ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K DOTÁCII PRE
„JEDNOOSOBOVKY“
Účelom tohto dokumentu je poskytnúť prijímateľovi dotácie MK SR pre špecifické obchodné
spoločnosti tzv. „jednoosobovky“ odpovede na často kladené otázky. Tento dokument bude
v prípade potreby obsahovo aktualizovaný a doplňovaný o nové otázky. Ak na vašu otázku
nenájdete odpoveď v tomto dokumente, kontaktuje nás na mailovej adrese
jednoosobovky@culture.gov.sk
Verzia 1.2.1
Otázka č. 1: Môže si prijímateľ, ktorý počas oprávneného obdobia (1. 1. 2021 – 31. 3.
2022) poberal finančné príspevky na náhradu mzdy zamestnancov v rámci projektu
Prvá pomoc + / Prvá pomoc ++ v gescii MPSVaR v rámci opatrenia 1 alebo opatrenia
3A / 3B zúčtovať voči dotácii poskytnutej MK SR nepokrytú zostávajúcu časť výdavkov
na mzdy zamestnancov?
Odpoveď: Prijímateľ dotácie si nemôže voči dotácii započítať príspevkami z projektu Prvá
pomoc +/Prvá pomoc ++ nepokrytú zostávajúcu časť nákladov na mzdy zamestnancov,
pretože nie je možné kumulovať dotáciu pre jednoosobovky so štátnou pomocou vo vzťahu
k rovnakým čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcim oprávneným výdavkom. Zároveň
v zmysle schémy platí, že za neoprávnený výdavok sa považuje výdavok, ktorý je predmetom
iných už existujúcich podporných nástrojov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.
Výdavky na mzdy zamestnancov v trvalom pracovnom pomere sú preto neoprávneným
výdavkom voči dotácii MK SR.
Voči dotácii je možné zúčtovať výdavky prijímateľa uhradené na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej
činnosti, dohoda o brigádnickej práci študenta) vrátanie súvisiacich výdavkov na ostatné
osobné náklady ako zákonné sociálne a ostatné poistenie.
Otázka č. 2:
Môže prijímateľ dotácie MK SR, ktorý čerpal zároveň dotáciu MH SR na nájomné za
sťažené obdobie užívania predmetu nájmu, zúčtovať voči dotácii MK SR výdavky za
časť nájomného hradeného z vlastných zdrojov nájomcu?
Je možné za konkrétne časové obdobie zúčtovať voči dotácii výdavky za nájomné
nebytových priestorov (prevádzkareň, skladové priestory) voči dotácii MK SR? Za
akých podmienok? Je možné zúčtovať voči dotácii MK SR výdavky na nájomné za
kalendárne mesiace, ktoré nespadajú do sťaženého obdobia určeného MH SR na
čerpanie dotácie na nájomné?
Odpoveď: Ak prijímateľ dotácie MK SR je zároveň prijímateľom dotácie MH SR na
nájomné za sťažené obdobie užívania predmetu nájmu, výdavky na časť nájomného
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hradeného z vlastných zdrojov nájomcu nie je možné zúčtovať voči dotácii MK SR,
nakoľko nie je možné kumulovať dotáciu pre jednoosobovky so štátnou pomocou vo vzťahu
k rovnakým čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcim oprávneným výdavkom, teda ide
o neoprávnený výdavok. Sťažené obdobie pre čerpanie dotácie MH SR na nájomné boli/sú
kalendárne mesiace január až apríl 2021 (druhá vlna pandémie) a následne október 2021 až
január 2022 (tretia vlna pandémie).
Dotáciu na tento účel zastrešuje MH SR (na základe podmienok ich schém štátnej a
minimálnej pomoci.), ktoré obsahujú podmienku použitia vlastných zdrojov nájomcu na
úhradu zostávajúcej časti nájomného nepokrytého dotáciou na nájomné.
Ak súčasťou takejto platby za nájom nie sú služby obvykle spojené s nájmom (napr.
náklady za odber elektrickej energie), teda na tieto výdavky dotácia MH SR nebola čerpaná,
existuje k výdavkom účtovná dokumentácia (faktúra a doklad o úhrade) a boli v plnej výške
hradené z vlastných zdrojov prijímateľa, takýto výdavok za služby spojené s nájmom je
oprávnený výdavok za celé oprávnené obdobie (1. 1. 2021 – 31. 3. 2022) pre zúčtovanie
voči dotácii MK SR.
