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1. ÚVOD
Cieľom metodického usmernenia vo veci oprávnenosti výdavkov a zúčtovania dotácie pre
prijímateľov COVID dotácie na základe výzvy pre špecifické obchodné spoločnosti
podnikajúce v odvetví kultúry a kreatívneho priemyslu (ďalej ako „metodické usmernenie“)
je zadefinovanie zásad a pravidiel posudzovania oprávnenosti výdavkov, ako aj stanovenie
povinných náležitostí a postupu zúčtovania dotácie poskytnutej na základe výzvy vyhlásenej
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky dňa 28. 09. 2021 na predkladanie žiadostí
o poskytnutie COVID dotácie pre špecifické obchodné spoločnosti podnikajúce v kultúre
a kreatívnom priemysle (ďalej ako „odvetvie KKP“) v rámci podprogramu 6.2.1 Znižovanie
negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry - jednoosobovky.
Táto dotácia nie je odškodnením podnikateľov v odvetví KKP za obdobie pandémie
ochorenia COVID-19. Ide o finančnú pomoc na posilnenie finančnej likvidity prijímateľa
dotácie, určenú na bežné výdavky týkajúce sa výhradne ekonomickej činnosti v odvetví KKP.
Ministerstvo stanovilo pravidlá, ktoré sú pre prijímateľa dotácie záväzné. Použitie dotácie
bude predmetom kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Metodické usmernenie je v zmysle výzvy a zmluvy o poskytnutí dotácie (Článok 2 ods. 4) pre
prijímateľa záväzné. Poskytuje prijímateľovi orientáciu pri určovaní neoprávnených
a oprávnených výdavkov, ktoré je možné z dotácie uhradiť/započítať, ak bežný výdavok
prijímateľ uhradil počas oprávneného obdobia. Z dôvodu rozmanitosti činností vykonávaných
prijímateľmi v odvetví KKP a s tým súvisiacou rôznorodosťou výdavkov/nákladov,
metodické usmernenie neposkytuje ich demonštratívny výpočet a zaradenie.
Kapitola č. 2 definuje základný rámec všeobecne záväzných platných právnych predpisov,
ktoré sú podkladom pre metodické usmernenie.
Kapitola č. 3 definuje základné pojmy a definície použité v rámci metodického usmernenia.
Kapitola č. 4 sa týka základných zásad a pravidiel oprávnenosti výdavkov vrátane špecifikácie
oprávnených a neoprávnených výdavkov.
Kapitola č. 5 popisuje postupy zúčtovania dotácie, ktoré je prijímateľ povinný za účelom
zúčtovania dodržať.
Kapitola č. 6 obsahuje najčastejšie kladené otázky a k nim ministerstvom vypracované
odpovede.
V prípade, ak nenájdete odpoveď na otázku v metodickom usmernení, prosím, kontaktujte nás
na mailovej adrese: jednoosobovky@culture.gov.sk. Ministerstvo je oprávnené obsah
metodického usmernenia aktualizovať.
Metodické usmernenie spracoval Korona tím Ministerstva kultúry
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2. ZÁKLADNÝ PRÁVNY RÁMEC
Metodické usmernenie je vypracované v súlade s nižšie uvedenými všeobecne záväznými
platnými právnymi predpismi v znení k dátumu vydania metodického usmernenia – január
2022.

















