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   Sekcia rozpočtovej politiky    

                     
 

 

 

 

 Mesto Banská Štiavnica 
Mestský úrad 
 
969 01  Banská Štiavnica 

 
 

 

 
Vaše číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / tel. Bratislava 

838/2012/Výst  / 31.1.2012  MF/008808/2012-442 Vladimír Zervan / 02 5958 2257 29.2.2012 

 
 
 
Vec:   
Záväzný limit dotácie v roku 2012 na kapitálové výdavky na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok 

 

V súlade s  § 1 ods. 5 zákona č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012 zo dňa 7. decembra 2011 bola 
schválená dotácia na kapitálové výdavky na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok. 

Na základe Vášho listu číslo 838/2012/Výst zo dňa 31.1.2012 potvrdzujeme účel, na ktorý môţe byť pouţitá 
dotácia na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu: 
 
Rekonštrukcia verejných priestranstiev ul. Akademická od p.č. 3910, ul. Mierová a časť 
Palárikova, ktoré sú súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica ako 
lokality svetového dedičstva UNESCO v zmysle projektovej dokumentácie úprav verejných 
priestranstiev 

 
 

720 300,-  

 
Spolu 

  
720 300,-  

 

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 dotácie (úroky po odpočítaní poplatkov za vedenie účtu) ste povinní odviesť raz ročne po 
ukončení kalendárneho roka na účet Ministerstva financií SR č. 7000115512/8180 v termíne do 31.1.2013.  

Mesto je povinné viesť osobitnú evidenciu o účele pouţitia poskytnutej dotácie. 

Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov moţno kapitálové výdavky pouţiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových 
rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované.  
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Pouţitie 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 môţe uplatniť odpočítanie 
dane z pridanej hodnoty, nemôţe 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 môţe sankcie uloţiť a vymáhať aj ministerstvo financií. 

Upozorňujeme, ţe pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov je potrebné postupovať v súlade s § 19 
cit. zákona. Pri pouţívaní poskytnutých prostriedkov je povinnosť zachovávať hospodárnosť, efektívnosť 
a účinnosť ich pouţitia. 

Obstarávanie tovarov, sluţieb a verejných prác sa riadi zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
 Radovan Majerský 
 generálny riaditeľ sekcie 
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   Sekcia rozpočtovej politiky    

                     
 

 

 

 

 Mesto Bardejov 
Mestský úrad 
 
085 01  Bardejov 

 
 
 
 
Vaše číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / tel. Bratislava 

Výst. č. 2012/00231 /  19.1.2012  MF/008808/2012-442 Vladimír Zervan / 02 5958 2257 29.2.2012 

 
 
Vec:   
Záväzný limit dotácie v roku 2012 na kapitálové výdavky na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok 

 

V súlade s  § 1 ods. 5 zákona č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012 zo dňa 7. decembra 2011 bola 
schválená dotácia na kapitálové výdavky na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok. 

Na základe Vášho listu číslo Výst. č. 2012/00231 zo dňa 19.1.2012 potvrdzujeme účel, na ktorý môţe byť pouţitá 
dotácia na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu: 
 
Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov - 
severná časť, západný úsek (ÚZPF 1665/1,1665/19 ) 

 
244 250,75 

Rekonštrukcia mestského opevnenia a náhonu v parku na ul. Dlhý rad   
(ÚZPF 1665/1,1665/20) 

 
237 049,25  

 
Spolu 

 
481 300,00  

 

Finančné prostriedky budú poukázané z účtu ministerstva financií č. 7000115547/8180 vedeného v Štátnej 
pokladnici na bankový účet mesta č. 0456179029/5600 do 14 kalendárnych dní od doručenia tohto oznámenia. 
 
Výnosy z prostriedkov dotácie (úroky po odpočítaní poplatkov za vedenie účtu) ste povinní odviesť raz ročne po 
ukončení kalendárneho roka na účet Ministerstva financií SR č. 7000115512/8180 v termíne do 31.1.2013.  

Mesto je povinné viesť osobitnú evidenciu o účele pouţitia poskytnutej dotácie. 

Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov moţno kapitálové výdavky pouţiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových 
rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované.  
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Pouţitie 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 môţe uplatniť odpočítanie 
dane z pridanej hodnoty, nemôţe 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 môţe sankcie uloţiť a vymáhať aj ministerstvo financií. 

Upozorňujeme, ţe pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov je potrebné postupovať v súlade s § 19 
cit. zákona. Pri pouţívaní poskytnutých prostriedkov je povinnosť zachovávať hospodárnosť, efektívnosť 
a účinnosť ich pouţitia. 

Obstarávanie tovarov, sluţieb a verejných prác sa riadi zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
 Radovan Majerský 
 generálny riaditeľ sekcie 
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   Sekcia rozpočtovej politiky    

                     
 

 

 

 

 Mesto Levoča 
Mestský úrad 
 
054 01  Levoča 

 
 

 
Vaše číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / tel. Bratislava 

IČ, ÚPaŢP, SÚ 02003/2012 / 30.1.2012  MF/008808/2012-442 Vladimír Zervan / 02 5958 2257 29.2.2012 

 
 
 
Vec:   
Záväzný limit dotácie v roku 2012 na kapitálové výdavky na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok 

 

V súlade s  § 1 ods. 5 zákona č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012 zo dňa 7. decembra 2011 bola 
schválená dotácia na kapitálové výdavky na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok. 

Na základe Vášho listu číslo IČ,ÚPaŢP,SÚ 02003/2012 zo dňa 30.1.2012 potvrdzujeme účel, na ktorý môţe byť 
pouţitá dotácia na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu: 
 
Rímsko-katolícky kostol sv. Jakuba - rekonštrukcia strechy, Námestie Majstra Pavla č. 3, 
Levoča (ÚZPF 2892/0) 

 
283 890,-  

NMP č. 54 - MsKS, rekonštrukcia okien a dverí, Námestie Majstra Pavla,  
Levoča (ÚZPF 2943/0) 

 
58 010,-  

 
Spolu 

 
341 900,-  

 

Finančné prostriedky budú poukázané z účtu ministerstva financií č. 7000115547/8180 vedeného v Štátnej 
pokladnici na bankový účet mesta č. 3412223001/5600 do 14 kalendárnych dní od doručenia tohto oznámenia. 
 
Výnosy z prostriedkov dotácie (úroky po odpočítaní poplatkov za vedenie účtu) ste povinní odviesť raz ročne po 
ukončení kalendárneho roka na účet Ministerstva financií SR č. 7000115512/8180 v termíne do 31.1.2013.  

Mesto je povinné viesť osobitnú evidenciu o účele pouţitia poskytnutej dotácie. 

Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov moţno kapitálové výdavky pouţiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových 
rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované.  
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Pouţitie 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 môţe uplatniť odpočítanie 
dane z pridanej hodnoty, nemôţe 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 môţe sankcie uloţiť a vymáhať aj ministerstvo financií. 

Upozorňujeme, ţe pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov je potrebné postupovať v súlade s § 19 
cit. zákona. Pri pouţívaní poskytnutých prostriedkov je povinnosť zachovávať hospodárnosť, efektívnosť 
a účinnosť ich pouţitia. 

Obstarávanie tovarov, sluţieb a verejných prác sa riadi zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
 Radovan Majerský 
 generálny riaditeľ sekcie 
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   Sekcia rozpočtovej politiky    

                     
 

 

 

 

 Mesto Kremnica 
Mestský úrad 
 
967 01  Kremnica 

 
 

 
Vaše číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / tel. Bratislava 

Výst. 2012/000253 / 6.2.2012 MF/008808/2012-442 Vladimír Zervan / 02 5958 2257 29.2.2012 

 
 
 
Vec:   
Záväzný limit dotácie v roku 2012 na kapitálové výdavky na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok 

 

V súlade s  § 1 ods. 5 zákona č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012 zo dňa 7. decembra 2011 bola 
schválená dotácia na kapitálové výdavky na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok. 