Pre zúčtovanie dotácie MK SR je oprávnený výdavok na nájomné nebytových
priestorov iba v tom prípade, ak došlo k uzavretiu nájomnej zmluvy (vznik nájomného
vzťahu) najneskôr 31. 12. 2020. Na zmeny nájomnej zmluvy po 31. 12. 2020 sa pre účel
zúčtovania voči dotácii MK SR neprihliada. Pokiaľ sa nájomné určuje podľa obratu,
oprávnený výdavok na nájomné za prevádzkareň nemôže obsahovať obratovú zložku.
Je nevyhnutné rozlišovať medzi výdavkom na nájomné za prevádzkareň a výdavkom na
nájomné za skladové priestory, obslužné priestory a iné nebytové priestory, ktoré slúžia na
výkon ekonomickej činnosti prijímateľa dotácie MK SR v KKP.
V prípade výdavkov na nájomné za prevádzkareň je možné voči dotácii MK SR zúčtovať
výdavky iba za obdobie kalendárnych mesiacov máj 2021 – september 2021 (1. 5. 2021 –
30. 9. 2021), nakoľko tieto mesiace sa neprekrývajú so sťaženým obdobím určeným MH SR
pre čerpanie dotácie na nájomné – teda iba výlučne za týchto päť kalendárnych mesiacov
ide o oprávnený výdavok voči dotácii MK SR.
V prípade výdavkov na nájomné za skladové priestory, obslužné priestory resp. iné
nebytové priestory, ktoré nie sú prevádzkarňou, ide o oprávnený výdavok voči dotácii MK
SR za celé oprávnené obdobie (1. 1. 2021 – 31. 3. 2022), za splnenia podmienok uvedených
vyššie.
V prípade, že prijímateľ dotácie MK SR je zároveň príjemcom dotácie MH SR na nepokryté
fixné náklady pre mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti KKP (výzva MH SR na
predkladanie žiadostí zo dňa 29.12.2020), nie je možné voči dotácii MK SR zúčtovať
výdavky pripadajúce k týmto fixným nákladom, ani k ich nepokrytej zvyšnej časti.
Otázka č. 3: Čo znamená pojem „konateľský paušál“?
Odpoveď: Konateľský paušál je výdavok na odmenu člena štatutárneho orgánu spoločnosti
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vrátane nákladov na sociálne a zákonné odvody - teda konateľa alebo konateľov. V súlade
s podmienkami výzvy je „konateľský paušál“ možné uznať ako oprávnený výdavok vo výške
max. 50 % z poskytnutej dotácie avšak najviac do výšky 6 000 eur a to i v prípade, že
prijímateľ dotácie (s. r. o.) má viacerých konateľov (suma vyplatená z dotácie viacerým
konateľom môže byť kumulatívne max. 6.000 eur). Konateľský paušál odporúčame pre
zjednodušenie kontroly uhrádzať bezhotovostne bankovým prevodom na účet konateľa.
Príklad na uplatnenie konateľského paušálu z dotácie:
S. r. o. získala dotáciu 20 000 eur, počas oprávneného obdobia bola konateľovi na bankový
účet vyplatená odmena 13 000 eur (nie je podstatné, či išlo o príjem vyplácaný pravidelne
napr. raz mesačne alebo jednorázovo). 50 % z dotácie je 10 000 eur, avšak pri zúčtovaní
dotácie je možné uznať ako oprávnený výdavok odmenu konateľa maximálne vo
výške 6 000 eur. Rozdiel medzi skutočne vyplatenou odmenou a oprávneným výdavkom
“konateľský paušál” (v tomto prípade 7 000 eur) nie je oprávneným výdavkom z pohľadu
zúčtovania dotácie a musí byť hradený z vlastných zdrojov s. r. o. Z uvedeného vyplýva, že
oprávneným výdavkom pri zúčtovaní dotácie na odmenu konateľa tzv. „konateľský paušál“ je
maximálna suma 6 000 eur. Ako ďalšie oprávnené výdavky je možné uplatniť výdavky na
úhradu nákladov na odvody do poisťovní súvisiace s odmenou a to v alikvotnej čiastke
prislúchajúcej k oprávnenému výdavku.
