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Vec 

Poskytnutie dotácie na základe žiadosti na rok 2017 – oznámenie 
 

V nadväznosti na Vašu žiadosť o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce súvisiacej s plnením úloh 

samosprávnych pôsobností oznamujeme. 

Ministerstvo financií posúdilo Vami predloženú žiadosť a v súlade so zákonom č. 357/2016 Z. z. o štátnom 

rozpočte na rok 2017 a v zmysle § 8 a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Výnosu Ministerstva 

financií Slovenskej republiky č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií 

Slovenskej republiky (ďalej len „výnos“) Vám poskytuje účelovú dotáciu v sume 

13 500,00 eur. 

Dotácia je účelovo určená na čiastočnú úhradu výdavkov akcie Rekonštrukcia strechy Domu tradícií v 

Gemerskej Hôrke č.315 na p.č. C-391, na kapitálové výdavky. 

V súlade s § 4 výnosu je príjemca dotácie povinný podieľať sa na financovaní predmetnej akcie najmenej vo výške 

10 % z celkových výdavkov. 

Finančné prostriedky budú poukázané z účtu ministerstva financií č. SK71 8180 0000 0070 0011 5547 vedeného 

v Štátnej pokladnici na bankový účet príjemcu dotácie číslo SK44 0200 0000 0000 2132 8582 do 14 kalendárnych 

dní od doručenia tohto oznámenia. 

Kapitálové výdavky možno použiť na určený účel najneskôr do konca roka 2019. 

Príjemca dotácie je povinný viesť osobitnú evidenciu o účele použitia poskytnutej dotácie. 

Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu sú príjmom štátneho rozpočtu podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona. 
Pri odvádzaní výnosov treba postupovať v súlade s Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej 
republiky k aplikácii § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo väzbe na § 31 ods. 1 písm. d) citovaného zákona uverejneného 
vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2005 a oznámením Finančnej správy Slovenskej republiky. 
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Použitie dotácie podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom v zmysle § 8 a ods. 7 zákona, ktorého 
spôsob určilo ministerstvo financií v pokyne číslo MF/009754/2016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých 

Ministerstvom financií Slovenskej republiky, zverejnenom vo Finančnom spravodajcovi 2016, príspevok č. 7. 

Platiteľovi dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť 
pri zúčtovaní dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty. 

Ak príjemca dotácie poruší finančnú disciplínu, uplatní sa postup podľa § 31 zákona. Sankcie za porušenie 
finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu ukladá príslušný úrad vládneho auditu, ktorý 
ich aj vymáha. V prípade potreby môže sankcie uložiť a vymáhať aj ministerstvo financií. 

Upozorňujeme, že pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov je potrebné postupovať v súlade 
s § 19 zákona. Pri používaní poskytnutých prostriedkov je povinnosť zachovávať hospodárnosť, efektívnosť 
a účinnosť ich použitia. 

Obstarávanie tovarov, služieb a verejných prác sa riadi zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 
 

 
 
 

 


