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Vec
Záväzný limit dotácie na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb na rok 2011 - oznámenie
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2011 bol prerokovaný v orgánoch Národnej rady Slovenskej
republiky a schválený zákonom č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011. K návrhu zákona o štátnom
rozpočte na rok 2011 vláda Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 667 zo dňa 6. 10. 2010.
Nadväzne na bod C.2. uvedeného uznesenia vlády SR Vám oznamujeme záväzný limit dotácie na bežné
výdavky pre zariadenia sociálnych služieb na rok 2011
v sume , - €
Dotácia je účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (mesta).
Finančné prostriedky predmetnej dotácie na bežné výdavky Vám v uvedenej sume poukážeme v termíne do 1.
februára 2011 z účtu Ministerstva financií SR č. 7000115547/8180 vedeného v Štátnej pokladnici na bankový
účet obce (mesta), ktorý je v evidencii Ministerstva financií SR.
Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu sú príjmom štátneho rozpočtu a pri odvádzaní je potrebné postupovať
v súlade s oznámením Ministerstva financií SR číslo MF/008680/2010-442 zo dňa 16.9.2010 k aplikácii
ustanovenia § 7 ods. 1 písm. m) zákona číslo 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) - odvádzanie výnosov z dotácií poskytnutých z kapitoly štátneho
rozpočtu Všeobecná pokladničná správa. Oznámenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 8/2010, ktorý
bol vydaný 28.9.2010 a na internetovej stránke ministerstva financií v časti Verejné financie.
Obec (mesto) je povinná viesť osobitnú evidenciu o účele použitia poskytnutej dotácie.
Finančné prostriedky predmetnej dotácie na bežné výdavky možno použiť do konca rozpočtového roka 2011, a to
len na účely, na ktoré boli určené a ich použitie podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom
v zmysle § 8a ods. 7 zákona, ktorého spôsob určí Ministerstvo financií SR. 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.
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Ak obec (mesto) poruší finančnú disciplínu, uplatní sa postup podľa § 31 zákona. Sankcie za porušenie finančnej
disciplíny pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu ukladá príslušná správa finančnej kontroly, ktorá 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. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov.
O poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky pre zariadenia sociálnych služieb bude Ministerstvo financií SR
informovať obce (mestá) osobitným listom.
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