Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 19. januára 2022
č. MF/004274/2022-119,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 - 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 8a 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“) ustanovuje
Čl. I
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 - 441
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky (oznámenie
č. 583/2005 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1) § 71 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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) § 70 ods. 1 zákona č. 30/2019 Z. z.“.
2. V § 1 odsek 2 znie:
„(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť fyzickým osobám a právnickým osobám
určeným vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „výzva“)
zverejnenej na webovom sídle ministerstva.“.
3. § 2 vrátane nadpisu znie:
„§ 2
Dotácia na individuálne potreby obcí a vyšších územných celkov
Dotáciu na individuálne potreby obcí a vyšších územných celkov možno poskytnúť obci
a vyššiemu územnému celku na plnenie úloh súvisiacich s výkonom ich samosprávnych
pôsobností, a to najmä na
a) riešenie havarijných situácií na majetku obce a majetku vyššieho územného celku,
b) rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce a majetku vyššieho územného celku,
c) údržbu a sanáciu majetku obce a majetku vyššieho územného celku.“.
4. V § 3 ods. 1 sa slová „mimoriadnych úloh alebo naliehavých“ nahrádzajú slovami
„neplánovaných úloh a nepredvídateľných“.
5. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Dotáciu na osobitné účely možno poskytnúť z rozpočtu kapitoly štátneho rozpočtu, ktorú
spravuje ministerstvo aj na odstránenie následkov mimoriadnych udalostí2a) alebo na plnenie
iných naliehavých úloh, a to na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
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6. V § 3 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
7. V § 4 ods. 1 sa slová „10 % nákladov“ nahrádzajú slovami „5 % výdavkov“ a na konci sa
pripájajú tieto slová: „a spĺňa podmienky podľa § 8a ods. 4 zákona“.
8. V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Dotáciu podľa § 3 možno poskytnúť žiadateľovi, ak spĺňa podmienky § 8a ods. 4
zákona.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
9. V § 4 odsek 3 znie:
„(3) Dotáciu podľa § 1 a 2 nemožno poskytnúť na
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
úhradu pokút a penále,
výdavky na súdne poplatky, správne poplatky a bankové poplatky,
výdavky, na ktoré boli žiadateľovi poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
alebo z rozpočtu Európskej únie,
f) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.“.
a)
b)
c)
d)
e)

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
10. § 5 znie:
„§ 5
(1) Dotáciu podľa § 1, 2 a § 3 ods. 1 je možné poskytnúť na základe žiadosti o poskytnutie
dotácie (ďalej len „žiadosť“) zverejnenej na webovom sídle ministerstva, ktorá sa podáva
elektronicky. Dotácia podľa § 3 ods. 2 sa poskytuje na základe uznesenia vlády
Slovenskej republiky a elektronickú žiadosť je možné podať po vyzvaní ministerstvom.
Žiadosť obsahuje
a) identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu
1. názov, sídlo, IČO, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň z pridanej
hodnoty, adresa, meno, priezvisko, titul, funkcia, e-mailová adresa, telefónne číslo
štatutárneho orgánu, číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej
len „banka“), ak ide o právnickú osobu,
2. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná
adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo účtu v banke, ak ide o fyzickú
osobu,
b) údaje o projekte vrátane opisu projektu,
c) rozpočet projektu.
(2) Prílohou žiadosti podľa § 1 až 3 sú okrem dokladov podľa § 8a ods. 5 zákona
a) kópia dokladu o vedení účtu žiadateľa v banke,
b) vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení spolufinancovania podľa § 4 ods. 1,
c) vyhlásenie žiadateľa o tom, že nepožaduje dotáciu na výdavky, ktoré sú uhrádzané
iným subjektom,
d) ďalšie doklady nevyhnutné na posúdenie žiadosti.
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(3) Žiadosť o dotáciu podľa § 1 a 2 sa predkladá na základe výzvy zverejnenej na webovom
sídle ministerstva. Výzva obsahuje najmä
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

účel poskytnutia dotácie,
okruh oprávnených žiadateľov,
minimálnu a maximálnu výšku dotácie,
termín, formu a spôsob podania žiadosti,
kritériá a spôsob vyhodnocovania žiadosti,
podmienky poskytnutia dotácie,
zoznam ďalších dokladov nevyhnutných na posúdenie žiadosti.

(4) Dotácia podľa § 1 až 3 sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej
medzi ministerstvom a žiadateľom. Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje
a) identifikačné údaje zmluvných strán v rozsahu
1. názov, sídlo, IČO, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň z pridanej
hodnoty, meno, priezvisko, titul, funkcia štatutárneho orgánu, číslo účtu v banke,
ak ide o právnickú osobu,
2. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná
adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo účtu v banke, ak ide o fyzickú
osobu,
b) účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
c) výšku poskytnutej dotácie,
d) podmienky poskytnutia dotácie,
e) ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s poskytnutím dotácie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
11. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 6a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2022
Žiadosti predložené do 31. januára 2022 sa posúdia podľa predpisov účinných od
1. februára 2022.“.
12. Príloha sa vypúšťa.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2022.

Igor Matovič, v.r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky
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