Otázka č. 4: Mám nárok na dvojnásobný “konateľský paušál”, ak má moja
jednoosobová s.r.o. dvoch konateľov?
Odpoveď: Nie. “Konateľský paušál” ako oprávnený výdavok je možné uplatniť iba raz, bez
ohľadu na počet konateľov. Konateľský paušál je možné vyplatiť jednorazovo v plnej výške
alebo v mesačných platbách – posledná platba môže byť zrealizovaná najneskôr v mesiaci
marec 2022.
Príklad na uplatnenie konateľského paušálu z dotácie:
S. r. o. získala dotáciu 10 000 eur, počas oprávneného obdobia bola vyplatená na bankové
účty odmena dvom konateľom, odmena každého konateľa bola 3 000 eur (nezáleží na tom, či
mesačne, alebo jednorazovo). Pri zúčtovaní dotácie je možné zohľadniť resp. uznať ako
oprávnený výdavok odmenu konateľov spolu maximálne vo výške 5 000 eur. Je plne na
rozhodnutí prijímateľa dotácie, či zúčtuje voči dotácii odmenu rovným dielom t.j. 2 500 eur
na konateľa, alebo na jedného konateľa 3 000 eur a druhého konateľa 2 000 eur. Rozdiel
medzi skutočne vyplatenou odmenou a oprávneným výdavkom z pohľadu zúčtovania dotácie
(v tomto prípade 1 000 eur) nie je oprávnený výdavok a nemôže byť započítaný/hradený
z dotácie. Ako ďalšie oprávnené výdavky je možné uplatniť výdavky na úhradu nákladov na
odvody do poisťovní súvisiace s odmenou a to v alikvotnej čiastke prislúchajúcej
k oprávnenému výdavku.
Otázka č. 5: Môžem si „konateľský paušál“ uplatniť za rok 2021 aj za rok 2022?
Odpoveď: Takýto postup nie je možný. Oprávnený výdavok „konateľský paušál“ je možné
za celé oprávnené obdobie (1. 1. 2021 až 31. 3. 2022) uplatniť iba jedenkrát.
Otázka č. 6: Vo svojom podnikaní využívam auto. Môžem si uplatniť výdavky na PHM
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od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2022? Spadajú sem aj opravy vozidla?
Odpoveď: Preukázateľne vynaložené výdavky na PHM sú z pohľadu zúčtovania dotácie
oprávneným výdavkom. Upozorňujeme na povinnosť pri nákladoch a výdavkoch na PHM
dodržiavať platnú legislatívu (napr. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
postupov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č.
361/2014 z. z. o dani z motorových vozidiel, platné postupy účtovania a pod.). V zmysle
zákona č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je fyzická alebo
právnická osoba oprávnená uplatniť si spotrebu pohonných látok do daňových výdavkov
viacerými spôsobmi a to za automobil, ktorý má zaradený v obchodnom majetku a využíva ho
na svoju podnikateľskú činnosť.
Ak je automobil zaradený v obchodnom majetku resp. automobil je používaný na základe
operatívneho lízingu a využívaný na podnikateľskú činnosť v odvetví KKP, tak je možné
uplatniť si voči dotácii výdavky na PHM, ako aj opravy takto zaradeného vozidla. Všeobecne
pri akýchkoľvek výdavkoch je potrebné zohľadňovať, či je príjemca dotácie platcom DPH,
alebo nie je platcom DPH.
Otázka č. 7: Ako sa dá rozlíšiť bežný výdavok (oprávnený pre zúčtovanie voči dotácii)
a kapitálový výdavok (neoprávnený pre zúčtovanie voči dotácii)?
Odpoveď: Pri výdavkoch je nevyhnuté postupovať z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov. Dlhodobým majetkom (neobežným) sú samostatné
hmotné a nehmotné veci, ktorých obstarávacia cena je vyššia ako 1 700 eur pre hmotný
majetok a 2 400 eur pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti alebo prevádzkovo-technické
funkcie sú dlhšie ako jeden rok. Výdavky na úhradu obstarania dlhodobého majetku sú
neoprávneným výdavkom podľa pravidiel výzvy a zmluvy o poskytnutí dotácie – nakoľko sa
jedná o kapitálové výdavky. Rovnako sú neoprávneným výdavkom aj výdavky na technické
zhodnotenie už existujúceho dlhodobého majetku.
