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V e c 
Pokyn Ministerstva financií SR na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly štátneho 
rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2014 - oznámenie 
 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 16 ods. 2 zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo 
„Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly 
štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2014“, ktorý je zverejnený vo Finančnom spravodajcovi 
č. 2/2015 na webovom sídle ministerstva financií v časti Legislatíva. 

Podľa tohto pokynu sa zúčtujú len dotácie poskytnuté v súlade s Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky 
z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR. 

Tlačivá „Zúčtovanie dotácie poskytnutej v pôsobnosti Ministerstva financií SR“ a „Avízo o poukázaní finančných 
prostriedkov na účet Ministerstva financií SR“ budú zverejnené na webovom sídle dotacie.mfsr.sk najneskôr 
do konca marca 2015. 

Zber vyplnených  tlačív „Zúčtovanie dotácie poskytnutej v pôsobnosti Ministerstva financií SR“ za rok 2014, ako aj 
preverenie ich úplnosti budú zabezpečovať metodici príslušných daňových úradov. 

V nadväznosti na uvedené Vás žiadame o predloženie vyplnených tlačív „Zúčtovanie dotácie poskytnutej 
v pôsobnosti Ministerstva financií SR“ metodikovi pre obce na príslušnom daňovom úrade do 15. mája 2015. 

V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za správnosť 
a úplnosť vykazovaných údajov zodpovedá štatutárny zástupca obce (mesta). Údaje musia byť podpísané starostom 
obce (primátorom mesta) a opatrené pečiatkou obce (mesta). 

Finančné prostriedky z iných kapitol štátneho rozpočtu v roku 2014 treba vysporiadať so subjektom, ktorý ich 
poskytol. 
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