
Často kladené otázky 

1. Akým spôsobom preukazuje žiadateľ  splnenie podmienok poskytnutia dotácie? 

Žiadateľ preukazuje splnenie zákonných podmienok a  ďalších  podmienok poskytnutia 

dotácie stanovených vo výzve. 

Žiadateľ preukazuje splnenie základných zákonných podmienok predložením dokladov podľa 

- § 6 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. 

z.“) a 

- § 8a ods. 5 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 

č.523/2004 Z. z.“) . 

Ďalšími dokladmi  požadovanými výzvou sú napríklad rozpočet výdavkov financovaných 

z dotácie s  ich vecnou špecifikáciou a personálna matica. 

 

Ako pomôcka kontroly predkladaných dokladov slúži žiadateľovi kontrolný list príloh 

a náležitostí žiadosti o poskytnutie dotácie.  Tento kontrolný list príloh a náležitostí žiadosti 

o poskytnutie dotácie. sa nachádza v dokumentoch na stiahnutie na stránke 

http://www.minv.sk/?dotacie-1. 

 

Tlačivo žiadosti o poskytnutie dotácie vrátane príloh vo forme vzoru tlačiva ako sú rozpočet 

výdavkov financovaných z dotácie s  ich vecnou špecifikáciou a vzor personálnej matice sa 

nachádzajú v dokumentoch na stiahnutie na stránke http://www.minv.sk/?dotacie-1.  

 

2. Prečo sú na stránke http://www.minv.sk/?dotacie-1 zverejnené viaceré zákony? 

Zákon č. 526/2010 Z. z. bol novelizovaný dvakrát.  

Prvá novela bola vykonaná zákonom č. 287/2012  Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon  

č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy  

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony roku 2012.  

Druhá novelizácia bola vykonaná zákonom č.  8/2013 z 13. 12. 2012 ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  

Aktuálne a úplne znenia zákona č. 526/2010 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z.  si môžete 

vyhľadať na  právnom a informačnom portáli https://www.slov-lex.sk/ezz. 

 

3. Akým spôsobom preukazuje žiadateľ ktorým je obec spolufinancovanie 5 % 

z celkových predpokladaných výdavkov ? 

Podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. je prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie 

doklad o zabezpečení spolufinancovania podľa § 4 ods. 1 písm. b) cit. zákona, najmä 

vyhlásenie pri spolufinancovaní vlastnými zdrojmi, výpis z uznesenia obecného 

zastupiteľstva, darovacia zmluva v prípade daru s účelovým určením, zmluva o úvere alebo 

zmluva o pôžičke, ak ide o použitie cudzích zdrojov. 

Podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 

vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, 

ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať 

hospodárenie s ním. 

 Na základe vyššie uvedeného je obec ako žiadateľ o poskytnutie dotácie povinná 

predložiť výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva. Samotné vyhlásenie obce pri 

spolufinancovaní vlastnými zdrojmi nie je akceptovanou prílohou podľa § 6 ods. 2 písm. e) 

zákona č. 526/2010 Z. z.. 

http://www.minv.sk/?dotacie-1