Príklady:





nákup počítača v hodnote 3 000 eur je kapitálovým výdavkom, nakoľko spĺňa obe
podmienky – obstarávacia cena je vyššia ako 1 700 eur a doba použiteľnosti je dlhšia
ako jeden rok – teda ide o neoprávnený výdavok pre zúčtovanie voči dotácii.
nákup 2 kusov tlačiarní v cene 1 000 eur za kus nie je kapitálovým výdavkom,
nakoľko nespĺňa obe podmienky – obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur;
nákup ozvučovacieho pultu v hodnote 1 500 eur nie je kapitálovým výdavkom,
nakoľko nespĺňa obe podmienky – obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur;
nákup samostatného softvéru vrátane licencie na strihanie filmov za hodnotu 2.000 –
nakoľko obstarávacia cena neprevyšuje výšku 2.400 eur stanovenú pre nehmotný
majetok, nejde o kapitálový výdavok ale o bežný výdavok, ktorý je oprávnený pre
zúčtovanie voči dotácii

Otázka č. 8: Čo je obstarávacia cena? Ako je to s DPH?
Odpoveď: Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov
súvisiacich s jeho obstaraním. Súčasťou obstarávacej ceny je aj DPH a to u daňovníka, ktorý
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nie je platiteľom DPH, prípadne je platiteľom DPH a nemôže si ju odpočítať, alebo je
platiteľom DPH a uplatňuje si nárok na odpočet DPH koeficientom, a to časť DPH
neodpočítanej.
Otázka č. 9: Suma 1 700 eur sa vzťahuje na jednu položku alebo celú faktúru/doklad?
Musím preto rozdeliť nákup na viac dokladov?
Odpoveď: Suma pri nákupe tovaru ako bežného výdavku spoločnosti sa berie ako jedna
položka a nie je potrebné, aby bola na samostatnom doklade. Pri vyúčtovaní dotácie ich
uvádzate samostatne a následne dokladujete zaplatenie daného tovaru.
Otázka č. 10: Na obstaranie služieb súvisiacich s kultúrno-kreatívnou činnosťou
prijímateľa dotácie sa aplikuje finančný limit 1 700 eur ako pri obstaraní tovaru?
Odpoveď: Nie, na obstaranie služieb súvisiacich s činnosťou prijímateľa v odvetví KKP sa
nevzťahuje finančný limit ako pri obstarávaní tovaru (1 700 eur). Napríklad pri produkcii
hudby, natáčaní videoklipov, hudobných alebo scénických vystúpeniach, krátkodobom nájme
nebytových priestorov či službách fotografa – ide o služby, ktoré spĺňajú definíciu
oprávneného bežného výdavku.
Otázka č. 11: Pre realizáciu umeleckej činnosti si dávam vyrobiť kostýmy (šitie). Je
možné si uplatniť túto službu voči poskytnutej dotácii? Ide o službu alebo nákup tovaru
(kostým)? Môžem si uplatniť voči dotácii aj výdavky za kostýmy pre členov mojej
tanečnej skupiny?
Odpoveď: Je potrebné rozlišovať, či sa jedná o dodanie služby (výroba kostýmov - šitie)
alebo dodávku tovaru/výrobku podľa špecifických požiadaviek prijímateľa. Pri obstaraní
tovaru (kostýmu), ak spĺňa definičné znaky bežného výdavku, ide o oprávnený výdavok.
Výdavok za poskytnutie služby – výroba kostýmov je oprávnený výdavok.
Otázka č. 12: Môžem dotáciu z MK SR použiť na zaplatenie nedoplatkov na sociálnom
alebo zdravotnom poistení?
Odpoveď: Dotácia môže byť použitá na zaplatenie odložených platieb na sociálne
a/alebo zdravotné poistenie za oprávnené obdobie pre zúčtovanie dotácie, teda
1. 1. 2021 – 31. 3. 2022. Penále alebo pokuta vyrubená Sociálnou poisťovňou alebo
zdravotnou poisťovňou v súvislosti s nedoplatkami nie je oprávneným výdavkom. Každý
žiadateľ o dotáciu pri podaní žiadosti čestne prehlásil, že nemá evidované nedoplatky na
sociálnom alebo zdravotnom poistení – teda prípadné nedoplatky nie je možné z dotácie
uhradiť.