Nariadenie Komisie EÚ č.1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107
a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24.
decembra 2013) v platnom znení;
Schéma minimálnej pomoci na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu v súvislosti
s pandémiou ochorenia COVID-19 DM-15/2020 v znení dodatku č.1;
Zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov;
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č.
23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
v znení neskorších zmien a doplnkov;
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č.
MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná
klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších
zmien a doplnkov a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie;
Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/017160/2021-721
k postupu pri posudzovaní kontrolovaných transakcií
ďalšie aplikovateľné všeobecne platné právne predpisy.
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3. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE
Výzva: vyzvanie zo dňa 28. 09. 2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie COVID dotácie
pre špecifické obchodné spoločnosti podnikajúce v kultúre a kreatívnom priemysle v rámci
podprogramu 6.2.1 Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry jednoosobovky. Výzva bola vyhlásená na základe mimoriadnej situácie súvisiacej
s pandémiou, nakoľko opatrenia prijaté slovenskými orgánmi s cieľom zamedziť šíreniu
vírusu ochorenia COVID-19 značne obmedzili podnikateľskú činnosť v odvetví KKP.
Dotácia: finančné prostriedky štátneho rozpočtu poskytnuté prostredníctvom Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na projekt s názvom: Znižovanie
ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, za účelom posilnenia
finančnej likvidity prijímateľa dotácie s cieľom znížiť ekonomické dopady pandémie
ochorenia COVID-19 za podmienok poskytnutia stanovených vo výzve.
Oprávnený žiadateľ: právnická osoba - spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „s. r.
o.“) založená za účelom podnikania v zmysle § 105 – 153 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť
v odvetví KKP a spĺňa špecifické podmienky stanovené vo výzve.
Poskytovateľ dotácie: ministerstvo, ktoré je oprávnené na poskytovanie dotácií v zmysle
zákona o poskytovaní dotácií, schválenej Schémy minimálnej pomoci na podporu kultúry
a kreatívneho priemyslu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 DM-15/2020 v znení
dodatku č.1 (ďalej len „schéma minimálnej pomoci), zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových
pravidlách“).
Prijímateľ dotácie: oprávnený žiadateľ, s ktorým bola uzatvorená zmluva o poskytnutí
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky na rok 2021 (ďalej len zmluva) a ktorému boli zaslané finančné prostriedky zo
strany ministerstva na bankový účet.
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu: zmluva uzatvorená medzi
poskytovateľom dotácie a prijímateľom dotácie, z ktorej plynú práva a povinnosti obom
zmluvným stranám. Platne uzatvorenú zmluvu o poskytnutí dotácie tvorí návrh na uzatvorenie
zmluvy a akceptačný formulár (prijatie návrhu), ktorý bol podpísaný kvalifikovaným
elektronickým podpisom štatutárneho orgánu a doručený do elektronickej schránky
poskytovateľa na ústrednom portáli verejnej správy.
Zúčtovanie dotácie: zaslanie vyplneného formuláru zúčtovania vrátane povinných príloh,
elektronickým spôsobom v lehote určenej poskytovateľom za podmienok stanovených
v zmluve a tomto metodickom usmernení.
Predmetom zúčtovania dotácie sú výdavky súvisiace s úhradou nákladov, ktoré spĺňajú
podmienky oprávnenosti stanovené priamo v zmluve, vo výzve, dotknutých právnych
predpisoch (napr. zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov, zákon č. 593/2005 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)
a v tomto metodickom usmernení.
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Oprávnené obdobie: časový úsek, počas ktorého prijímateľ dotácie reálne uskutočnil
výdavok súvisiaci s jeho aktivitami a ekonomickou činnosťou realizovanou v odvetví KKP
(vykonal úhradu); uvedený výdavok zároveň spĺňajúci ostatné stanovené kritéria oprávnenosti
vo výzve a v metodickom usmernení si môže prijímateľ dotácie uplatniť v rámci zúčtovania
dotácie. Oprávnené obdobie je od 01. 01. 2021 do 31. 03. 2022.
Lehota pre zaslanie zúčtovania dotácie: poskytovateľom dotácie stanovené časové obdobie,
do uplynutia ktorého je prijímateľ povinný predložiť zúčtovanie dotácie spôsobom určeným
poskytovateľom – najneskôr do 30.6.2022 do 24:00 hod (posledný možný deň na zaslanie
zúčtovania dotácie). Nesplnenie tejto povinnosti v rámci určenej lehoty prijímateľom dotácie
bude ministerstvom v súlade so zmluvou považované za podstatné porušenie zmluvy
s právom ministerstva od zmluvy odstúpiť – na zúčtovanie dotácie predložené po uplynutí
lehoty, teda po 30.6.2022, nebude ministerstvo prihliadať.
Ministerstvo ako poskytovateľ dotácie písomne oznámi prijímateľovi dotácie odstúpenie od
zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy a vyzve ho na vrátenie poskytnutej dotácie
v plnej výške v lehote do 10 (desiatich) kalendárnych dní od doručenia písomného oznámenia
o odstúpení od zmluvy.
Prijímateľ dotácie je povinný pri odstúpení od zmluvy zo strany poskytovateľa dotácie podľa
článku 2 odsek 8 a článku 3 ods. 1 písm. a) až c) zmluvy zaplatiť zároveň zmluvnú pokutu vo
výške 5 % (päť percent) z celkovej výšky poskytnutej dotácie na depozitný účet
poskytovateľa.
V prípade predloženia zúčtovania, ktoré pri kontrole vykáže obsahové nedostatky,
ministerstvo vyzve prijímateľa na poskytnutie doplňujúcich informácií (napr. listinné dôkazy,
písomné vysvetlenie) a určí lehotu na ich poskytnutie.
Prostriedky štátneho rozpočtu: finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom ministerstva.
Náklady: zníženie ekonomických úžitkov prijímateľa dotácie v účtovnom období
(hospodársky rok), ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Ide napr. o peňažné vyjadrenie spotreby,
spotrebovaných vstupov podniku pri výrobe tovarov alebo poskytovaní služieb. Vzniká
v okamihu spotreby (napr. pri spotrebe materiálu vo výrobe, zaúčtovaní odpisov, prijatí
služieb.....). Pre vznik nákladu je rozhodujúci časový okamih jeho vzniku, kedy ku spotrebe
skutočne prišlo. Náklad môže vzniknúť skôr ako výdavok (napr. zaúčtovanie januárovej mzdy
v januári, ale vyplatenie mzdy sa zrealizuje vo februári); náklad môže vzniknúť zároveň
s výdavkom (napr. kúpa kancelárskych potrieb v obchode, zrealizovaná platba priamo pri
kúpe); náklad môže vzniknúť neskôr ako výdavok (napr. uhradená záloha na energie na
začiatku mesiaca a vyúčtovanie spotreby na konci mesiaca).
Výdavky: úbytky finančných prostriedkov (alebo ich ekvivalentov) podniku. Vznikajú
v okamihu vyplatenia peňazí z pokladne, z bankového účtu (napr. za faktúry, za plnenie zo
zmluvy, vyplatenie preddavku, zálohy, mzdy, odmeny, platby v obchode a pod.).
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie: triedi rovnorodé druhy príjmov
a výdavkov rozpočtov subjektov verejnej správy na hlavné kategórie, položky, podpoložky
a umožňuje identifikáciu: rozpočtových operácií podľa príjmov a výdavkov rozpočtu;
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finančných operácií s finančnými aktívami; pohybov na samostatných účtoch rozpočtových
operácií. Zároveň vymedzuje bežné a kapitálové výdavky. Definície a vysvetlivky
k jednotlivým druhom príjmov a výdavkov sú stanovené v Opatrení Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje
druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie v znení neskorších zmien a doplnkov a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii
rozpočtovej klasifikácie.
Oprávnené výdavky: sú výdavky, ktoré je prijímateľ dotácie v zmysle podmienok
stanovených vo výzve, v zmluve a metodickom usmernení oprávnený uhradiť resp. započítať
voči dotácii.
Neoprávnené výdavky: sú výdavky, ktoré nie je prijímateľ dotácie v zmysle podmienok
stanovených vo výzve, v zmluve a metodickom usmernení oprávnený uhradiť resp. započítať
voči dotácii.
Kapitálové výdavky: sú výdavky určené najmä na obstaranie dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku a technické zhodnotenie už existujúceho dlhodobého hmotného a
nehmotného majetku zaradeného v majetku spoločnosti.
Patria sem výdavky na obstaranie hmotného majetku (pozemkov, budov a stavieb,
umeleckých diel, zbierok a predmetov z drahých kovov, ktoré sú hmotným majetkom bez
ohľadu na ich obstarávaciu cenu, pokiaľ nie sú finančnými investíciami), ako aj výdavky na
prípravné a projektové dokumentácie, realizácie stavieb, rekonštrukcie a modernizácie
stavieb, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, softvéru.
Do kategórie kapitálových výdavkov ďalej patria výdavky na obstaranie samostatných
hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technickoekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické
funkcie dlhšie ako jeden rok, napr. interiérové vybavenie, kancelárske stroje, prístroje,
zariadenia, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky.
Medzi kapitálové výdavky sa zároveň zaraďujú aj výdavky na obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo
prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok napr. výdavky na obstaranie
unikátneho softvérového diela vrátane výdavkov na licencie, ďalej obstaranie licencií,
autorských práv a patentov a pod.
Kapitálové výdavky a investície do finančného majetku sú neoprávnené výdavky pre
potreby zúčtovania dotácie.
Bežné výdavky: sú najmä výdavky na mzdy, odvody, služby a materiál určený na spotrebu.
Pri kúpe materiálu, výrobkov, strojov, prístrojov, zariadení, techniky, softvéru a pod. platí, že
pokiaľ nespĺňajú nižšie uvedené podmienky, je možné ich považovať za bežné výdavky.
Všeobecne pri bežných a kapitálových výdavkoch je nevyhnutné 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
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použiteľnosti alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok. Pokiaľ sú splnené
uvedené podmienky, ide o kapitálové výdavky.
Obstarávacia cena: cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s jeho
obstaraním. Súčasťou obstarávacej ceny je aj daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) a to
u daňovníka, ktorý 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.
Konateľský paušál: výdavok na odmenu člena orgánu spoločnosti (konateľa resp.
konateľov), ktorý je možné uznať ako oprávnený výdavok pre potreby zúčtovania dotácie za
podmienok stanovených vo výzve a v metodickom usmernení.
Správa štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti: správa potvrdzujúca
správnosť predloženého zúčtovania dotácie vypracovaná a potvrdená štatutárnym audítorom
alebo audítorskou spoločnosťou. Pri dotácii nad 20 000 eur je uvedená správa povinnou
súčasťou zúčtovania dotácie spolu s formulárom zúčtovania. Pri dotácií do 20 000 eur je jej
predloženie na rozhodnutí prijímateľa dotácie; správa nahrádza predloženie kópií účtovnej
dokumentácie preukazujúcej jednotlivé účtovné prípady a úhradu výdavkov z nich
vyplývajúcich.
Správa štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorú prijímateľ dotácie predkladá
spoločne s formulárom zúčtovania dotácie obsahuje výrok audítora, ktorý najmä potvrdzuje,
že:
a) účtovné doklady potvrdzujúce použitie finančných prostriedkov poskytnutých formou
dotácie podľa zmluvy boli riadne zaúčtované a výdavky zúčtované voči dotácii boli
uhradené v období oprávnenosti výdavkov a patria medzi oprávnené výdavky,
b) účtovné doklady spĺňajú všetky náležitosti určené príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a umožňujú jednoznačnú identifikáciu prijímateľa úhrady,
c) poskytnuté finančné prostriedky prijímateľ dotácie použil v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, zmluvou a metodickým usmernením na realizáciu
projektu s názvom: Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou
ochorenia COVID-19.
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4. ZÁSADY A PRAVIDLÁ OPRÁVNENOSTI VÝDAVKOV
4.1 OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV VŠEOBECNE
Oprávnený výdavok z pohľadu zúčtovania dotácie predstavuje vynaloženie finančných
prostriedkov (úbytok finančných prostriedkov) prijímateľa dotácie bezhotovostným prevodom
(preferovaný spôsob) alebo hotovostnou platbou a musí spĺňať nasledovné podmienky:
1. Výdavok bol vynaložený na úhradu preukázateľných nákladov súvisiacich
s ekonomickou činnosťou prijímateľa dotácie v oblasti KKP.
V prípade, ak prijímateľ dotácie vykonáva viaceré ekonomické činnosti je povinný
viesť oddelené sledovanie nákladov.
Oprávneným výdavkom pri úhrade spoločných nákladov pri vykonávaní
viacerých činností je výdavok vo výške preukázateľného podielu prislúchajúceho
k činnosti v oblasti KKP (napr. pri úhrade spoločných nákladov na energie, vodné,
stočné, telekomunikačné služby, dopravné náklady, dane z nehnuteľností, poplatok za
komunálny odpad a pod.).
2. Výdavok bol vynaložený počas oprávneného obdobia t. z. od 01. 01. 2021 do
31. 03. 2022.
V prípade zálohových a preddavkových platieb je zároveň podmienkou, aby sa
predmetný náklad stal daňovo uznaným nákladom najneskôr do termínu
predloženia zúčtovania t. z. do 30. 06. 2022 (t. z., aby prebehlo vykonanie činnosti,
plnenie služby, dodanie tovaru a pod., za ktorý bola preddavková platba uhradená
v plnej výške). Vyúčtovacia faktúra, odovzdávajúci/preberajúci protokol, ako aj
prípadná ďalšia dokumentácia je súčasťou účtovnej dokumentácie k zúčtovaniu
dotácie.
3. Výdavok má charakter bežného výdavku okrem neoprávnených bežných
výdavkov stanovených priamo vo výzve.
Výnimku z charakteru bežných výdavkov predstavujú splátky pôžičiek a úverov,
ktoré nepredstavujú bežný výdavok, ale z pohľadu zúčtovania dotácie sú oprávneným
výdavkom.
Bližšie informácie k bežným oprávneným a neoprávneným výdavkom, ako aj k
výdavkom na splátky úverov a pôžičiek sú uvedené v kapitole 4.2. Špecifiká
oprávnených a neoprávnených výdavkov a rámcovo uvedené v prílohe č.1
metodického usmernenia.
4. Výdavok nemá charakter kapitálových výdavkov a ďalších neoprávnených
výdavkov stanovených vo výzve.
Bližšie informácie ku kapitálovým výdavkom a ďalším neoprávneným výdavkom sú
uvedené v kapitole 4.2. Špecifiká oprávnených a neoprávnených výdavkov a rámcovo
uvedené v prílohe č.1 tohto metodického usmernenia.
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5. Výdavok musí byť primeraný t. z. zodpovedať obvyklým cenám v danom mieste
a čase a vynaložený v súlade s nasledujúcimi princípmi:





