
Často kladené otázky 

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

v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len “Výnos”) 

aktualizované dňa: 15.12.2015

 

Z dôvodu častých telefonických, ale aj písomných otázok zo strany žiadateľov o dotácie, Ministerstvo financií SR 
sa rozhodlo aktualizovať odpovede na často kladené otázky ako pomôcku pre žiadateľov o dotácie podľa Výnosu. 

Kde je výnos uverejnený? 

Výnos je uverejnený v časti „Finančný spravodajca“, ročník 2005 čiastka 10. 

Ako sa podáva žiadosť? 

Žiadosť o dotáciu sa podáva písomne, opečiatkovaná a podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa, vyplnená 

prostredníctvom elektronického formulára, prístupného v čase od 1. januára do 31. marca bežného roka na 

webovom sídle ministerstva financií http://dotacie.mfsr.sk. Ministerstvo nemusí na inak vyplnenú žiadosť prihliadať. 

Aké prílohy musí žiadateľ predložiť? 

Obec prikladá k vyplnenej žiadosti iba jej stručné zdôvodnenie, ktoré stačí uviesť v sprievodnom liste k žiadosti. 

Subjekty žiadajúce podľa § 1 výnosu (občianske združenia, cirkevné organizácie a pod.), musia predložiť všetky 
prílohy, ktoré vyžaduje § 5 ods. 2 výnosu vrátane čestného vyhlásenia alebo potvrdenia o neporušení zákazu 
nelegálneho zamestnávania. 

Je obmedzená výška dotácie pre jednotlivého žiadateľa?  

Výška dotácie je obmedzená v súlade s výzvou na predkladanie žiadostí na príslušný rok. Limitovaná je aj výška 
finančných prostriedkov, určená na tento účel v štátnom rozpočte. 

Každoročne je podaný vysoký počet žiadostí, preto nie je možné všetky žiadosti z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov kladne vybaviť. 

Koľko žiadostí môže žiadateľ najviac predložiť? 

Počet žiadostí nie je limitovaný.  Ministerstvo prideľuje dotáciu najviac na jednu žiadosť. Ak žiadateľ podá viac 
žiadostí, ministerstvo bude posudzovať tú žiadosť, ktorá je podľa názoru ministerstva najreálnejšia na realizáciu a 
najmenej náročná na prostriedky štátneho rozpočtu. 

Komu sa má žiadosť poslať a dokedy sa žiadosti prijímajú? 

Žiadosť pošlite na  adresu:  

Ministerstvo financií SR 
Štefanovičova 5 
817 82 Bratislava. 

V adrese nie je potrebné uvádzať žiadne meno ani názov organizačného útvaru ministerstva. 

V súlade s § 5 ods. 3 výnosu sa žiadosti prijímajú do 31. marca bežného roka. Ak sa žiadosť posiela poštou, 
rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky. Ak je pečiatka nečitateľná, rozhodujúci je dátum prijatia v podateľni 
ministerstva. 

  

http://dotacie.mfsr.sk/


Kde nájdem tlačivo žiadosti a ako ho mám vyplniť? 

Na webovom sídle ministerstva financií http://dotacie.mfsr.sk je prístupný formulár žiadosti, ktorý je potrebné 
vyplniť, žiadosť vytlačiť, opečiatkovať a podpísanú poslať na adresu ministerstva. 

Žiadosť podpisuje výlučne štatutárny zástupca žiadateľa – primátor, starosta, konateľ, predseda a podobne, ktorý 
preberá zodpovednosť za použitie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na účel, na ktorý boli poskytnuté. 
Účelnosť a efektívnosť vynaloženia finančných prostriedkov sa preveruje oprávnenými kontrolnými orgánmi. 

Odporúčame, aby žiadateľ v žiadosti uviedol všetky typy spojení (telefón, fax, e-mail a pod.), na ktorých je možné 
ho zastihnúť v prípade nutnosti doplnenia žiadosti alebo opravy jej formálnej stránky. 

Aká je povinná spoluúčasť pri financovaní príjemcom dotácie? 

Každý príjemca dotácie je povinný podieľať sa na financovaní akcie vo výške najmenej 10% zo skutočne 
dosiahnutých celkových výdavkov na danú akciu. Porušenie tejto podmienky je porušením podmienok čerpania 
dotácie. Pri podávaní žiadosti nie je potrebné preukazovať schopnosť financovať túto spoluúčasť. Po ukončení 
akcie je však príjemca dotácie povinný realizovanú výšku spoluúčasti dokladovať príslušným kontrolným orgánom.  

Minimálna výška spoluúčasti sa vypočíta podľa vzorca: Skutočne dosiahnuté výdavky na realizovanie predmetnej 
akcie / 10.  

V žiadosti sa uvádza táto spoluúčasť v minimálnej výške, vypočítanej podľa vzorca:  Rozpočtované výdavky na 
realizovanie predmetnej akcie / 10. 

Pripomíname, že nejde o 10% z poskytnutej dotácie, ale ide o 10% z celkových výdavkov na akciu, ktorá je 
dotáciou financovaná. 

Na aký účel je možné poskytnúť dotáciu podľa § 1? 

Dotáciu z príjmov z odvodu podľa § 1 výnosu možno poskytnúť na zabezpečenie vykonávania všeobecne 
prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej starostlivosti 
a pomoci a humanitárnej starostlivosti, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej 
tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana 
zdravia obyvateľstva.  

Dotáciu na opravu, rekonštrukciu alebo modernizáciu nehnuteľného majetku možno poskytnúť iba, ak žiadateľ  
doloží doklad o vlastníctve nehnuteľnosti a ide o všeobecne prospešný účel. 

Ako sa dozvieme, či naša žiadosť bola v poriadku doručená na ministerstvo? 

Zaevidovanie každej žiadosti na strane ministerstva, ktorá bola vyplnená prostredníctvom elektronického formulára, 

automaticky odošle notifikáciu na e-mailovú adresu, uvedenú v žiadosti. Zaevidovanie žiadosti môže byť s časovým 

posunom v závislosti od množstva prijatých žiadostí alebo z iných organizačných dôvodov. 

Ako sa dozvieme, či naša žiadosť bola schválená? 

S ohľadom na vysoký počet žiadateľov a v záujme úspory nákladov ministerstvo neoznamuje výsledok 
schvaľovacieho konania každému žiadateľovi jednotlivo. Každému, komu bude priznaná dotácia, ministerstvo 
pošle Oznámenie o poskytnutí dotácie, v ktorom bude uvedená výška dotácie, účel, na ktorý bude poskytnutá 
a podmienky jej čerpania. Zoznam žiadateľov, ktorým nebola schválená dotácia, ako aj zoznam poskytnutých 
dotácií bude zverejnený na webovom sídle ministerstva financií po ukončení celého procesu schvaľovania 
a poskytovania dotácií. 

 
Vypracoval: 
Ministerstvo financií SR 
Odbor financovania verejných výdavkov 

http://dotacie.mfsr.sk/

