
Metodický pokyn 

 č. MK-4775/2009-10/13694, zo dňa 2. novembra 2009 

pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z grantového systému Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky v roku 2010 v programe Národný cintorín v Martine 
  

 Číselné označenie a názov programu: 10 – Národný cintorín v Martine. 

  

 Organizačný útvar zodpovedný za administráciu programu: sekcia ekonomiky. 

  

  

 Termín predkladania žiadosti na rok 2010:  do 1. februára 2010.  

  

  

 Adresa na predkladanie žiadostí: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  

                                                                 sekcia ekonomiky 

                                                                 Námestie SNP 33 

                                                                 813 31  Bratislava 

            (obálku výrazne označte číslom a názvom programu). 

  

 Žiadosť predkladá žiadateľ v jednom originálnom vyhotovení vrátane všetkých 

požadovaných príloh. Žiadateľ vykoná pred podaním žiadosti jej elektronickú 

registráciu na adrese http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-

system/grantovy-system-rok-2010. 

  

 Uchádzať sa paralelne o dotáciu na identický projekt vo viacerých programoch 

a podprogramoch grantového systému  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo“) je neakceptovateľné.  

  

 Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt, alebo jeho časť, ktorá sa realizuje 

v kalendárnom roku 2010.  

  

 Žiadosť musí byť k dátumu podania úplná. Neúplná alebo nesprávne podaná žiadosť 

bude vyradená.  

  
 Žiadateľ o dotáciu je povinný priložiť k žiadosti o poskytnutie dotácie aj originály 

resp. overené kópie potvrdení zo sociálnej poisťovne, daňového úradu, všetkých 

zdravotných poisťovní nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania konkrétnej žiadosti. 

  

Dátumom podania žiadosti do grantového systému sa rozumie dátum na podacej pečiatke 

pošty (ak je žiadosť zasielaná poštou) resp. dátum na prezentačnej pečiatke podateľne 

ministerstva (ak je žiadosť doručená osobne do podateľne). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/grantovy-system-rok-2010
http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/grantovy-system-rok-2010


Spoločné ustanovenia 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
  

Program Národný cintorín v Martine je súčasťou grantového systému ministerstva.  

  

Dotácia sa poskytuje v súlade s Výnosom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 9. 

októbra 2009 č. MK-2900/2009-10/4655, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky z 26. augusta 2008 č. MK-3026/2008-10/11619 o poskytovaní dotácií v 

pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení výnosu z 28. novembra 2008 

č. MK-3925/2008-10/15583 (ďalej len „výnos“), zákonom č. 182/2009 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 241/1994 Z. z. o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov a 

Metodickým pokynom pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z grantového systému 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2010 v programe Národný cintorín 

v Martine (ďalej len „metodický pokyn“). 

  

Čl. 2 

Žiadateľ 
  

(1) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obec.  

  

(2) Dotáciu nie je možné poskytnúť žiadateľovi v súlade s § 2 ods. 5 a 6 výnosu. 

  

Čl. 3 

Predkladanie žiadostí 
  

(1) Žiadateľ pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie vykoná jej elektronickú registráciu. 

Elektronická registrácia môže byť vykonaná na ľubovoľnom počítači pripojenom na internet 

prihlásením sa na adrese http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/grantovy-

system-rok-2010 a zadaním potrebných údajov. Registrácia je ukončená vytlačením 

kontrolného listu povinných náležitostí žiadosti, formulárov povinných náležitostí (žiadosť 

o poskytnutie dotácie, popis projektu, rozpočet projektu, vyhlásenie) a podrobnej 

charakteristiky projektu, ktoré systém vygeneruje po zadaní potrebných údajov.  

  

(2) Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie (vytlačené a žiadateľom 

potvrdené formuláre z elektronickej registrácie a kontrolný list) spolu so všetkými prílohami 

do podateľne ministerstva v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 

15.00 hod. alebo poštou na adresu ministerstva. 

  

(3) Za úplnú žiadosť sa považuje vyplnená žiadosť spolu so všetkými požadovanými 

prílohami (viď § 3 ods. 2 výnosu a ustanovenia tohto metodického pokynu).  

  

Žiadosť musí byť k dátumu podania úplná. Neúplná alebo nesprávne podaná žiadosť 

bude vyradená. 