Hospodárnosti (vynaloženie finančných prostriedkov na vykonanie činnosti alebo
obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za
najlepšiu cenu; minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov vykonanej činnosti).
Účelnosti (vzťah medzi určeným účelom použitia finančných prostriedkov a
skutočným účelom ich použitia; priama väzba na činnosť a nevyhnutnosť pre
realizáciu činnosti).
Účinnosti (plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom
na použité finančné prostriedky).
Efektívnosti (najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými finančnými
prostriedkami a dosiahnutými výsledkami; maximalizácia pomerov medzi vstupmi
a výstupmi).

6. Musí
byť
identifikovateľný
a preukázateľný
relevantnou
účtovnou
dokumentáciou; uhradenie musí byť doložené výpisom z bankového účtu alebo
výdavkovým pokladničným dokladom. Taktiež súvisiace náklady musia byť
identifikovateľné a preukázateľné dokumentáciou napr. faktúrami, zmluvami alebo
účtovnými záznamami a inými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa
dotácie v súlade s platnými všeobecne záväznými a internými predpismi.
7. Výdavok musí zodpovedať skutočnosti a všetky údaje v súvisiacej účtovnej
dokumentácii musia byť pravdivé.
8. Na výdavok nesmú byť poskytnuté finančné prostriedky z iných verejných
zdrojov (napr. dotácie poskytnuté z verejnoprávnych fondov ako Fond na podporu
umenia, Audiovizuálny fond, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, dotácie
poskytnuté zo štrukturálnych fondov Európskej únie, z rozpočtov vyšších územných
celkov, miest a obcí), ani z iných existujúcich opatrení v súvislosti s pandémiou
COVID-19 (napr. príspevky Prvá pomoc/Prvá pomoc +/ Prvá pomoc ++, dotácia na
nájomné a pod.); nesmie byť predmetom zúčtovania iných dotácii a príspevkov.
9. Výška oprávneného výdavku závisí od skutočnosti, či prijímateľ dotácie je, alebo
nie je platca DPH.
10. Výdavok na nájomné nebytových priestorov (prevádzkareň, skladové priestory,
obslužné priestory) je oprávnený 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.
Výška oprávneného výdavku predložená v zúčtovaní dotácie je plne na rozhodnutí
prijímateľa dotácie t. z. je na rozhodnutí prijímateľa dotácie, či si voči dotácií započíta plnú
výšku oprávneného výdavku, alebo len jej časť.
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V prípade viacerých bankových účtov vedených na prijímateľa dotácie (nie na fyzickú
osobu) je možné predložiť v rámci zúčtovania dotácie aj výdavky súvisiace s úhradou
nákladov, ktoré boli hradené z týchto bankových účtoch za podmienky preukázateľnosti a
dodržania podmienok oprávnenosti výdavku. Nie je podmienkou, aby výdavky boli hradené
z bankového účtu prijímateľa dotácie, ktorý uviedol do zmluvy.
Prijímateľ dotácie nemôže poskytnúť finančné prostriedky z dotácie ako pôžičku iným
subjektom (fyzickým alebo právnickým osobám) a nemôže z nich hradiť náklady iných
subjektov.

