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Účinnosť od: 1. novembra 2017 

Zmena aktu č.: smernica č. 1/2017 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky 

 

Zrušenie aktu: - 

  
 



V súlade s článkom 8 ods. 2 písm. g) Organizačného poriadku Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky č. MK-2358/2013-110/10472 zo dňa 15. júna 2013                                   
a článkom 13 smernice č. 1/2010 Interné riadiace akty Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky č. MK-2364/2010-41/11929 zo dňa 1. septembra 2010 v znení 
dodatkov  v y d á v a m  tento dodatok č. 1 k smernici č. 1/2017 o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 
 

Čl. I 
 
  
 Smernica č. 1/2017  o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V čl. 3 ods. 10 sa na koniec odseku pripája  táto veta: „Súčasťou podkladov  
potrebných na vypracovanie návrhu zmluvy je aj návrh finančnej operácie. Odbor 
projektového riadenia a dotácií zabezpečí pred vyhotovením návrhu zmluvy výkon 
základnej finančnej kontroly.“. 

2. V čl. 4 ods. 17 sa na koniec odseku pripája  táto veta: „Súčasťou podkladov  
potrebných na vypracovanie návrhu zmluvy je aj návrh finančnej operácie. Odbor 
projektového riadenia a dotácií zabezpečí pred vyhotovením návrhu zmluvy výkon 
základnej finančnej kontroly.“. 

3. V čl. 4 ods. 23 sa v druhej vete za slová „vyhodnotenie projektu“ vkladajú slová 
„spolu s kópiou finančného vyúčtovania projektu a spolufinancovania projektu“. 

4. V čl. 7 ods. 3 sa v druhej vete za slová „vyhodnotenie projektu“ vkladajú slová 
„spolu s kópiou finančného vyúčtovania projektu a spolufinancovania projektu“. 

5. Slová „odbor projektového riadenia“ vo všetkých tvaroch sa v celej smernici 
nahrádzajú slovami „odbor projektového riadenia a dotácií“ v príslušnom tvare. 

 
 

Čl. II 
 

 
Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. novembra 2017. 

 
 
 
                                                                                     Marek Maďarič 
                                                                                          minister 
 
 
 


