VÝNOS
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 1/2008
zo 16. januára 2008
o poskytovaní dotácií združeniam na ochranu spotrebiteľa
Ministerstvo hospodárstva 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 zákona č. 584/2005 Z. z. ustanovuje:
§1
(1) Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „dotácia“) na príslušný
rozpočtový rok možno poskytnúť na financovanie projektov na ochranu spotrebiteľa
právnickej osobe založenej podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „združenie“), ktorá
a)
vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu2) nepretržite najmenej tri roky,
b)
nevykonáva inú činnosť ako je činnosť podľa písmena a),
c)
preukáže schopnosť spolufinancovať projekt vo výške najmenej 20 % všetkých
nákladov na projekt z iných zdrojov; to sa nevzťahuje na projekt monitorovania vývoja
cien v procese zavedenia meny euro v Slovenskej republike.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

(2) Dotáciu nemožno poskytnúť
na úhradu záväzkov združenia z predchádzajúcich rokov,
na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
na úhradu miezd, platov, služobných príjmov a iných náhrad a osobných vyrovnaní,
na úhradu výdavkov právnickej osobe, v ktorej funkcionár združenia, ktorému sa dotácia
poskytuje, alebo jemu blízka osoba3) má majetkovú účasť vyššiu ako 34 % alebo je
členom jej riadiaceho alebo kontrolného orgánu,
na úhradu výdavkov blízkej osobe funkcionárom združenia, ktorému sa dotácia poskytuje,
združeniu, ktoré nemá usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za
predchádzajúci rozpočtový rok,
združeniu, ktoré porušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.
združeniu, ktoré je v konkurze alebo v likvidácii.
§2

(1) Dotáciu možno poskytnúť na základe žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len
„žiadosť“), ktorej vzor je uvedený v prílohe. Žiadosť sa predkladá ministerstvu v dvoch
rovnopisoch do 31. januára rozpočtového roka, na ktorý sa dotácia poskytuje.

1)

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
)
§ 25 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3)
§ 116 a § 117 Občianskeho zákonníka.
2

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

(2) Prílohou žiadosti je
potvrdenie o registrácii združenia, nie staršie ako tri mesiace,
platné stanovy združenia,
doklad o zriadení účtu združenia v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na
ktorý sa má dotácia poskytnúť,
čestné vyhlásenie združenia o tom, že združenie ku dňu podania žiadosti nie je
v konkurze alebo likvidácii,4)
čestné vyhlásenie združenia o tom, že ku dňu podania žiadosti nie je voči
združeniu vedené exekučné konanie,
potvrdenie Sociálnej poisťovne5) a zdravotnej poisťovne6) o tom, že voči
žiadateľovi neeviduje nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti,
potvrdenie správcu dane,7) okrem správcu dane, ktorým je obec, o tom, že
správca dane neeviduje voči žiadateľovi nedoplatky voči štátnemu rozpočtu za
predchádzajúci kalendárny rok,
čestné vyhlásenie o tom, že združenie nemá iné nedoplatky voči štátnemu
rozpočtu,
čestné vyhlásenie o tom, že združenie neporušilo zákaz nelegálneho
zamestnávania,8)
čestné vyhlásenie o tom, že funkcionári združenia nevykonávali funkciu
v združeniach, ktoré zanikli a zostali im nevyrovnané vzťahy so štátnym rozpočtom,
doklad preukazujúci, že združenie má zabezpečené peňažné prostriedky vo
výške podľa § 1 ods. 1 písm. c),
projekt na požadovaný účel dotácie, ktorý obsahuje spôsob realizácie projektu
a rozpočet celkových nákladov na projekt.
§3
V roku 2008 možno žiadosť predložiť ministerstvu do 31. marca 2008.
§4
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2008.

Ľubomír Jahnátek v. r.
minister

4 )

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
6 )
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7 )
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
8 )
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Príloha k výnosu č. 1/2008

VZOR
Žiadosť o poskytnutie dotácie

Názov poskytovateľa dotácie: Ministerstvo hospodárstva SR
Názov Programu:
Názov podprogramu:
Názov projektu:

Evidenčné číslo
(doplní ministerstvo)

Ochrana spotrebiteľa
Podpora rozvoja občianskych združení

Údaje identifikujúce žiadateľa
Názov žiadateľa ..................................................................................................................
Právna forma ..................................................................................................................
IČO ..........................................................................................................
Číslo a dátum registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky .......................................................................................................................
.................
Sídlo
(adresa) ..........................................................................................................................
..............
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Číslo telefónu ................................................. Číslo faxu .............................................
E-mail adresa .........................................................
Štatutárny orgán (štatutárni zástupcovia)
Meno, titul, funkcia...........................................................Telefón/fax .........................
Kontaktná adresa...........................................................................................................
Predchádzajúce skúsenosti s prácou v oblasti ochrany spotrebiteľa (doterajšie skúsenosti a
dĺžka práce) .............................................................................................
Bankové spojenie
Číslo účtu ......................................................................................................................
Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky ...........................................................

Informácie o aktivitách žiadateľa
1. Stručná charakteristika žiadateľa
a) Počet členov združenia (stav k 31. decembru predchádzajúceho
roka) ...........................................
b) Pôsobnosť združenia (miestna, krajská, celoslovenská,
medzinárodná) .................................................................................................................

c) Zameranie (špecializácia) združenia a rozsah jeho činností (stručne popis
činností) ....................................................................................................................
2. Rozpočet združenia na rok ........... (rok, pre ktorý združenie požaduje dotáciu)
3. Aktivity združenia v troch rokoch predchádzajúcich roku podľa bodu 2.
a) realizované projekty (názov projektu, termín realizácie, zdroje na jeho realizáciu,
čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu, vlastný vklad)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
b) výsledky realizovaných projektov (stručná
charakteristika) ...............................................................................................................
......................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Projekt
1. Názov projektu, jeho charakteristika a ciele ..................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Čas realizácie projektu od - do .......................................................................................
3. Miesto realizácie projektu ....................................................................
4. Rozpočet projektu ..........................................................................................................
5. Organizačné, technické a personálne zabezpečenie realizácie projektu ........................
6. Význam a prínos projektu ..............................................................................................
7. Nadväznosť na existujúce a predchádzajúce aktivity
...............................................................................................................
8. Požadovaná výška štátneho príspevku zo štátneho rozpočtu
v Sk ..............................................................................................................
D.

Vyhlásenie žiadateľa

Štatutárny orgán vyhlasuje, že na daný projekt alebo jeho časť, na ktorú sa požaduje
dotácia, nebol požadovaný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu z iného orgánu
štátnej správy, organizácie alebo iného subjektu hospodáriaceho s prostriedkami
štátneho rozpočtu.
Štatutárny orgán potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti a v jej prílohách sú
pravdivé.
Štatutárny orgán vyhlasuje, že žiadosť a projekt schválil a odsúhlasil ich predloženie
ministerstvu.

V ................................ dňa ..............................

Odtlačok pečiatky a podpis