4.2 ŠPECIFIKÁ OPRÁVNENÝCH A NEOPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV
Oprávnené výdavky: sú výdavky, ktoré je prijímateľ dotácie oprávnený uhradiť resp.
započítať voči dotácii. Oprávnenými výdavkami sú výdavky, ktoré spĺňajú základné
podmienky uvedené v kapitole 4 a špecifiká pre jednotlivé typy výdavkov. Oprávnenými
výdavkami sú najmä:










výdavky na odmeny členom štatutárneho orgánu vyplatené na základe zmluvy o
výkone funkcie, mandátnej zmluvy a pod.. Uznateľná suma pri zúčtovaní dotácie je vo
výške 50 % z poskytnutej dotácie avšak max. 6 000 eur brutto počas celého
oprávneného obdobia. Jedná sa o tzv. „Konateľský paušál“. Oprávneným výdavkom
sú aj súvisiace výdavky na ostatné osobné náklady ako zákonné sociálne a ostatné
poistenie a zákonné a ostatné náklady.
výdavky na mzdové náklady vyplatené výhradne na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o
pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študenta) a s tým súvisiace poistenie
a ostatné náklady pri splnení podmienky úhrady najneskôr 31. 3. 2022,
výdavky vynaložené na splátky pôžičiek a úverov (splatenie istiny krátkodobého alebo
dlhodobého záväzku) vrátane úrokov z týchto pôžičiek a úverov za podmienky, že
záväzok preukázateľne vznikol v písomnej forme najneskôr deň pred podaním žiadosti
o dotáciu; v prípade predčasného splatenia pôžičky/úveru je oprávneným výdavkom
splátka zostatkovej istiny a bežný úrok;
výdavky za služby štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti v súvislosti
s vypracovaním správy potvrdzujúcej správnosť predloženého zúčtovania dotácie,
ktorá je súčasťou zúčtovania. V prípade započítania uvedeného výdavku voči dotácii
a predkladaní zúčtovania dotácie po 31. 03. 2022 je potrebné uhradiť preddavkovú
platbu najneskôr 31. 03. 2022 a zároveň je potrebné, aby sa tento náklad stal daňovo
uznaným nákladom najneskôr do termínu predloženia zúčtovania t. z. do 30. 06. 2022,
výdavky za nájomné za prevádzkareň - miestnosť, jej časti alebo súbor miestností,
ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie
a v ktorých prijímateľ dotácie predáva tovar alebo poskytuje služby konečným
spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov
výhradne počas časového obdobia piatich kalendárnych mesiacov roka 2021 (máj až
september 2021);
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bežné výdavky s výnimkou výdavkov, ktoré nespĺňajú
oprávnenosti a sú uvedené medzi neoprávnenými výdavkami.

všetky

podmienky

Medzi oprávnené bežné výdavky patria napríklad výdavky na:
-

-

-

-

-

-

energie, vodu, komunikačné služby,
kúpa materiálu, interiérového vybavenia a prevádzkových strojov, prístrojov,
zariadení a techniky pokiaľ nespadajú do kategórie kapitálových výdavkov,
opravy strojov, prístrojov, zariadení, taktiež výpočtovej a telekomunikačnej
techniky, interiérového vybavenia, pokiaľ sa nejedná o technické zhodnotenie
(generálne opravy),
prenájom prevádzkových strojov, dopravných prostriedkov, výpočtovej techniky
vrátane operatívneho lízingu,
výdavky za nájomné prevádzkarne mimo sťaženého obdobia určeného výzvami
MH SR;
výdavky za nájomné nebytových priestorov (okrem prevádzkarne) ako sú skladové
priestory, obslužné priestory resp. iné nebytové priestory slúžiace na výkon
podnikateľskej činnosti prijímateľa v odvetví KKP za celé oprávnené obdobie (1.
1. 2021 – 31. 3. 2022)
výdavky na propagáciu, reklamu, inzerciu súvisiacu s činnosťou prijímateľa
dotácie v odvetví KKP,
cestovné náhrady, poistné poplatky, členské poplatky, poplatky ochranným
autorským zväzom,
miestne dane a miestne poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady,
koncesionárske poplatky;
daň vyberaná zrážkou v súlade s ustanovením § 43 ods. 3 písmeno h) zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v prípade, ak je
prijímateľ dotácie zrážku dane povinný vykonať a odviesť v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona o dani z príjmov;
honoráre výkonným umelcom – hercom, tanečníkom, spevákom a pod.; autorom
diel – literárnych, vedeckých, umeleckých, ktoré sú výsledkom vlastnej duševnej
činnosti autora, autorom a zhotoviteľom databáz, výrobcom zvukových
a zvukovo-obrazových záznamov; výdavok na autorský honorár vyplatený na
základe písomnej zmluvy členovi štatutárneho orgánu spoločnosti je uznateľný
max. vo výške 6 000 eur za celé oprávnené obdobie (01.01.2021 – 31.03.2022)
a to za podmienky, že zrealizovaná činnosť spĺňa definíciu aktívnych príjmov
podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov a súvisí s činnosťou prijímateľa
dotácie v odvetví KKP,
výdavky súvisiace s dopravnými prostriedkami zaradenými v obchodnom majetku
spoločnosti resp. dopravnými prostriedkami používanými prijímateľom na základe
operatívneho lízingu a využívanými na podnikateľskú činnosť v odvetví KKP –
pohonné hmoty a mazivá, opravy a servis týchto dopravných prostriedkov,
poplatky za poistenie, známky, karty a pod.,
služby zabezpečované dodávateľským spôsobom napr. ozvučovacie, osvetľovacie,
premietacie, kamerové, grafické, tlmočnícke a prekladateľské služby, korektorské
12
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práce, služby obrazovej a zvukovej produkcie, právne a poradenské služby
výhradne súvisiace s činnosťou prijímateľa v odvetví KKP.
Ďalšie bežné oprávnené výdavky sú uvedené rámcovo v prílohe č.1 tohto metodického
usmernenia.

Neoprávnené výdavky: sú výdavky, ktoré prijímateľ dotácie nie je oprávnený uhradiť resp.
započítať voči dotácii. Neoprávnenými výdavkami sú najmä výdavky:




















