Príloha k zmluve č.

Usmernenie
sekcie štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva Slovenskej republiky k použitiu
kapitálových transferov, poskytnutých z rozpočtu Ministerstva školstva SR na realizáciu
Národného programu rozvoja športu SR v roku 2010
Prostriedky štátneho rozpočtu – kapitálové transfery poskytnuté Ministerstvom školstva SR
prostredníctvom sekcie štátnej starostlivosti o šport na plnenie úloh v oblasti materiálno-technického
rozvoja športu na základe tejto zmluvy o poskytnutí dotácie ako aj všetkých ďalších zmlúv a dodatkov
k zmluvám o poskytnutí dotácie, uzavretých medzi Ministerstvom školstva SR a prijímateľom dotácie
v kalendárnom roku 2010 (ďalej len „zmluva“), môžu byť použité výlučne na účely uvedené
v zmluve a len na kapitálové výdavky – investície.
Ak sú v zmluve stanovené rôzne účely s prislúchajúcou sumou finančných prostriedkov,
dodrţanie výšky finančných prostriedkov podľa ich účelového určenia je záväzné.
Zmeny sumy finančných prostriedkov alebo ich účelového určenia v zmluve sa môţu vykonať
len výnimočne, v odôvodnených prípadoch a so súhlasom ministra školstva SR. Kaţdá zmena zmluvy
sa môţe vykonať len dodatkom k zmluve na základe oprávnených poţiadaviek organizácie, ktoré
budú predloţené Ministerstvu školstva SR v termíne najneskôr do 30.11.2010.
V prípade zmien účelu pouţitia poskytnutej dotácie resp. výšky dotácie, schválených
Ministerstvom školstva SR v dodatku k zmluve, sa dotácie zúčtujú v súlade so zmenami vykonanými
v príslušnom dodatku.
Ak prijímateľ zistí nepotrebnosť schválených prostriedkov na realizáciu úloh uvedených v
zmluve, je povinný do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy zistil túto skutočnosť (najneskôr však do
30.11.2010), oznámiť výšku nepotrebných prostriedkov (s uvedením schváleného účelu) odboru
financovania športu MŠ SR a bezodkladne ich vrátiť na účet MŠ SR uvedený v zmluve.
V prípade odvodov výnosov, vrátenia nepouţitých prostriedkov, zaslania avíz, predloţenia
zúčtovaní a pod. je povinný toto vykonať prijímateľ (priamy príjemca dotácie), s ktorým Ministerstvo
školstva SR uzavrelo zmluvu na rok 2010, a nie tretí subjekt (konečný príjemca dotácie). Z toho
vyplýva, ţe v prípade poskytnutia finančných prostriedkov ďalšiemu subjektu (ak to umoţňujú
podmienky uvedené v zmluve), prijímateľ je povinný uzatvoriť s tretím subjektom zmluvu
o poskytnutí finančných prostriedkov, v ktorej presne vymedzí podmienky ich poskytnutia
a vyúčtovania. Prijímateľ musí zabezpečiť, aby tento tretí subjekt v dostatočnom časovom predstihu
splnil povinnosti uvedené v zmluve medzi Ministerstvom školstva SR a prijímateľom dotácie. Tretí
subjekt v ţiadnom prípade nevykonáva povinnosti priamo voči Ministerstvu školstva SR (t. z.
neodvádza výnosy a nevracia nepouţité prostriedky na účty Ministerstva školstva SR, nezasiela avíza
a nepredkladá zúčtovanie Ministerstvu školstva SR), ale prostredníctvom organizácie, ktorá mu
finančné prostriedky poskytla. Prijímateľ je povinný o týchto skutočnostiach oboznámiť tretí subjekt.
Ak je predmetom dotácie hnuteľný majetok, tento musí zostať vo vlastníctve prijímateľa.
Za dodrţanie zmluvy voči Ministerstvu školstva SR je zodpovedný prijímateľ dotácie,
s ktorým Ministerstvo školstva SR uzatvorilo zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky ako aj konečný príjemca
finančných prostriedkov (tretí subjekt).
Z výnosov z poskytnutých prostriedkov je moţné odpočítať daň z úrokov a poplatok za
vedenie účtu. Nie je moţné odpočítať poplatky za bankové operácie a ostatné bankové sluţby – napr.
poplatok za zaslanie výpisu z účtu. V príkaze na prevod finančných prostriedkov na účet MŠ SR je
potrebné uviesť v správe pre prijímateľa, či ide o výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo
o vrátenie nevyčerpaných prostriedkov. V oboch prípadoch sa v avíze (liste) zároveň uvedie, o aké
prostriedky ide (výnosy alebo vratky), v akej výške a v prípade nepouţitých prostriedkov z akého
projektu a účelu sa vracajú. Ţiadne finančné prostriedky sa však neposielajú poštovou poukáţkou!
Prijímatelia dotácií sú povinní dbať na účelné, hospodárne a efektívne pouţitie poskytnutých
finančných prostriedkov a o dôsledné dodrţiavanie všetkých podmienok zmluvy (spolu s prípadnými

zmenami, schválenými v dodatku k zmluve), nakoľko sú pre organizáciu záväzné a podľa nich bude
treba predloţiť aj zúčtovanie dotácií za rok 2009 Ministerstvu školstva SR.
Vymedzenie špecifikácie kapitálových výdavkov podľa platnej ekonomickej klasifikácie je
uvedené v opatrení Ministerstva financií SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie (v znení neskorších zmien a doplnkov) a v metodickom usmernení MF SR k pouţívaniu
cit. opatrenia s vysvetlivkami k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie za účelom
jednotného uplatnenia ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (predovšetkým jeho dodatku
č. 6), podľa ktorého treba postupovať o. i. pri posudzovaní, či ide o kapitálové alebo beţné výdavky.
Cit. opatrenie MF SR spolu s metodickým usmernením a jeho dodatkom boli uverejnené vo
finančnom spravodajcovi MF SR č.14/2004 pod č. 74 a 75 a č. 6/2009 pod. č. 40.
Vzhľadom na pretrvávajúce nedostatky a kontrolné zistenia súvisiace s čerpaním dotácií
poskytnutých zo štátneho rozpočtu, Ministerstvo školstva SR upozorňuje všetkých prijímateľov
dotácií na dôsledné dodrţiavanie príslušných ustanovení zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky uzavretej v roku 2009
a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení.
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