Výnos
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 9. apríla 2008
č. SLV-35/OLVS-2008
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra 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 v znení zákona č. 584/2005 Z. z. ustanovuje:
Poskytovanie dotácií
§1
Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len “dotácia”) možno poskytnúť
žiadateľovi, ak zabezpečuje činnosť vo vecnej pôsobnosti ministerstva, a to na financovanie
a) záchranných prác
1. na horách,
2. na cestách a v cestnej premávke,
3. pri požiaroch,
4. pri iných mimoriadnych udalostiach,
5. v rámci civilnej ochrany alebo integrovaného záchranného systému,
b) odbornej prípravy, preventívno-výchovnej činnosti a odbornej výcvikovej činnosti
v oblasti záchranných prác
1. na horách,
2. v rámci bezpečnosti cestnej premávky,
3. v rámci ochrany pred požiarmi,
4. v rámci ochrany pred inými mimoriadnymi udalosťami,
5. v rámci civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému,
c) záchranného materiálu, zdravotného materiálu, výstroja, údržby a prevádzky, súvisiacej
s činnosťami uvedenými v písmenách a) a b),
d) organizovania súťaží mladých záchranárov civilnej ochrany, prípravy vedúcich krúžkov
školských a obvodných klubov mladých záchranárov civilnej ochrany vo výcvikových
táboroch civilnej ochrany, osvetovej činnosti v civilnej ochrane a organizovania
prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc,
e) organizovania pietnych a spomienkových akcií pri príležitosti osláv oslobodenia
Slovenskej republiky, osláv Slovenského národného povstania a osláv víťazstva nad
fašizmom, vrátane spomienkových akcií a stretnutí odbojových skupín,
f)
organizovania pietnych a spomienkových akcií pripomínajúcich obdobie zločinov
komunizmu, vrátane spomienkových akcií a stretnutí odbojových skupín,
g) výskumu, archivovania a publikačnej činnosti protikomunistického odboja, boja proti
totalite a zločinom komunizmu,
h) boja proti obchodovaniu s ľuďmi,
i)
boja proti počítačovej kriminalite,
j)
zabezpečenia výkonnostného a vrcholového športu1) a rozvoja telesnej kultúry
v športových kluboch polície.

1

§ 5 ods. 1 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

§2

a)
b)
c)
d)
e)

(1) Dotáciu na účely podľa § 1 možno poskytnúť
občianskemu združeniu,2)
nadácii,3)
záujmovému združeniu právnických osôb, ak je právnickou osobou,4)
neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,5)
obci.

(2) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie účelu
dotácie zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

(3) Dotáciu nemožno poskytnúť
na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
žiadateľovi, voči ktorému správca dane eviduje nedoplatky voči štátnemu rozpočtu alebo
rozpočtom obcí,
žiadateľovi, ktorý nemá usporiadané ostatné finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
žiadateľovi, ktorý je v konkurze6), likvidácii alebo v nútenej správe,
žiadateľovi, voči ktorému je vedené exekučné konanie7),
žiadateľovi, voči ktorému Sociálna poisťovňa8) alebo zdravotná poisťovňa9) eviduje
nedoplatky na poistnom a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote
splatnosti,
žiadateľovi, ktorý porušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného
predpisu10),
žiadateľovi, ktorému na predložený projekt už bola poskytnutá dotácia zo štátneho
rozpočtu.
§3
Predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií

(1) Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený
v prílohe č. 1.
(2) Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie je
2)

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
4)
§ 20i Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
7) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
3)
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a) popis projektu v štruktúre podľa prílohy č. 2,
b) doklad o zriadení alebo založení žiadateľa s výnimkou žiadateľa, ktorým je obec,
c) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý
sa dotácia má poskytnúť, s výnimkou žiadateľa, ktorým je obec,
d) doklad o zabezpečení spolufinancovania podľa § 2 ods. 2,
e) potvrdenie správcu dane o tom, že správca dane neeviduje voči žiadateľovi nedoplatky
voči štátnemu rozpočtu s výnimkou správcu dane, ktorým je obec,
f) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má usporiadané ostatné finančné vzťahy so štátnym
rozpočtom,
g) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá nedoplatky voči rozpočtom obcí,
h) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe,
i) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je voči nemu vedené exekučné konanie,
j) potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o tom, že voči žiadateľovi neeviduje
nedoplatky na poistnom alebo na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote
splatnosti,
k) čestné vyhlásenie žiadateľa o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania alebo
potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o neporušení nelegálneho zamestnávania,
l) čestné vyhlásenie žiadateľa, že mu na predložený projekt nebola poskytnutá iná dotácia zo
štátneho rozpočtu.
(3) Žiadosti o poskytnutie dotácie sa predkladajú ministerstvu do 31. januára
príslušného rozpočtového roka.

Prechodné a záverečné ustanovenia
§4
(1) Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 1 písm. a) druhého bodu, písm. b) druhého
bodu a písm. i) a žiadosti obce v roku 2008 sa predkladajú ministerstvu do 31. mája 2008.
(2) Žiadosti o poskytnutie dotácie podané pred 1. májom 2008, o ktorých nebolo
rozhodnuté do 1. mája 2008, sa posúdia podľa tohto výnosu.

§5
Zrušuje sa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 207-2004/02491 z 15.
novembra 2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
(oznámenie č. 638/2004 Z. z.) v znení výnosu č. 206-2006/03521 (oznámenie č. 631/2006
Z. z.).
§6
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Robert Kaliňák
minister vnútra
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Príloha č. 1 k výnosu č. SLV-35/OLVS-2008

VZOR
Žiadosť o poskytnutie dotácie
ŽIADATEĽ
Názov žiadateľa

Právna forma žiadateľa

Identifikačné číslo žiadateľa

Sídlo žiadateľa
Predmet činnosti žiadateľa

Obchodné meno banky alebo
pobočky zahraničnej banky
(číslo účtu, kód )

Telefónne číslo, číslo faxu,
mailová adresa žiadateľa

Štatutárny zástupca
(meno, priezvisko, titul a funkcia)

Odtlačok pečiatky

Podpis štatutárneho zástupcu

V ................... dňa .....................
Podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
súhlasím so spracovaním osobných údajov a so zverejnením nasledovných údajov: meno
a priezvisko /názov žiadateľa, adresa, IČO, názov projektu, celkový rozpočet projektu,
požadovaná dotácia. Zároveň vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné
a úplné.
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Príloha č. 2 k výnosu č. SLV-35/OLVS-2008

Popis projektu

PROJEKT

Názov projektu

Účel projektu ( stručná charakteristika projektu, účel realizácie a termín realizácie)

Spracovateľ projektu (meno, priezvisko, titul, telefónne číslo)

Podrobný rozpočet celkových predpokladaných nákladov

Finančné prostriedky, ktoré do projektu vkladá žiadateľ z vlastných zdrojov

Finančné prostriedky získané z iných alebo vlastných zdrojov

Výška dotácie požadovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu

Odtlačok pečiatky

Podpis štatutárneho zástupcu

V ...................... dňa .....................
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