vynaložené na úhradu nákladov súvisiacich s inou ekonomickou činnosťou prijímateľa
dotácie, ktorá nesúvisí s podnikateľskými aktivitami v rámci odvetvia KKP,
vynaložené pred oprávneným obdobím t. z. pred 01. 01. 2021 a po ukončení
oprávneného obdobia t. z. po 31. 03. 2022,
v intenciách kapitálových výdavkov; výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie
neobežného majetku (dlhodobého nehmotného a hmotného majetku napr. softvér,
oceniteľné práva, goodwill, pozemky, stavby, samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí a pod.),
na obstaranie dlhodobého finančného majetku napr. nákup cenných papierov,
poskytnutie pôžičiek a iné,
neidentifikovateľné, nezodpovedajúce skutočnosti, neprimerané a nepreukázateľné
relevantnou účtovnou dokumentáciou,
na ktoré boli poskytnuté finančné prostriedky z iných verejných zdrojov, ako aj
existujúcich opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 (napr. finančné príspevky
na mzdy a súvisiace osobné náklady na zamestnancov v pracovnom pomere v rámci
podmienok poskytovania projektu Prvá pomoc +) a výdavky, ktoré boli predmetom
vyúčtovania iných dotácií,
výdavky za prenájom miestnosti, jej časti alebo súboru miestností, ktoré sú
rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie (ďalej ako
„nebytový priestor“) slúžiacich ako prevádzkareň vrátane súvisiacich obslužných
priestorov a skladových priestorov mimo obdobia piatich kalendárnych mesiacov 2021
(máj až september - sťažené obdobie určené výzvami MH SR v rámci dotácie na
nájomné),
výdavky za prenájom bytových priestorov;
na úhradu dane z pridanej hodnoty (ak prijímateľ dotácie je platiteľ DPH a uplatňuje si
jej odpočítanie),
na úhradu splatnej dane z príjmu právnických osôb,
na bankové a colné poplatky,
na pokuty a penále,
na nesplatené dlžné úroky,
na súdne spory a s nimi súvisiace poradenské a právne služby, sankčné poplatky a iné
sankčné výdavky, či už zjednané v zmluvách alebo vznikajúce z iných príčin,
na bankové záruky,
na poplatky za predčasné splatenie (% sadzba z nesplatenej istiny úveru stanovená
v úverovej zmluve, sankčný úrok), ako aj všetky ďalšie poplatky súvisiace
s predčasným splatením,
13
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na nedoplatky na poistnom,
výdavky uhradené vzájomným zápočtom pohľadávok a záväzkov

Skupiny nákladov, ktoré neboli zároveň výdavkom počas oprávneného obdobia, ako
napr. odpisy majetku, spotreba materiálu zo skladových zásob, opravné položky,
rezervy na nevyfakturované dodávky a pod. nie je možné zúčtovať voči dotácii.
DPH :
V prípade, že príjemca dotácie nie je platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), je DPH oprávneným výdavkom, nakoľko si nemôže
nárokovať odpočet DPH na vstupe.
V prípade, že príjemca dotácie je platiteľom DPH a má právo na odpočítanie dane v súlade so
zákonom o DPH je DPH neoprávneným výdavkom.
Vo všeobecnosti platí, že:
 DPH je oprávnená v prípade, keď je originálne a definitívne znášaná konečným
prijímateľom a nie je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom.
 DPH je neoprávnená v prípade, ak je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek
spôsobom.
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5. ZÚČTOVANIE DOTÁCIE
Prijímateľ dotácie je povinný v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie predložiť ministerstvu
zúčtovanie dotácie v lehote najneskôr do 30. 06. 2022, a to elektronickou formou
spôsobom stanoveným v zmluve a metodickom usmernení.
Nesplnenie tejto zmluvnej povinnosti (nepredloženie zúčtovania dotácie resp. jeho
predloženie po termíne) bude považované za podstatné porušenie zmluvných podmienok
spojené s právom poskytovateľa od zmluvy odstúpiť a uplatniť voči prijímateľovi
zmluvné sankcie.

5.1 POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZÚČTOVANIA DOTÁCIE
Preukázanie účelnosti použitia dotácie prijímateľ dotácie vykoná predložením zúčtovania
dotácie, ktoré obsahuje pri jednotlivých dotáciách nasledovné povinné dokumenty:


DOTÁCIA DO 20 000 EUR vrátane:

-

Formulár zúčtovania dotácie
(vzor formuláru je príloha č. 2)
Zoznam účtovných dokladov
(vzor formuláru je príloha č. 3)
Čestné vyhlásenie prijímateľa dotácie
(vzor formuláru je príloha č. 4)
Prehľad transakcií zo závislými osobami
(vzor formuláru je príloha č. 5)
Scan/kópia účtovných dokladov preukazujúcich jednotlivé účtovné prípady a úhradu
výdavkov z nich vyplývajúcich vo formáte pdf. alebo png.

V prípade, ak sa prijímateľ dotácie rozhodne dobrovoľne predložiť správu štatutárneho
audítora, alebo audítorskej spoločnosti, postupuje pri predložení zúčtovania ako príjemca
dotácie nad 20 000 eur. Správa štatutárneho audítora nahrádza predloženie kópií/skenov
účtovných dokladov ministerstvu.


DOTÁCIA NAD 20 000 EUR:

-

Formulár zúčtovania dotácie
(vzor formuláru je príloha č. 2)
Zoznam účtovných dokladov
(vzor formuláru je príloha č. 3)
Čestné vyhlásenie prijímateľa dotácie
(vzor formuláru je príloha č. 4)
Prehľad transakcií so závislými osobami
(vzor formuláru je príloha č. 5)
Správa štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti potvrdzujúca
správnosť predloženého zúčtovania dotácie vypracovaná a potvrdená štatutárnym
audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Ak príjemca dotácie vracia nevyčerpané finančné prostriedky, alebo celú dotáciu na
depozitný účet ministerstva SK18 8180 0000 0070 0007 1687 je povinný o tom upovedomiť
ministerstvo a to zaslaním avíza o vrátení finančných prostriedkov z dotácie poskytnutej
v roku 2021 (vzor formuláru je príloha č. 6).
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5.2 POSTUP VYPLNENIA FORMULÁROV A ZASLANIE
Príjemca dotácie je povinný prihlásiť sa do dotačného informačného systému (ďalej len
„ISDS“) cez svoj užívateľský profil a následne elektronicky vyplniť jednotlivé formuláre
zúčtovania dotácie v podprograme 6.2.1 Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej
situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky. Vyplnené formuláre je potrebné následne
vygenerovať vo formáte PDF a stiahnuť do počítača.
Vygenerované PDF dokumenty je príjemca dotácie povinný podpísať kvalifikovaným
elektronickým podpisom (ďalej len „KEP“) a zaslať spolu s ostatnými povinnými
dokumentmi do elektronickej schránky ministerstva.
Zúčtovanie sa podáva cez portál verejnej správy www.slovensko.sk, služba Všeobecná
agenda Ministerstvo kultúry SR. Do predmetu podania je potrebné napísať ZÚČTOVANIE
COVID DOTÁCIE a uviesť č. zmluvy v tvare MK-XXXX/2021-45.
POSTUP VYPLNENIA FORMULÁROV:
Formulár zúčtovania dotácie:
Základné identifikačné údaje príjemcu dotácie (obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán,
číslo zmluvy o poskytnutí dotácie), ako aj miesto, dátum a meno konateľa načítava systém
automaticky.
Príjemca dotácie manuálne vypĺňa sumy v poslednom stĺpci formulára s názvom
„Suma“ (obrázok č. 1) pri jednotlivých položkách, ktorých sa to týka. Suma za kategóriu
výdavkov sa sčítava systémom automaticky. Výdavky hradené z dotácie spolu musia
zodpovedať výške oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ dotácie predkladá v rámci
zúčtovania.
Suma za konkrétny identifikátor (ID) výdavku tvorí súčet všetkých výdavkov prislúchajúcich
k danému nákladovému druhu, ktoré sú predmetom predloženia zúčtovania. Napr. pri úhrade
faktúr za služby (prenájom techniky 500 eur, strihové práce 600 eur a fotografické služby 500
eur) sa uvedie v riadku ID 14 suma spolu 1600 eur. Jednotlivé účtovné prípady je príjemca
dotácie povinný rozpísať v zozname účtovných dokladov. Ak sa neuplatňuje výdavok (napr.
úhrada faktúry) v plnej výške, tak do sumy položky je potrebné zahrnúť len tú časť výdavku,
ktorá je zúčtovaná voči dotácii.
Príjemca dotácie je povinný do formuláru uviesť aj čísla bankových účtov vo formáte IBAN,
z ktorých boli realizované úhrady oprávnených výdavkov predložených v zúčtovaní.
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Obrázok č.1.
Oprávnené obdobie pre zúčtovanie bežných výdavkov: 01.01.2021 - 31.03.2022
Účtovný
doklad na
ID výdavkov
účtovanie
nákladov
x
1
IÚD
2
IÚD
x
3
IÚD
4
IÚD
5
IÚD
6
IÚD

