Často kladené otázky
k pokynu na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly
štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa
Dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu, sú obce povinné zúčtovať voči každému
poskytovateľovi dotácie samostatne a podľa jeho pokynov.

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Ministerstvom financií SR
Dotácie, ktoré poskytlo Ministerstvo financií SR, obce zúčtujú podľa predpisu „Pokyn
Ministerstva financií Slovenskej republiky na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých
obciam z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa“ za predchádzajúce
rozpočtové roky, ktoré ministerstvo vydáva spravidla vo februári bežného rozpočtového roka
a zverejňuje ho vo Finančnom spravodajcovi na svojom webovom sídle v časti Legislatíva.

Predkladanie dokladov o zúčtovaní poskytnutej dotácie
Dotáciu má povinnosť zúčtovať priamy príjemca dotácie, to znamená tá obec, ktorej bola
dotácia poskytnutá. Táto obec má tiež povinnosť viesť osobitnú účtovnú evidenciu o použití
dotácie pre potreby následnej finančnej kontroly. To platí aj v prípade, ak pôvodný príjemca
dotácie túto čerpal poukázaním inej obci alebo právnemu subjektu v súlade s platnou
legislatívou.
Obce predložia metodikovi obce na daňovom úrade doklady o zúčtovaní iba v rozsahu,
určenom v pokyne na zúčtovanie (vyplnené tabuľky v prílohách pokynu) a to najneskôr
do 15. mája bežného roka.
Okrem oznámenia o poukázaní finančných prostriedkov na účet ministerstva, obce
neposielajú na ministerstvo financií žiadne doklady v súvislosti so zúčtovaním.

Prenášanie dotácie na kapitálové výdavky
Dotácie poskytnuté na kapitálové výdavky je možné čerpať nasledujúce dva rozpočtové roky
po roku, v ktorom boli poskytnuté. Prenos dotácie do nasledujúceho rozpočtového roku
(inými slovami suma nepoužitých finančných prostriedkov ponechaných na použitie
v nasledujúcom rozpočtovom roku) sa eviduje v plnej výške poskytnutej dotácie,
bez ohľadu na to, či bola čiastočne čerpaná. Jej čerpanie sa eviduje iba v rozpočtovom roku,
v ktorom sa ukončilo.
Za ukončenie čerpania dotácie na kapitálové výdavky sa považuje, ak




bola dotácia vyčerpaná v plnej výške na účel, na ktorý bola poskytnutá,
alebo bol splnený účel dotácie (dokončená investičná akcia) a už sa nepredpokladá jej
ďalšie čerpanie,
alebo dotácia nestihla byť vyčerpaná do konca druhého roka po roku, v ktorom bola
poskytnutá.

Vrátenie nevyčerpanej dotácie
Dotáciu možno použiť iba na ten účel, na ktorý bola poskytnutá. Nevyčerpané finančné
prostriedky je príjemca dotácie povinný vrátiť.
Ak vracia dotáciu v tom istom roku, v ktorom bola poskytnutá, poukáže ju na ten istý účet,
z ktorého bola poskytnutá (ministerstvo ho spravidla uvádza aj v oznámení o poskytnutí
dotácie).
Ak vracia dotáciu neskôr ako v roku poskytnutia, poukáže ju na osobitný účet číslo
IBAN SK23 8180 0000 0070 0012 0485.
Termín na poukázanie nevyčerpanej dotácie je koniec apríla nasledujúceho rozpočtového
roka po roku, v ktorom bolo ukončené jej čerpanie.

Oznámenie o poukázaní finančných prostriedkov (avízo)
Ak obec vracia nevyčerpané finančné prostriedky ministerstvu financií, je z dôvodu
správneho zaúčtovania prijatej platby potrebné, aby o tom poslala oznámenie (avízo)
Pre správnu identifikáciu platby je potrebné, aby avízo obsahovalo




IČO a názov obce,
platobné údaje z príkazu na úhradu,
údaje o dotácii, ktorej sa platba týka (napr. číslo listu MF, ktorým bola dotácia
poskytnutá). Ak obec vracia nepoužité finančné prostriedky z viacerých dotácií jednou
sumou, v tomto bode je potrebné ju rozpísať podľa jednotlivých dotácií.

Avízo sa doručuje aj vo fotokópii e-mailom na adresu, ktorá je uvedená v liste ministerstva
financií, ktorým bola dotácia oznámená.

Úrokové výnosy z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu
Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu sú príjmom štátneho rozpočtu a je
potrebné ich odviesť do konca januára nasledujúceho rozpočtového roka.
Výnosy z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu z kapitoly štátneho rozpočtu
Všeobecná pokladničná správa treba odviesť na účet podľa oznámenia Finančného
riaditeľstva Slovenskej republiky.
Výška odvodu výnosov z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu nie je ohraničená.
Odvod sa vykonáva na účet podľa oznámenia Finančného riaditeľstva SR. Každý platiteľ
dane má zriadený vlastný účet (OÚD), ktorého číslo je možné zistiť aj na webovom sídle
finančnej správy v časti Infoservis, Platenie daní.
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/platenie-dani
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