Otázka č. 13: Môžem dotáciu z MK SR použiť na zaplatenie pokút a penále na
sociálnom alebo zdravotnom poistení?
Odpoveď: Nie. Dotácia nemôže byť použitá na zaplatenie pokút a/alebo penále vyrubené
Sociálnou poisťovňou alebo zdravotnou poisťovňou.
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Otázka č. 14: Spoločnosť získala dotáciu z MK SR v rámci výzvy pre jednoosobovky.
Dlhodobo sa venujeme organizovaniu kultúrnych podujatí a eventov. Vzhľadom na
pandémiu účinkujúce skupiny resp. umelci/jednotlivci požadujú vyplatiť honoráre
vopred formou zálohy/preddavku, často aj do výšky 100% sumy honoráru. Bude takýto
výdavok považovaný za oprávnený výdavok podľa pravidiel zúčtovania dotácie
(aj nad výšku 1700 eur)?
Odpoveď: Áno, takýto výdavok je považovaný za oprávnený bežný výdavok podľa pravidiel
zúčtovania dotácie. Výdavok je potrebné zdokladovať účtovnou dokumentáciou
(napr. objednávkou, zmluvou o umeleckom výkone, bankovým výpisom potvrdzujúcim
úhradu platby a zúčtovacou faktúrou).
Platba sa musí uskutočniť najneskôr do 31. 3. 2022 a podujatie/event sa musí uskutočniť
najneskôr do 30. 06. 2022 (lehota na podanie zúčtovania dotácie).
V prípade, ak sa podujatie plánované v období od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 neuskutoční
(z akéhokoľvek dôvodu), výdavky s ním súvisiace musia byť daňovým nákladom, aby mohli
byť zúčtované voči dotácii. Ak toto neplatí, teda výdavok nie je daňovým nákladom, potom je
takýto výdavok neoprávneným výdavkom voči dotácii a je potrebné finančné prostriedky
použité na jeho úhradu v súlade s povinnosťou vyplývajúcou zo zmluvy o poskytnutí dotácie
vrátiť na depozitný účet ministerstva.
Otázka č. 15: Môžem voči dotácii zúčtovať, alebo z nej uhradiť výdavky súvisiace
s úverom alebo pôžičkou od spoločníka? A ako je to v prípade predčasného splatenia
úveru?
Odpoveď: Výdavky na splátky pôžičiek a úverov vrátane úrokov z nich sú oprávnené
výdavky, ktoré je možné zúčtovať voči dotácii, prípadne ich z nej uhradiť. Súvisiace bankové
poplatky patria medzi neoprávnené výdavky. Podmienkou na uplatnenie uvedených výdavkov
je vznik záväzku písomnou formou najneskôr deň pred podaním žiadosti o dotáciu
a preukázateľné prijatie finančných prostriedkov na bankový účet spoločnosti.
Pri predčasnom splatení úveru je možné uznať výdavky na splátku zostatkovej istiny úveru
a bežný úrok. Poplatky za predčasné splatenie vrátane sankčného úroku patria medzi
neoprávnené výdavky a nie je ich možné zúčtovať/uhradiť z prostriedkov dotácie.
Otázka č. 16: Je možné z dotácie uhradiť prenájom kulís a techniky, ktorú si zapožičiam
na uskutočnenie podujatia?
Odpoveď: Áno. Výdavky na krátkodobý prenájom patria medzi oprávnené bežné výdavky.
Otázka č. 17: Je možné z dotácie zakúpiť pre potreby spoločnosti automobil?
Odpoveď: Nie. Kúpa automobilu je neoprávnený výdavok z pohľadu zúčtovania dotácie a to
z dôvodu, že predmetný výdavok spadá do kategórie kapitálových výdavkov.
Otázka č. 18: Musím z dotácie zaplatiť daň z príjmu?
Odpoveď: Nie, dotácia je príjem oslobodený od dane podľa zákona o dani z príjmov.
