Výnos
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 12. apríla 2006 č. CD 2006-141/348-1:sekr.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva 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 neskorších predpisov ustanovuje:
§1
Účel dotácie
Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
fyzická osoba alebo právnická osoba, na podporu aktivít v oblasti
a) výchovy a vzdelávania,
b) využívania voľného času detí a mládeže,
c) vydávania odborných časopisov a publikácií v oblastiach pôsobnosti ministerstva,
d) výchovy k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia,
e) výchovných programov zameraných na predchádzanie užívaniu omamných
a psychotropných látok,
f) výchovy k poznávaniu historického a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky,
g) rozvoja telesnej kultúry,
h) vedecko-technických služieb na podporu výskumu a vývoja,
i) podpory mobility študentov, zamestnancov vysokých škôl a iných zamestnancov
pracujúcich v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a umenia na účely
vysokoškolského štúdia, študijných pobytov, výskumných pobytov a umeleckých
pobytov.
§2
Poskytovanie dotácie
(1) Dotáciu nemožno poskytnúť
a) na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov.
(2) Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý
a) nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúci
rozpočtový rok,
b) je v konkurze, v likvidácii, alebo je voči nemu vedené exekučné konanie,
c) porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu.1)
1)

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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(3) Poskytovaním dotácií podľa tohto výnosu nie sú dotknuté ustanovenia právnych predpisov
v oblasti štátnej pomoci.
§3
Žiadosť o poskytnutie dotácie
(1) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie
dotácie (ďalej len „žiadosť“), ktorá obsahuje identifikačné údaje o žiadateľovi, ktorými sú
a) u právnickej osoby
1. názov a právna forma žiadateľa,
2. sídlo,
3. identifikačné číslo a
4. meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
b) u fyzickej osoby
1. meno a priezvisko,
2. adresa trvalého pobytu,
3. miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba–podnikateľ,
4. dátum narodenia.
(2) Žiadosť ďalej obsahuje najmä
a) vymedzenie potrieb, konkrétnej akcie alebo projektu, na ktoré sa požaduje dotácia,
vrátane označenia oblasti podľa § 1, do ktorej tieto aktivity patria,
b) termín a miesto uskutočnenia aktivít podľa písmena a),
c) predmet činnosti žiadateľa, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu –
podnikateľa,
d) uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu aj od iného
subjektu verejnej správy,
e) súhlas žiadateľa so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov žiadateľa,
ktorý je fyzická osoba.
(3) Prílohou žiadosti je
a) výpis z registra alebo iný doklad osvedčujúci právnu subjektivitu žiadateľa, ak je
žiadateľom právnická osoba s výnimkou žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší
územný celok,
b) doklad osvedčujúci oprávnenie na podnikanie, ak ide o dotáciu na činnosť, ktorá je
predmetom podnikania,
c) čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym
rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok,
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d) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze alebo v likvidácii alebo voči nemu
nie je vedené exekučné konanie,
e) čestné vyhlásenie žiadateľa o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania;1) ak ide o
žiadateľa oprávneného podnikať, potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, 2)
f) riadna účtovná závierka k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia, ak
je žiadateľom právnická osoba,
g) doklad preukazujúci vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe, ak je
predmetom žiadosti dotácia na uskutočnenie stavby alebo zmenu stavby,
h) rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivity, na ktorú sa žiada
dotácia, z toho suma požadovanej dotácie, pričom sa osobitne uvedie výška
finančných prostriedkov požadovaná na mzdové náklady; rozpočet sa nevyžaduje ak
ide o dotáciu na aktivity podľa § 1 písm. i),
i) iné doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie.
§ 4
Prechodné ustanovenie
Žiadosti predložené do účinnosti tohto výnosu sa posudzujú podľa tohto výnosu.
§ 5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 29. marca 2004 č. CD
2004-4824/9567-1:sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej
republiky (oznámenie č. 179/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva školstva Slovenskej
republiky z 30. novembra 2004 č. CD 2004-4824/28588-12:sekr. (oznámenie č. 664/2004
Z. z.).
§ 6
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2006.

Minister

2)

§ 2 ods. 4 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
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