlohy v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 400 z 21. augusta 2019 v znení
uznesenia vlády SR č. 93 z 27. februára 2020 z „do 31. decembra 2021
do sumy 8,8 mil. eur“ na „do 31. decembra 2022 do sumy 10,55 mil. eur“;

ruší
D.1.

úlohu v bode C.1 uznesenia vlády SR č. 570 z 21. novembra 2019.
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VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vykoná:

podpredseda vlády a minister financií

Na vedomie: primátor mesta Banská Bystrica
primátor mesta Detva
starosta obce Slovenská Ľupča
EYOF Banská Bystrica 2022, n. o.
VŠC Dukla Banská Bystrica
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VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Príloha č. 1
k uzneseniu vlády SR
číslo 772/2020
__________________

Názov príjemcu

IČO

EYOF Banská Bystrica
2022, n. o.

52475808

Mesto Detva
VŠC Dukla Banská
Bystrica
Obec Slovenská Ľupča

00319805
00800520
00313823

SPOLU

Uznesenie vlády SR číslo 772/2020

Účel dotácie
Vybavenie a dobudovanie areálu tréningového
plaveckého bazéna, areálu pre triatlon a areálu pre
gymnastiku
Rekonštrukcia športovej haly Detva
Vybudovanie a inštalácia klimatizácie v športovej
hale VŠC Dukla
Vybavenie športovej haly Slovenská Ľupča

Výška
navrhovanej
dotácie (eur)
200 000
550 000
125 000
25 000
900 000
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