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Do daňového priznania sa neuvádza a výdavky z nej hradené neznižujú daňový základ.
Otázka č. 19: Môže si konateľ vyplatiť z dotácie autorský honorár?
Odpoveď: Môže, ale výdavok je uznateľný ako oprávnený výdavok v sume max. 6 000 eur
za celé oprávnené obdobie (01. 01. 2021 – 31. 03. 2022). Zároveň je nevyhnutné, aby bola
uzatvorená písomná zmluva a zrealizovaná činnosť musí spĺňať definíciu aktívnych príjmov
podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov a súvisieť s činnosťou prijímateľa dotácie
v KKP.
Otázka č. 20: Je možné kupovať od súkromnej osoby (napr. cez kúpno-predajnú
zmluvu)?
Odpoveď: Áno, výdavok na nákup tovaru od súkromnej osoby na základe kúpno-predajnej
zmluvy je oprávnený výdavok, ak je obstarávacia cena do 1.700 eur.
Otázka č. 21: Ak honorár podlieha zrážkovej dani, je možné voči dotácii započítať
honorár vrátane zrážkovej dane?
Odpoveď: Áno, ak je prijímateľ dotácie povinný zrážku dane vykonať a odviesť v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov.
Otázka č. 22: Získal som dotáciu menej ako 20 000 eur. Musím s formulárom zúčtovania
predložiť aj správu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorá potvrdí
správnosť môjho zúčtovania dotácie?
Odpoveď: Nie. Prijímatelia dotácie vo výške menej ako 20 000 eur, nie sú povinní predložiť
s formulárom zúčtovania aj správu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti. Stačí,
ak s formulárom zúčtovania predložia zoznam dokladov, kópie účtovnej dokumentácie
preukazujúcej jednotlivé účtovné prípady a úhradu výdavkov z nich vyplývajúcich (napr.
účtovné doklady, zmluvy, bankové výpisy), čestné vyhlásenie prijímateľa dotácie a v prípade
nevyčerpania finančných prostriedkov z dotácie, alebo ich časti aj avízo o vrátení finančných
prostriedkov na depozitný účet ministerstva.
Avšak, ak sa takýto prijímateľ dotácie rozhodne predložiť spolu s formulárom zúčtovania aj
správu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, môže tak urobiť. V takom prípade
už nemusí predkladať ministerstvu zoznam dokladov a doklady preukazujúce jednotlivé
účtovné prípady a úhradu výdavkov z nich vyplývajúcich. Výdavok vynaložený za služby
štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti je uznateľným výdavkom a je ho možné
uhradiť z dotácie.
Otázka č. 23: Získal som dotáciu viac ako 20 000 eur. Musím s formulárom zúčtovania
predložiť aj správu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorá potvrdí
správnosť môjho zúčtovania dotácie?
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Odpoveď: Áno. Prijímatelia dotácie vo výške 20 000 eur a viac sú povinní predložiť
s formulárom zúčtovania aj správu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorá
potvrdí správnosť zúčtovania dotácie. Výkon štatutárneho auditu štatutárny audítor /
audítorská spoločnosť vykonáva na základe zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite
v znení neskorších predpisov, prijímateľovi dotácie ho neprideľuje MK SR, ale výber
štatutárneho audítora/audítorskej spoločnosti je na prijímateľovi dotácie. Zoznam štatutárnych
audítorov / audítorských spoločností je zverejnený na webovom sídle Slovenskej komory
audítorov (SKAU). Audítorské služby sú poskytované za odplatu, ktorej výška je predmetom
dohody medzi prijímateľom dotácie a štatutárnym audítorom. Výdavok za vykonanie auditu
a vypracovanie správy štatutárneho audítora je oprávnený výdavok pre zúčtovanie dotácie.
Otázka č. 24: Môžem na zaplatenie správy štatutárneho audítora alebo audítorskej
spoločnosti využiť finančné prostriedky zo samotnej dotácie MK SR pre jednoosobové
s. r. o ?
Odpoveď: Áno. Výdavok vynaložený za služby štatutárneho audítora alebo audítorskej
spoločnosti v súvislosti s vypracovaním audítorskej správy potvrdzujúcej správnosť
predloženého zúčtovania dotácie je v prípade tejto výzvy oprávneným výdavkom, ak je
vyplatený v oprávnenom období (do 31. 3. 2022) a zúčtovaný ako výdavok najneskôr do 30.