VPD/VBÚ
VPD/VBÚ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

VPD, PFA
VPD, PFA
VPD, PFA
PFA
VPD, PFA
PFA
IÚD
PFA
IÚD
IÚD
IÚD
IÚD

VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ

600
630
630
620
620
620
620
620
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630

19
20
21

Zmluva
IÚD
IÚD

VBÚ
VBÚ
VBÚ

800
630
630

Spôsob
úhrady

VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ

Ekonomická
klasifikácia

Účet/nákladový
druh

Nákladový druh - názov

Suma

Výdavky na mzdové náklady
521 Mzdové náklady
523 Odmeny členom orgánov spoločnosti
Výdavky na ostatné osobné náklady
524 Zákonné sociálne poistenie
525 Ostatné sociálne poistenie
527 Zákonné sociálne náklady
528 Ostatné sociálne náklady
Výdavky na spotrebované nákupy a služby, dane a ostatné náklady
111 Obstaranie materiálu
131 Obstaranie tovaru
501 Spotreba materiálu
502 Spotreba energie
504 Predaný tovar
511 Opravy a udržiavanie
512 Cestovné
518 Ostatné služby
548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť
531 Daň z motorových vozidiel
532 Daň z nehnuteľnosti
538 Ostatné dane a poplatky (netýka sa DPH)
Splátky pôžičiek a úverov, zrážková daň
Istina
562 Úroky
341 Zrážková daň
Výdavky hradené z dotácie spolu

0

0

0

0

0

Zoznam bankových účtov prijímateľa dotácie, z ktorých boli realizované úhrady výdavkov:
22
Bankový účet vo formáte IBAN:
23
Bankový účet vo formáte IBAN:
24
Bankový účet vo formáte IBAN:

Vysvetlivky k jednotlivým skratkám: IÚD – interný účtovný doklad, VPD – výdavkový pokladničný doklad, PFA – prijatá faktúra, , VBÚ –
výpis z bankového účtu.

Po vyplnení požadovaných údajov je potrebné formulár vygenerovať vo formáte pdf.
a podpísať KEP.
Zoznam účtovných dokladov:
Základné identifikačné údaje príjemcu dotácie (obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán,
číslo zmluvy o poskytnutí dotácie), ako aj miesto, dátum a meno konateľa načítava systém
automaticky. Príjemca dotácie manuálne vypĺňa jednotlivé stĺpce zoznamu účtovných
dokladov (obrázok č.2) nasledovne:
P. č. dokladu – poradové číslo dokladu je potrebné uviesť nasledovne 1, 2, 3, 4......x.
ID výdavkov: identifikátor výdavkov sa použije z formulára zúčtovania a použije sa toľko
krát, koľko je výdavkov načítaných v sume danej položky. Z nášho príkladu uvedeného pri
vypĺňaní formulára zúčtovania sa rozpíše každá jedna služba samostatne (t. z. faktúra za
prenájom techniky 500 eur, faktúra za strihové práce 600 eur a faktúra za fotografické služby
500 eur) a priradí sa jej ID 14, čiže použije sa 3 krát.
Typ dokladu: napr. interný účtovný doklad, faktúra, zmluva a pod.
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Názov dokladu: číslo, alebo evidenčné číslo dokladu napr. číslo faktúry, evidenčné číslo
faktúry, číslo interného dokladu, zmluvy a pod.
Predmet/ popis účtovnej operácie: uvedie sa predmet dokladu, účtovnej operácie, prípadne
jej skrátený popis napr. prenájom techniky, strihové práce, fotografické služby, odmena
konateľa, úhrada za el. energiu a pod.
Suma: uvádza sa suma uvedená na doklade.
Spôsob úhrady: popisuje, akým spôsobom bola úhrada prislúchajúca ku konkrétnemu
dokladu zrealizovaná – potrebné uviesť, či išlo o bankový prevod alebo platbu v hotovosti.
Číslo dokladu/identifikácia – pri bankovom prevode je povinnosť uviesť ID z formuláru
zúčtovania priradené ku konkrétnemu bankovému účtu a zároveň číslo a dátum bankového
výpisu napr. ID 21, bankový výpis č. 6 zo dňa 30. 06. 2021 a pri platbe v hotovosti uviesť
dátum vystavenia pokladničného dokladu napr. Pokladničný doklad zo dňa 12. 07. 2021.
Úhrada dňa - uvádza sa dátum úhrady.
Výška úhrady/výdavku započítaná voči dotácií – sa rovná výške výdavku započítanej do
zúčtovacieho formuláru za danú položku. Výška úhrady/výdavku môže byť nižšia ako
celková suma dokladu (napr. ak sa prijímateľ dotácie rozhodne voči dotácií započítať len jej
časť; prípadne aj pri spoločných nákladoch a vykonávaní viacerých činností prijímateľom
dotácie, keď si voči dotácií uplatňuje len prislúchajúcu časť na činnosť v oblasti KKP a pod.)
SUMA ÚHRADY SPOLU: sa nemusí rovnať sume za predložené doklady, ale musí byť
zhodná so sumou v zúčtovacej tabuľke.
Obrázok č.2.
P.č. dokladu ID výdavkov

