Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie
podľa § 1 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v
pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky,
z príjmov z odvodu,

na rok 2011
1) Komplexné právne predpisy, upravujúce poskytovanie dotácií.
Výnos Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len “Výnos”).
2) Schválený rozpočet na dotácie z kapitoly VPS na príslušný rok a nasledujúce dva roky.
Rozpočet VPS na dotácie na rok 2011
Rozpočet VPS na dotácie na rok 2012
Rozpočet VPS na dotácie na rok 2013

580 894 €
580 894 €
580 894 €

3) Výzva na predkladanie žiadostí.
Ministerstvo prijíma žiadosti o dotácie z príjmov z odvodu v čase od 1. januára do 31. marca 2011. Žiadosti
bude posudzovať individuálne v súlade s týmto materiálom a poskytovať do výšky schváleného finančného
limitu.
a) Základný cieľ a ukazovatele, podľa ktorých sa budú hodnotiť žiadosti o dotácie.
Žiadosti o poskytovanie dotácií sú hodnotené v zmysle podmienok stanovených vo Výnose.
b) Formulár žiadosti v elektronickej forme.
Žiadosti sa podávajú v písomnej forme, podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa na adresu
ministerstva financií na tlačive, ktorého elektronická forma je uvedená na tomto mieste.
c) Podmienky poskytnutia dotácie.
Podmienky upravuje citovaný Výnos.
d) Disponibilný objem na rok 2011 je 580 894 €
e) Maximálna a minimálna výška jednej dotácie.
Minimálna výška dotácie je 1000 €,
maximálna výška dotácie pre obec je 13 500 €.
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4) Spôsob odstránenia formálnych nedostatkov.
Každá žiadosť musí byť podaná v súlade s Výnosom.
Formálne nedostatky, ktoré je možné odstrániť a nemenia podstatu žiadosti, odstráni ministerstvo bez
konzultácie so žiadateľom.
Ministerstvo je oprávnené, bez konzultácie so žiadateľom:
Doplniť chýbajúce identifikačné údaje žiadateľa, ak je z ostatných priložených dokumentov
nespochybniteľné o akého žiadateľa ide;
Opraviť nesprávny výpočet povinnej minimálnej výšky vlastných zdrojov žiadateľa tak, aby sa
dosiahla Výnosom požadovaná hodnota;
Opraviť výšku požadovanej dotácie tak, že táto výška tvorí rozdiel medzi hodnotou projektu
a vlastnými zdrojmi žiadateľa;
Prepočítať finančné údaje v žiadosti na eurá, ak sú uvádzané v slovenských korunách;
Zaokrúhliť finančné údaje v centoch na celé eurá;
Upraviť výšku finančných údajov uvádzaných v tis. eurách na eurá;
Upraviť znenie účelu dotácie, ak je zo žiadosti alebo zdôvodnenia jasné čo žiadateľ požaduje
ale jeho formulácia uvedená v žiadosti by mohla spôsobiť omyl.
Ak bola žiadateľovi schválená dotácia, ale ekonomická klasifikácia sa nedá jednoznačne určiť, ministerstvo
vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti ešte pred jej poskytnutím.
Žiadosť upravená ministerstvom podľa predchádzajúceho textu sa považuje za žiadosť podanú v súlade
s Výnosom.
Ostatné nedostatky žiadosti budú dôvodom na vylúčenie takejto žiadosti z posudzovania.
a) Termíny postupu vyhodnocovania.
Termín na vyhodnotenie žiadostí a ich poskytnutie je 30. júl bežného roka.
b) Návrh zmluvy, rozhodnutia alebo oznámenia o poskytnutí dotácií.
Ministerstvo poskytuje dotácie rozpisovým listom, v ktorom oznamuje výšku, účel použitia a ostatné
zákonné podmienky čerpania dotácie. Finančné prostriedky sa poukazujú bankovým prevodom na účet
žiadateľa, ktorý uvedie v žiadosti v súlade s kópiou zmluvy o bežnom účte.
5) Zoznam schválených žiadostí.
Zoznam sa vypracuje a zverejní až po vyhodnotení a realizovaní žiadostí na tomto mieste.
.
6) Zoznam zamietnutých žiadostí a dôvod ich zamietnutia.
Zoznam sa vypracuje a zverejní až po vyhodnotení a realizovaní žiadostí na tomto mieste.
7) Vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií.
Vyhodnotenie sa vykoná po ukončení hodnotenia a poukázaní priznaných dotácií.
8) Často kladené otázky.
Často kladené otázky sú uverejnené na tomto mieste.
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