  

Úplná žiadosť obsahuje:  
  

1.      žiadosť o poskytnutie dotácie (formulár elektronickej registrácie), 

2.      popis projektu (formulár elektronickej registrácie), 

3.      celkový rozpočet projektu (formulár elektronickej registrácie),  

http://www.culture.gov.sk/uploads/GW/Yl/GWYlCmlKwCwGztUdPL2hww/uplne-znenie-vynosu-od-1_1_-09.pdf
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4.  potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, že žiadateľ nemá nedoplatok na dani - 

samostatná príloha, 

5.  potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne 

poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti nie 

staršie ako tri mesiace – samostatná príloha, 

6.  potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné 

zdravotné poistenie po lehote splatnosti nie staršie ako tri mesiace. Je potrebné doložiť 

potvrdenia zo všetkých zdravotných poisťovní  – samostatná príloha, 

  

Poznámka k bodom 4 – 6: k žiadosti je potrebné doložiť originály resp. overené kópie  

                                          potvrdení.  

  

7.  vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 

8. vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané ostatné finančné vzťahy so štátnym 

rozpočtom, 

9.  vyhlásenie žiadateľa o tom, že poskytuje/poskytne súčinnosť v štátnom štatistickom 

zisťovaní podľa osobitného predpisu, 

  

Poznámka k bodom 7 – 9: vyhlásenia sú jedným z dokumentov elektronickej registrácie. 

  

10.  kontrolný list povinných náležitostí žiadosti, 

11. potvrdenie o výške finančného príspevku mesta schváleného na tento účel v rozpočte 

mesta na príslušný rozpočtový rok, 

12. podrobná charakteristika projektu. 

  

  

 Čl. 4 

Špecifické ustanovenia programu 
  

(1) Program Národný cintorín v Martine je zameraný na zachovanie, pozdvihnutie, 

zabezpečenie obnovy a rozvoja Národného cintorína v Martine, ktorý je tvorený hrobmi 

a náhrobníkmi významných osobností národného života. 

  

(2) Dotácia sa poskytuje na základe výnosu a zákona č. 182/2009 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon  č. 241/1994 Z. z. o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov. 

O výške dotácie rozhoduje  minister kultúry. 

  

Čl. 5 

Oprávnené a neoprávnené výdavky 
  

(1) Pri použití finančných prostriedkov musí byť zabezpečená maximálna hospodárnosť, 

efektívnosť, účinnosť a účelnosť ich použitia v súlade § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

  

(2) Ministerstvo rozhoduje o prerozdelení, resp. použití disponibilného objemu finančných 

prostriedkov v intenciách zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, pri 

súčasnom dodržaní príslušných zákonných noriem.  

  



(3) V prípade, ak žiadateľ je platcom DPH, dotáciu možno použiť len na položky, ktoré sú 

bez DPH alebo iba na úhradu základu dane z pridanej hodnoty, prostriedky z grantového 

systému nemôžu byť použité tak, aby boli žiadateľovi vrátené daňovým úradom po 

vyúčtovaní projektu. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány 

územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú 

orgánmi verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani s pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. 

  

(4) V nadväznosti na uvedené, za oprávnené (akceptovateľné) výdavky pre program 10, sa 

v zmysle metodického pokynu  považuje úhrada nákladov na prevádzku, údržbu 

a rekonštrukciu Národného cintorína v Martine 

  

Čl. 6 

Podmienky vyúčtovania dotácie 
  

(1) Prijímateľ vyúčtuje použitie dotácie v termíne a vo forme stanovenej v zmluve 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu ministerstva. 

  

(2) Vyúčtovanie je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie dotácie v nasledujúcom 

rozpočtovom roku a musí obsahovať tieto samostatné časti: 

a)   finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie, 

b)   vecné vyhodnotenie projektu. 

(3) Finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie tvorí: 

a)   vyúčtovanie dotácie, vrátane kópií bankových výpisov (v prípade hotovostného styku 

kópie pokladničných dokladov), dokladu o odvedení výnosov z poskytnutých 

prostriedkov poskytovateľovi, dokladu o vrátení nevyčerpanej dotácie 

poskytovateľovi; ak je prijímateľ dotácie registrovaným platcom dane z pridanej 

hodnoty, táto nie je pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok, 

      b)   vyúčtovanie finančného príspevku mesta. 

(4) Vecné vyhodnotenie projektu tvorí písomná správa s podrobným zhodnotením účelu 

a priebehu realizácie podporeného projektu. K vecnému vyhodnoteniu môže prijímateľ 

pripojiť fotodokumentáciu projektu. 

  

Čl. 7 

Účinnosť 
  

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť  1. januára 2010. 

  

  

  

  

  

Marek Maďarič 

minister 