Typ. dokladu

Názov dokladu

Predmet/popis
účtovnej operácie

Spôsob
úhrady/prevodom
alebo v hotovosti

Suma

SPOLU

Číslo dokladu/identifikácia

Úhrada dňa

Výška úhrady/výdavku
započítaná voči dotácií

0

0

Po vyplnení požadovaných údajov je potrebné formulár vygenerovať a podpísať KEP.
Čestné vyhlásenie prijímateľa dotácie: vypĺňa systém automaticky, príjemca dotácie
formulár vygeneruje a podpíše KEP.
Prehľad transakcií so závislými osobami: formulár vypĺňa prijímateľ dotácie v tom
prípade, ak uzatvoril kontrolované transakcie (na dodanie služieb, tovarov alebo poskytnutie
pôžičiek) so závislými osobami podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov. Usmernenie Ministerstva financií č. MF/017160/2021-721 k postupu
pri posudzovaní kontrolovaných transakcií upravuje definíciu kontrolovanej transakcie ako
i závislej osoby. Formulár prijímateľ vypĺňa za každý subjekt (právnická osoba, fyzická osoba
18
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– podnikateľ), ktorý je závislou osobou v zmysle predmetného usmernenia, prijímateľ dotácie
s ním uzatvoril kontrolovanú transakciu a výdavky spojené s touto transakciou zahrnul do
zúčtovania dotácie.
Scan/Kópia účtovných dokladov preukazujúcich jednotlivé účtovné prípady a úhradu
výdavkov z nich vyplývajúcich sa predkladá vo formáte pdf. alebo png. Pri predkladaní
výpisu z bankového účtu je potrebné na doklade zreteľne označiť položku súvisiacu
s úhradou, ktorá je predmetom zúčtovania a priradiť k nej poradové číslo zo zoznamu
účtovných dokladov. Pri výdavkoch súvisiacich so mzdovými nákladmi sa predkladajú
účtovné doklady ako napr. výplatné listiny, dohody o vykonaní práce vrátane výkazu
vykonanej práce a pod.
Správa štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti: sa predkladá vo formáte pdf.
alebo png.
Avízo o vrátení finančných prostriedkov z dotácie poskytnutej v roku 2021: je prijímateľ
dotácie povinný predložiť a zaslať iba v prípade vrátenia finančných prostriedkov na
depozitný účet ministerstva.
Základné údaje o prijímateľovi dotácie vypĺňa systém automaticky, pred jeho vygenerovaním
je potrebné vyplniť manuálne: dátum zadania prevodného príkazu v stanovenom formáte
(deň, mesiac, rok) a výšku vrátanej sumy.
Po vygenerovaní je potrebné formulár podpísať KEP.
Pri prevode finančných prostriedkov na účet ministerstva je potrebné použiť variabilný
symbol vygenerovaný v avíze (tvorí ho číslo zmluvy bez písmen a lomky).
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6. ZOZNAM POUŽÍVANÝCH SKRATIEK A POJMOV
Význam

Skratka/pojem
A pod.
Atď.
COVID-19

Depozitný účet ministerstva
DPH
DzP
Ek. kl.
FO
IBAN
IČO
ID
ISDS
IÚD
Jednoosobovka
KEP
Max.
Ministerstvo, MK SR
MPSVaR SR
MH SR
Napr.
Odvetvie KKP
P. č.
PFA
PHM
PSČ
PO
Poskytovateľ dotácie
Prijímateľ dotácie

A podobne
A tak ďalej
Infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom
SARS-CoV-2
Bankový účet MK SR
IBAN: SK 1881800000007000071687, na ktorý
je potrebné zaslať nezúčtované finančné
prostriedky z poskytnutej dotácie.
Daň z pridanej hodnoty
Daň z príjmu
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
Fyzická osoba
International Bank Account Number je
medzinárodné číslo bankového účtu
Identifikačné číslo organizácie
Identifikátor
Dotačný informačný systém Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky
Interný účtovný doklad
Spoločnosť s ručením obmedzeným s jediným
spoločníkom – fyzickou osobou
Kvalifikovaný elektronický podpis
Maximum
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Napríklad
Odvetvie kultúry a kultúrno-kreatívneho
priemyslu
Poradové číslo
Prijatá faktúra
Pohonné hmoty a mazivá
Poštové smerové číslo
Právnická osoba
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Úspešný oprávnený žiadateľ o dotáciu, s ktorým
na základe splnenia stanovených podmienok vo
výzve bola uzatvorená zmluva o poskytnutí
dotácie zo štátneho rozpočtu a ktorému boli
20
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Schéma minimálnej pomoci
S. r. o
T. z.
VBÚ
VPD
Výzva

Zákon o DPH

Zákon o poskytovaní dotácií

Zákon o rozpočtových pravidlách

zaslané finančné prostriedky zo strany
ministerstva na bankový účet.
Schéma minimálnej pomoci na podporu kultúry
a kreatívneho priemyslu v súvislosti s pandémiou
ochorenia COVID-19 DM-15/2020 v znení
dodatku č.1.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
To znamená
Výpis z bankového účtu
Výdavkový pokladničný doklad
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie
COVID dotácie pre špecifické obchodné
spoločnosti podnikajúce v kultúre a kreatívnom
priemysle zo dňa 28.09.2021
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

7. ZOZNAM PRÍLOH
Príloha č. 1.

Rámcová špecifikácia oprávnených a neoprávnených výdavkov

Príloha č. 2.

Vzor formuláru: Zúčtovanie dotácie

Príloha č. 3.

Vzor formuláru: Zoznam účtovných dokladov

Príloha č. 4.

Vzor formuláru: Čestné vyhlásenie prijímateľa dotácie

Príloha č. 5.

Vzor formuláru: Prehľad transakcií so závislými osobami

Príloha č.6.

Vzor formuláru. Avízo o vrátení finančných prostriedkov z dotácie poskytnutej
v roku 2021
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7.1 Príloha č. 1 Rámcová špecifikácia oprávnených a neoprávnených výdavkov

Ekonomická
klasifikácia

RÁMCOVÁ ŠPECIFIKÁCIA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV
Skupina výdavkov
Príklady oprávneného výdavku a poznámky

Účty účtovných skupín/
účtovné skupiny

631

512

632

50, 51

Cestovné výdavky

- cestovné výdavky na dopravu oprávnených
zamestnancov a osôb.

Energie, voda a
komunikácie

- energie (el. energia, plyn, tep. energia),
- vodné, stočné,
- telekomunikačné a poštové služby (poplatky a
úhrady za práce a služby telekomunikácií napr.
telefóny, faxy, mobilné telefóny, spojovacie siete
napr. SANET, INTERNET, poštové a kuriérske
služby...).

633

111, 131, 50

Materiál

- interiérové vybavenie (nábytok, koberce v
intenciách bežných výdavkov),
- výpočtová a telekomunikačná technika (napr.
platba za obstaranie osobného počítaču, ak spĺňa
kritériá bežného výdavku, vrátane "myší",
monitorov, klávesnice, tlačiarní, obstaranie
zvukových a obrazových prostriedkov),
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia,
technika (ak spĺňajú kritériá na bežný výdavok),
- všeobecný materiál (všetok materiál, náhradné
diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr.
kancelárske potreby, dezinfekčný a spotrebný
materiál, súčiastky na hudobné nástroje, vybavenie
scénickej a kostýmovej výpravy vo vlastnej réžii a
pod.),
- softvér, licencie a ostatné (napr. aj knihy,
časopisy, pracovné odevy).