Na základe Vášho listu číslo Výst. 2012/000253 zo dňa 6.2.2012 potvrdzujeme účel, na ktorý môţe byť pouţitá 
dotácia na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu: 
 
Meštiansky dom - NKP (Zechenterov dom) (ÚZPF 2303/1) 6 200,-  
Zechenterova záhrada - NKP (ÚZPF 2303/3)  126 300,-  
Fara - NKP (ÚZPF 2283/0) 12 000,-  
Radnica - NKP (ÚZPF 2282/1,2) 76 000,-  
Meštiansky dom - NKP (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) (ÚZPF 3171/0) 25 000,-  
Meštiansky dom - NKP (Poľovnícka reštaurácia a kniţnica) (ÚZPF 2289/0) 30 000,-  
 
Spolu 

 
275 500,-  

 

Finančné prostriedky budú poukázané z účtu ministerstva financií č. 7000115547/8180 vedeného v Štátnej 
pokladnici na bankový účet mesta č. 2403820002/5600 do 14 kalendárnych dní od doručenia tohto oznámenia. 
 
Výnosy z prostriedkov dotácie (úroky po odpočítaní poplatkov za vedenie účtu) ste povinní odviesť raz ročne po 
ukončení kalendárneho roka na účet Ministerstva financií SR č. 7000115512/8180 v termíne do 31.1.2013.  

Mesto je povinné viesť osobitnú evidenciu o účele pouţitia poskytnutej dotácie. 

Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov moţno kapitálové výdavky pouţiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových 
rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované.  
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Pouţitie 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 môţe uplatniť odpočítanie 
dane z pridanej hodnoty, nemôţe 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 môţe sankcie uloţiť a vymáhať aj ministerstvo financií. 

Upozorňujeme, ţe pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov je potrebné postupovať v súlade s § 19 
cit. zákona. Pri pouţívaní poskytnutých prostriedkov je povinnosť zachovávať hospodárnosť, efektívnosť 
a účinnosť ich pouţitia. 

Obstarávanie tovarov, sluţieb a verejných prác sa riadi zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
 Radovan Majerský 
 generálny riaditeľ sekcie 
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   Sekcia rozpočtovej politiky    

                     
 

 

 

 

 Mesto Martin 
Mestský úrad 
 
036 01  Martin 

 
 

 

 
Vaše číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / tel. Bratislava 

14735/2012 /  30.1.2012  MF/008808/2012-442 Vladimír Zervan / 02 5958 2257 29.2.2012 

 
 
Vec:   
Záväzný limit dotácie v roku 2012 na kapitálové výdavky na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok 

 

V súlade s  § 1 ods. 5 zákona č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012 zo dňa 7. decembra 2011 bola 
schválená dotácia na kapitálové výdavky na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok. 

Na základe Vášho listu číslo 14735/2012 zo dňa 30.1.2012 potvrdzujeme účel, na ktorý môţe byť pouţitá dotácia 
na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu: 
 
Slovenské národné múzeum, prístupové schodisko a terasy (ÚZPF 572/5)   205 800,-  
 
Spolu 

 
205 800,-  

 

Finančné prostriedky budú poukázané z účtu ministerstva financií č. 7000115547/8180 vedeného v Štátnej 
pokladnici na bankový účet mesta č. 3001457006/5600 do 14 kalendárnych dní od doručenia tohto oznámenia. 
 
Výnosy z prostriedkov dotácie (úroky po odpočítaní poplatkov za vedenie účtu) ste povinní odviesť raz ročne po 
ukončení kalendárneho roka na účet Ministerstva financií SR č. 7000115512/8180 v termíne do 31.1.2013.  

Mesto je povinné viesť osobitnú evidenciu o účele pouţitia poskytnutej dotácie. 

Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov moţno kapitálové výdavky pouţiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových 
rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované.  
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Pouţitie 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 môţe uplatniť odpočítanie 
dane z pridanej hodnoty, nemôţe 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 môţe sankcie uloţiť a vymáhať aj ministerstvo financií. 

Upozorňujeme, ţe pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov je potrebné postupovať v súlade s § 19 
cit. zákona. Pri pouţívaní poskytnutých prostriedkov je povinnosť zachovávať hospodárnosť, efektívnosť 
a účinnosť ich pouţitia. 

Obstarávanie tovarov, sluţieb a verejných prác sa riadi zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
 Radovan Majerský 
 generálny riaditeľ sekcie 
 
 
 
 
 


