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Vec:
Poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR na rok 2012 - oznámenie
V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 489 z 26. septembra 2012, v súlade s § 3 Výnosu Ministerstva financií
SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR a so zákonom Národnej
rady SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám ministerstvo financií poskytuje účelovú dotáciu, bližšie
špecifikovanú v prílohe č. 1 tohto listu.
Výnosy z prostriedkov dotácie (úroky po odpočítaní poplatkov za vedenie účtu) ste povinní odviesť raz ročne na
účet Ministerstva financií SR č. 7000115512/8180 vedený v Štátnej pokladnici – do 31.12. bežného
rozpočtového roka.
Upozorňujeme na povinnosť viesť osobitnú evidenciu o účele použitia poskytnutej dotácie. Rozpočtové
prostriedky možno použiť len na účel, na ktorý boli určené.
Dotáciu na bežné výdavky je možné použiť len do konca rozpočtového roka 2012. Pokiaľ však bola dotácia
formou bežného transferu poskytnutá v zmysle § 8 ods. 5 po 1. októbri rozpočtového roka možno ju použiť do
31. marca nasledovného rozpočtového roka. Podľa § 8 ods. 4 možno kapitálové výdavky použiť na určený účel
aj v dvoch nasledujúcich rozpočtových rokoch po roku, v ktorom boli rozpočtované.
Súčasne Vás upozorňujeme, že ministerstvo financií nebude zohľadňovať prípadné žiadosti o preklasifikovanie
výdavkov. O vykonaní odvodu žiadame zaslať avízo Odboru systému štátnej pokladnice MF SR.
Za účelné, efektívne a hospodárne použitie poskytnutej dotácie zodpovedá jej prijímateľ. Žiadateľ nemôže
prostriedky následne prerozdeľovať ďalším subjektom.
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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. Tlačivo na predloženie zúčtovania poskytnutých prostriedkov je v prílohe č. 2
listu. Dotáciu poskytnutú formou kapitálového transferu ste povinní zúčtovať v roku, ktorý nasleduje po roku jej
úplného vyčerpania.
V prípade nevyčerpania kapitálových výdavkov do 31.12. 2012 Vás žiadame, aby ste do 31. januára 2013
oznámili Ministerstvu financií SR výšku nepoužitých rozpočtových prostriedkov podľa prílohy č. 3.
Ak porušíte 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.

Radovan Majerský
generálny riaditeľ
sekcie rozpočtovej politiky

Prílohy 3

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
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Príloha č. 1

Oznámenie o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády SR č. 489 z 26. septembra 2012
Subjekt

:

Suma

:

z toho

:

Kapitálové výdavky

:

,- €

Bežné výdavky

:

,- €

Účel

:

Číslo účtu

:

,- €

Príloha č. 2
Zúčtovanie finančných prostriedkov
poskytnutých v roku 2012 na základe uznesenia vlády SR č. 489 z 26. septembra 2012 podľa § 3 Výnosu
Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR
Názov a adresa subjektu:
Účel, na ktorý Číslo listu Celková výška
boli
finančné MF SR
poskytnutých
prostriedky
finančných
poskytnuté
prostriedkov

1.

2.

3.

Celková
použitých
finančných
prostriedkov

4.

výška Z
toho
použité
kapitálové
výdavky

5.

Z
toho
použité
bežné
výdavky

6.

Vypracoval:
Dátum:
Telefónne číslo (vrátane predvoľby):

Odtlačok pečiatky

Podpis štatutárneho zástupcu

Výška výnosov
z poskytnutých
finančných
prostriedkov,
dátum ich úhrady
a číslo účtu, na
ktorý boli
poukázané
7.

Príloha č. 3
Oznámenie o presune kapitálových transferov z dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR do
budúceho rozpočtového roka
poskytnutých v roku 2012 na základe uznesenia vlády SR č. 489 z 26. septembra 2012 podľa § 3 Výnosu
Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR
Názov a adresa subjektu:
Účel, na ktorý Číslo listu Celková
výška
boli kapitálové MF SR
poskytnutých
transfery
kapitálových
poskytnuté
transferov
1.
2.
3.

Celková
výška
použitých
kapitálových
transferov
4.

Rozdiel, ktorý sa
presúva
do
nasledujúceho
rozpočtového roka
5.

Vypracoval:
Dátum:
Telefónne číslo (vrátane predvoľby):

Odtlačok pečiatky

Podpis štatutárneho zástupcu

