
Informácia          

pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky v programe Národný cintorín v Martine 

 

 

Čl. 1 

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 zákona a zákona o meste Martin. Ministerstvo poskytne 

mestu dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci 

schváleného limitu výdavkov na príslušný rozpočtový rok na úhradu nákladov                           

na prevádzku, údržbu a rekonštrukciu Národného cintorína v Martine najmenej vo výške 

finančného príspevku mesta schváleného na tento účel v rozpočte mesta na príslušný 

rozpočtový rok a najviac vo výške trojnásobku tohto finančného príspevku mesta. 

 

 

Čl. 2 

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 dotačného 

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 Národný 

cintorín v Martine sa považuje úhrada nákladov na správu a prevádzku, údržbu 

a rekonštrukciu Národného cintorína v Martine 

 

Čl. 3 

Podmienky vyúčtovania dotácie 

 

1. Prijímateľ vyúčtuje použitie dotácie v termíne a vo forme stanovenej v zmluve o poskytnutí 

dotácie z rozpočtu ministerstva. 

 



2. Poskytnuté dotácie podliehajú aj vecnému preskúmaniu, ktoré je zamerané na realizáciu 

podporovaných aktivít predovšetkým z účelového a kvalitatívneho hľadiska. Preskúmanie                

sa  môže uskutočniť formou priamej účasti na podujatí, telefonickým preverením 

realizácie podujatia alebo spätným preverením u realizátora podujatia. 

 

3. Vyúčtovanie je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie dotácie v nasledujúcom 

rozpočtovom roku a musí obsahovať tieto samostatné časti: 

a)  finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie, 

b)   vyúčtovanie finančného príspevku mesta, 

c)  vecné vyhodnotenie projektu. 

4. Podrobnosti o finančnom vyúčtovaní poskytnutej dotácie a vecnom vyhodnotení projektu    

určí zmluva medzi poskytovateľom a prijímateľom dotácie z rozpočtu ministerstva.  

 

 