6. 2022.
Otázka č. 25: Môžem zúčtovanie dotácie odovzdať v listinnej podobe na podateľni MK
SR alebo ho poslať poštou?
Odpoveď: Nie. Zúčtovanie dotácie je potrebné podať výhradne elektronickou formou
prostredníctvom elektronickej schránky prijímateľa dotácie cez ústredný portál verejnej
správy slovensko.sk cez službu Všeobecná agenda. Ministerstvo neakceptuje zúčtovanie
dotácie doručené v listinnej podobe.
Otázka č. 26: Aký je postup, ak nevyužijem celú poskytnutú dotáciu?
Odpoveď: Prijímateľ dotácie, ktorý nevyužije poskytnutú dotáciu v plnej výške, je povinný
nevyužitú časť dotácie vrátiť na depozitný účet ministerstva kultúry. Formulár avíza o vrátení
finančných prostriedkov z dotácie poskytnutej v roku 2021 prijímateľovi vygeneruje ISDS po
vyplnení formuláru zúčtovania dotácie.
Otázka č. 27: Prijímateľ dotácie vykonáva aj podnikateľské činnosti mimo odvetvia
KKP, ale niektoré náklady vedie spoločne za s. r. o. ako celok (platby za energie, vodu,
daň z nehnuteľností). Ako má postupovať, ak si chce časť nákladov súvisiacich
s činnosťou v odvetví KKP uplatniť voči dotácii?
Odpoveď: Prijímateľ dotácie je v zmysle výzvy a zmluvy o poskytnutí dotácie povinný
v prípade vykonávania rôznych podnikateľských činností viesť oddelené sledovanie nákladov
pre potreby kontroly preukázania podielov prislúchajúcich na jednotlivé činnosti a s nimi
súvisiace výdavky na jednotlivé činnosti. Uvedené je možné zabezpečiť rozúčtovaním
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nákladov (vnútropodnikové účtovníctvo), resp. priamo pri vzniku nákladov ich rozdelením
medzi jednotlivé činnosti a to napr. rozúčtovaním nákladov na energie podľa m2, spotrebu
vody podľa m3 alebo inak stanoveným percentuálnym podielom.
Otázka č. 28: Jediný spoločník s. r. o, ktorá bola prijímateľom dotácie, je zároveň
spoločníkom v ďalšej obchodnej spoločnosti. Zároveň manželka jediného spoločníka s. r.
o. (prijímateľa dotácie) má živnosť na poskytovanie služieb vedenia účtovníctva, a túto
službu za odplatu poskytuje prijímateľovi dotácie. Aký je v tomto prípade postup
z pohľadu posúdenia uskutočnenia kontrolovaných transakcií so závislými osobami?
Musím pri zúčtovaní dotácie vyplniť špeciálnu prílohu?
Na začiatku je potrebné v zmysle usmernenia MF SR č. MF/017160/2021-721 k postupu pri
posudzovaní kontrolovaných transakcií posúdiť, či ide o kontrolovanú transakciu medzi
závislými osobami.
Obchodné spoločnosti sú závislé osoby v zmysle usmernenia MF a zákona o dani z príjmov,
nakoľko sú personálne a majetkovo prepojené – spoločník vlastní v oboch s. r. o podiel viac
ako 25 % na základnom kapitále.
Manželka spoločníka je ako podnikateľ – fyzická osoba rovnako závislou osobou podľa
usmernenia MF a zákona o dani z príjmov voči s. r. o. (prijímateľovi dotácie), nakoľko medzi
ňou a jediným spoločníkom existuje priamy vzťah (manželstvo) a za svoje služby dosahuje
príjmy z podnikateľskej činnosti.
V takomto prípade musí prijímateľ pri podávaní zúčtovania dotácie vyplniť za každú takúto
závislú osobu formulár Prehľad transakcií so závislými osobami za celé oprávnené obdobie
pre zúčtovanie dotácie (1. 1. 2021 – 31. 3. 2022), kde presne uvedie výdavky, ktoré sa viažu k
týmto transakciám (poskytnutie služieb, nákup tovarov, poskytnutie pôžičiek).
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