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Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády číslo 204 zo dňa 3. mája 2018 - oznámenie

V nadväznosti na bod C.1. uznesenia vlády číslo 204 zo dňa 3. mája 2018, v zmysle § 8 a ods. 2 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a na -základe § 3 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č.
26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len .výnos")
Vám ministerstvo poskytuje účelovú dotáciu v sume

10 000,00 eur.

Dotácia je účelovo určená na kapitálové výdavky na akciu Výstavba detského ihriska pri materskej škole,
súpisné číslo 114.

Finančné prostriedky budú poukázané z účtu ministerstva financií Č. SK71 8180000000700011 5547 vedeného
v Štátnej pokladnici na bankový účet príjemcu dotácie číslo SK84 0200 0000 0000 2262 8632 do 14 kalendárnych
dní od doručenia tohto oznámenia.

Kapitálové výdavky je možné čerpať do konca roka 2019 (zdroj 131H).

Príjemca dotácie je povinný viesť osobitnú evidenciu o použití dotácie v súlade so zákonom Č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve tak, aby vedel spoľahlivo predložiť doklady, preukazujúce účel použitia dotácie a dodržanie ostatných
podmienok určených v tomto oznámení, orgánom vykonávajúcim kontrolu.

Použitie dotácie podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom v zmysle § 8 a ods. 7 zákona, ktorého
spôsob určilo ministerstvo financií v pokyne číslo MF/009754/2016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých
Ministerstvom financií Slovenskej republiky, zverejnenom vo Finančnom spravodajcovi 2016, príspevok Č. 7 v znení
dodatku Č. 1 zverejnenom vo Finančnom spravodajcovi 2018, príspevok Č. 8.

Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu sú príjmom štátneho rozpočtu a odvádzajú sa podľa článku IV citovaného
pokynu na zúčtovanie.
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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.

Ak príjemca dotácie poruší finančnú disciplínu, uplatní sa postup podl'a § 31 zákona. Sankcie za porušenie
finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu ukladá príslušný úrad vládneho auditu, ktorý
ich aj vymáha. V prípade potreby môže sankcie uložiť a vymáhať aj ministerstvo financií.

Upozorňujeme, že pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov je potrebné postupovať v súlade s § 19
zákona. Pri používaní poskytnutých prostriedkov je povinnosť zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť
ich použitia.

Obstarávanie tovarov, služieb a verejných prác sa riadi zákonom Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Všetky súvisiace aktuálne informácie, materiály a formuláre sú zverejnené na webovom sídle http://dotacie.mfsr.sk.
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