
V Ý N O S 
Ministerstva financií Slovenskej republiky 

z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 - 441 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky 

 
Referent: Ing. Zemko,  tel.: 02/ 5958 2231 

Ing. Zervan,   tel.: 02/ 5958 2257 

 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ustanovuje: 
 

§ 1 
Dotácia z príjmov z odvodu 

 
(1) Dotáciu z príjmov z odvodu1) možno poskytnúť na zabezpečenie vykonávania služieb podľa osobitného 

predpisu.2) 
 

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť 
 
a) obci, 
b) vyššiemu územnému celku, 
c) občianskemu združeniu, 
d) nadácii, 
e) neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby, 
f) neinvestičnému fondu, 
g)  záujmovému združeniu právnických osôb, ak je právnickou osobou, 
h) registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, 
i) Slovenskému Červenému krížu. 
 

§ 2 
Dotácia na individuálne potreby obcí 

 
Dotáciu na individuálne potreby obcí možno poskytnúť obci na plnenie úloh súvisiacich s výkonom jej 

samosprávnych pôsobností, a to najmä na  

a) riešenie havarijných situácií na majetku obce, 
b) rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce, 
c) údržbu budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce.  

 
§ 3 

Dotácia na osobitné účely 
 
 (1) Dotáciu na osobitné účely možno poskytnúť z rozpočtu kapitoly štátneho rozpočtu, ktorú  spravuje 
ministerstvo, na plnenie mimoriadnych úloh alebo naliehavých úloh, a to na základe rozhodnutia vlády Slovenskej 
republiky. 
 
 (2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obci, vyššiemu územnému celku alebo inej právnickej 
osobe. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 
§ 4 

 
(1) Dotácie podľa § 1 a 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na spolufinancovanie účelu 

dotácie zabezpečených najmenej 10 % nákladov z iných zdrojov.  
_________________________ 
1)  § 37 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2) § 37 ods. 8 zákona č. 171/2005 Z. z. 
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(2) Dotácie podľa § 1 a 2 nemožno poskytnúť 
 
a) na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, 
b) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, 
c) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,  
d) na úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní, 
e) žiadateľovi, ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom v troch predchádzajúcich 

rozpočtových rokoch, 
f) žiadateľovi, ktorý poruší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu3). 

 
§ 5 

 
  (1) Dotácie podľa § 1 a 2 možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený 
v prílohe. 

 
(2) Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácií podľa § 1 je 

 
a) stručné zdôvodnenie tejto žiadosti, 
b) doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, s výnimkou žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný 

celok, 
c) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, s výnimkou žiadateľa,
 ktorým je obec alebo vyšší  územný celok, 
d) čestné vyhlásenie o zabezpečení spolufinancovania podľa § 4 ods. 1, 
e) doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, ak predmetom financovania je nehnuteľnosť, 
f) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, 
g) čestné vyhlásenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania alebo potvrdenie o neporušení     

zákazu nelegálneho zamestnávania4), ak žiadateľom je záujmové združenie podnikateľov. 
 
            (3) Žiadosť podľa odseku 1 sa predkladá ministerstvu v termíne od 1. januára do 31. marca príslušného 
rozpočtového roka. 
 

§ 6 
 
Ustanoveniami tohto výnosu nie sú dotknuté ustanovenia právnych predpisov v oblasti štátnej pomoci. 
 

§ 7 
 
Zrušuje sa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z  25. februára 2004 č. 2552/2004-44 o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky (oznámenie č. 119/2004 Z. z.) v znení výnosu z  
3. augusta 2004 č. MF/003821/2004-442 (oznámenie č. 470/2004 Z. z.) a výnosu z  8. decembra 2004 č. 
MF/11251/2004-42 (oznámenie č. 670/2004 Z. z.). 

 
§ 8 

 
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006. 
 
 

Ivan Mikloš, v. r. 
podpredseda vlády a minister financií 

_______________________________ 
3)Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
4)§ 2 ods.  4 zákona č. 231/1999 Z .z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 82/2005 Z. z. 
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Príloha k výnosu č. 26825/2005 – 441 

V Z O R 

Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva financií Slovenskej republiky 
 
 
 

Názov žiadateľa  

Adresa žiadateľa 
(Ulica, PSČ, Obec, Okres, Kraj) 

 

IČO žiadateľa  

Bankové spojenie  
 

Účel použitia dotácie 
(Názov akcie) 

 

Rozpočtované náklady v bežnom roku (v tis. Sk) Z toho: iné zdroje žiadateľa (v tis. Sk) 

(min. 10% z rozpočtovaných nákladov) 

 
Týmto žiadam Ministerstvo financií Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie na financovanie uvedenej akcie v sume: 
 
 

Kapitálové výdavky (v  tis. Sk) Bežné výdavky (v tis. Sk) 

 

Vyhlásenie štatutárneho zástupcu  žiadateľa 
Vyhlasujem, že všetky údaje, uvedené v tejto žiadosti, sú pravdivé a úplné a finančné prostriedky sa použijú na účel, na 
ktorý boli poskytnuté. 
 
 
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa:  
 
 
Telefón, fax, e-mail: 

 

  
 
Dátum: 
 

 
 

Odtlačok pečiatky žiadateľa a podpis štatutárneho zástupcu 
žiadateľa 

 
 
Prílohy: 


