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Vec
Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády - oznámenie
V súvislosti s realizáciou uznesenia vlády č. 485 zo dňa 6. 7. 2011 a v súlade s § 3 výnosu Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 číslo 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
financií Slovenskej republiky a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Vám ministerstvo financií poskytuje jednorazovú dotáciu
v sume

eur.

Finančné prostriedky budú poukázané z účtu ministerstva financií č. 7000115547/8180 vedeného v Štátnej
pokladnici na bankový účet samosprávneho kraja č.
/8180.
Dotácia je účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na poskytovanie sociálnych služieb
poskytovaných neverejnými poskytovateľmi na rok 2011. Podrobný rozpis zariadení je uvedený v prílohe č. 2
citovaného uznesenia.
Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu sú príjmom štátneho rozpočtu a pri odvádzaní je potrebné postupovať
v súlade s oznámením Ministerstva financií SR č. MF/028611/2005-442 zo dňa 21. 12. 2005.
Použitie dotácie podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom v zmysle § 8a ods. 7 zákona, ktorého
spôsob určí ministerstvo financií. 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 samosprávny kraj 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.
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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 za riadi zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov.
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