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Vec: Záväzný limit dotácie v roku 2011 na kapitálové výdavky na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

V súlade s § 1 ods. 5 zákona č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011 zo dňa 8. decembra 2010 bola
schválená dotácia na kapitálové výdavky na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.
Na základe Vášho listu číslo 125/2011/Výst. zo dňa 4.3.2011 potvrdzujeme účel, na ktorý môže byť použitá
dotácia na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu:
Rekonštrukcia verejných priestranstiev ul. Akademická, ktorá je súčasťou mestskej pamiatkovej
rezervácie Banská Štiavnica ako lokality svetového dedičstva UNESCO v sume 720 308,- eur.
Finančné prostriedky budú poukázané z účtu ministerstva financií č. 7000115547/8180 vedeného v Štátnej
pokladnici na bankový účet mesta č. 1591075956/0200 do 14 kalendárnych dní od doručenia tohto oznámenia.
Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu sú príjmom štátneho rozpočtu a pri odvádzaní je potrebné postupovať
v súlade s oznámením Ministerstva financií SR číslo MF/0088680/2010-442 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 - 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.
Mesto je povinné viesť osobitnú evidenciu o účele použitia poskytnutej dotácie.
Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov možno kapitálové výdavky použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových
rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované.
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Použitie výdavkov podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom v zmysle § 8a ods. 7 cit. 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.
Ak mesto poruší finančnú disciplínu, uplatní sa postup podľa § 31 cit. 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
cit. 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.
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