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Vec 
Bod B.3. uznesenia vlády č. 499 zo dňa 8.10.2014 – oznámenie 
 

V nadväznosti na bod B.3. uznesenia vlády číslo 499 zo dňa 8.10.2014, v súlade s § 3 Výnosu Ministerstva 
financií Slovenskej republiky číslo 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií  
Slovenskej republiky a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov Vám ministerstvo financií poskytuje dotáciu 

v sume 1 300 000,- eur. 

Dotácia je účelovo určená na povodňové záchranné práce a povodňové zabezpečovacie práce a vyplatenie 
priznaných peňažných náhrad za škody na majetku spôsobené v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových 
záchranných prác v katastrálnom území obce Terchová v Žilinskom samosprávnom kraji, z toho na bežné 
výdavky vo výške 1 000 000,- eur a na kapitálové výdavky vo výške 300 000,- eur. 

Finančné prostriedky budú poukázané z účtu ministerstva financií č. SK71 8180 0000 0070 0011 5547 na 
bankový účet č. SK96 5600 0000 0002 1022 5005. 

Obec je povinná viesť osobitnú evidenciu o účele použitia poskytnutej dotácie. 

Podľa § 8 ods. 4 cit. zákona kapitálové výdavky možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch 
rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované. 

Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli 
poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. októbri 
rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 
31. marca nasledujúceho rozpočtového roka. 

Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu sú príjmom štátneho rozpočtu podľa § 7 ods. 1 písm. m) cit. zákona. 
Výnosy je potrebné odviesť v súlade s oznámením Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. 
  



Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82  Bratislava 15 

  
MF/022702/2014-442 15.10.2014 strana 2 

 
Použitie dotácie podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom v zmysle § 8a ods. 7 cit. zákona, ktorého 
spôsob určí ministerstvo financií. 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. 

Pri porušení finančnej disciplíny bude uplatnený postup podľa § 31 cit. zákona. Sankcie za porušenie finančnej 
disciplíny pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu ukladá príslušná správa finančnej kontroly, ktorá 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 
cit. zákona. Pri používaní poskytnutých prostriedkov je povinnosť zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a 
účinnosť ich použitia. 

Obstarávanie tovarov, služieb a verejných prác sa riadi zákonom číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v 
znení neskorších predpisov. 
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