634

50, 51, 53

Dopravné

- výdavky na dopravu
prevádzkovým účelom,

ľudí

a

tovaru

za

- výdavky súvisiace s dopravnými prostriedkami
zaradenými v obchodnom majetku (napr. servis,
údržba, opravy, povinné zmluvné a havarijné
poistenie, pohonné hmoty, mazivá, oleje, diaľničné
poplatky a známky, parkovacie karty, parkovné
a iné).
635

511

Rutinná a štandardná
údržba

- práce a služby vykonávané dodávateľskými
subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné
fungovanie majetku vo vlastníctve spoločnosti
(napr.
budov,
prevádzkového
zariadenia,
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kancelárskeho vybavenia, softvéru),
- oprava a údržba interiérového vybavenia,
výpočtovej a telekomunikačnej techniky vrátane
softvéru a počítačových sietí,
- údržba budov, objektov, priestorov,
- oprava a údržba prevádzkových strojov,
prístrojov, zariadení, techniky a náradia (napr.
oprava
kancelárskych
zariadení,
techniky,
vykurovacích telies,
hudobných nástrojov,
elektrospotrebičov,
signálno-bezpečnostnej
techniky),
- oprava pracovných odevov, pomôcok....
636

518

Nájomné za nájom

- platby za prenájom hnuteľných vecí, operatívny
lízing,
- nájom nebytových priestorov určených
rozhodnutím stavebného úradu na iné účely ako
bývanie, ktoré sú prijímateľom dotácie využívané
na výkon ekonomickej činnosti v odvetví KKP
(nájom miestností, ich častí alebo súborov
miestností, skladov, obslužných priestorov alebo
iných nebytových priestorov)
- prenájom prevádzkových strojov, prístrojov,
zariadení, techniky a náradia (napr. tlmočníckych,
uzamykateľných priečinkov, zariadení na prenos
videosignálu, výpočtovej techniky, umeleckých
diel a hudobných nástrojov a iné)......

637

51, 53, 59, 341

Služby

- výdavky na služby štatutárneho audítora alebo
audítorskej spoločnosti v súvislosti s vypracovaním
správy potvrdzujúcej správnosť zúčtovania,
- služby zabezpečené dodávateľským spôsobom,
napr. tlač, polygrafické a rozmnožovacie služby,
šitie, služby správcov bytov a nebytových
priestorov, účtovnícke a audítorské služby,
dezinfekčné služby, tlmočnícke a prekladateľské
služby, ozvučovacie, osvetľovacie, premietacie,
kamerové, korektorské práce, služby obrazovej
a zvukovej produkcie, ochrana objektov, techniky a
materiálov - strážna služba a iné,
- honoráre výkonným umelcom – hercom,
tanečníkom, spevákom a pod.; autorom diel –
literárnych, vedeckých, umeleckých, ktoré sú
výsledkom vlastnej duševnej činnosti autora,
autorom a zhotoviteľom databáz, výrobcom
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov,
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- autorský honorár vyplatený na základe písomnej
zmluvy členom štatutárneho orgánu spoločnosti je
uznateľný max. vo výške 6 000 eur za celé
oprávnené obdobie (1. 1. 2021 – 31 .3. 2022) a to
za podmienky, že zrealizovaná činnosť spĺňa
definíciu aktívnych príjmov podľa § 6 ods. 2 písm.
a) zákona o dani z príjmov a že súvisí s činnosťou
prijímateľa dotácie v KKP,
- konkurzy, súťaže, propagácia, reklama a inzercia,
- cestovné iným než vlastným zamestnancom,
- posudky, odborné vyjadrenia,
- notárske, správne, právne, poplatky autorským
zväzom a pod.
- miestne dane a miestny poplatok za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady, úhrady za služby
verejnosti pre RTVS (koncesionárske poplatky),
poistné,
- daň vyberaná zrážkou v súlade s ustanovením §
43 ods. 3 písmeno h) zákona č. 595/2003 Z. z. o
dani z príjmov v znení neskorších predpisov v
prípade, ak je prijímateľ dotácie zrážku dane
povinný vykonať a odviesť v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona o dani z príjmov,
- daň z pridanej hodnoty v prípade, ak prijímateľ
dotácie je platcom dane z pridanej hodnoty.
630

51, 52

Výdavky na odmeny
štatutára a na oprávnené
mzdové náklady

- výdavky na odmeny členom štatutárneho orgánu
vyplatené na základe zmluvy o výkone funkcie,
mandátnej zmluvy a pod. - „Konateľský paušál“
(max. uznateľná suma 6 000 eur brutto za celé
oprávnené obdobie t.j. 1. 1. 2021 – 31. 3. 2022),
- výdavky na mzdové náklady vzniknuté na
základe uzatvorenej dohody o vykonaní práce,
dohody o pracovnej činnosti, dohody o
brigádnickej práci študenta.

620

52

Poistné a príspevok do
poisťovní

- výdavky na ostatné osobné náklady ako zákonné
a ostatné poistenie a zákonné a ostatné náklady
súvisiace
s vyplatením
odmeny
štatutára
a s uzatvorenými dohodami o vykonaní práce,
dohody o pracovnej činnosti, dohody o
brigádnickej práci študenta.

640

51, 54

Bežné transfery

- napr. členské príspevky.
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800

37, 461, 56

Splátky finančných pôžičiek a
úverov

- istina, úroky súvisiace s krátkodobým, alebo
dlhodobým záväzkom,
- v prípade predčasného splatenia je oprávneným
výdavkom splátka zostatkovej istiny a bežný úrok,
- podmienkou na uplatnenie výdavkov je vznik
záväzku písomnou formou a to najneskôr deň pred
podaním žiadosti o dotáciu.

RÁMCOVÁ ŠPECIFIKÁCIA NEOPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV
Ek. kl.

Účty účtovných
skupín/ účtovné
skupiny

Skupina výdavkov

Príklady neoprávneného výdavku a poznámky

800

56

Splátky finančných pôžičiek
a úverov

- poplatky za predčasné splatenie (% sadzba
z nesplatenej istiny úveru stanovená v úverovej
zmluve), ako aj všetky ďalšie poplatky súvisiace
s predčasným splatením.

630

343, 51, 54,
56, 59

Služby

- bankové a colné poplatky,
- úhrada dane z pridanej hodnoty v prípade, ak
prijímateľ dotácie je platiteľ DPH a uplatňuje si jej
odpočítanie viď. časť o DPH v metodickom
usmernení,
- úhrada splatnej dane z príjmu právnických osôb,
- pokuty a penále,
- nesplatené dlžné úroky
- sankčné poplatky a iné sankčné výdavky, či už
zjednané v zmluvách alebo vznikajúce z iných
príčin,
- výdavky na súdne spory a s nimi súvisiace
poradenské a právne služby.....

610,
620

52

Mzdové výdavky a výdavky
na poistné a príspevok do
poistných fondov

- mzdové výdavky a s nimi súvisiace výdavky na
zákonné poistenie a ostatné osobné náklady
zamestnancov v zamestnaneckom pomere,
- nedoplatky na poistnom...

700

04

Kapitálové výdavky

- nákup pozemkov, budov, objektov a ich častí,
- nákup nehmotných aktív,
- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky
v intenciách kapitálových výdavkov,
- nákup dopravných prostriedkov,
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- prípravná a projektová dokumentácia,
- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia,
- rekonštrukcie a modernizácie,
- ostatné....
xx

04

Obstaranie dlhodobého
finančného majetku

napr. cenné papiere.

xx

xx

Výdavky, na ktoré boli
poskytnuté finančné
prostriedky z iných
verejných zdrojov, ako aj
existujúcich opatrení
v súvislosti s pandémiou
COVID- 19 a výdavky,
ktoré boli predmetom
vyúčtovania iných dotácií.

- napr. z dotácií poskytnutých z verejnoprávnych
fondov ako Fond na podporu umenia, Audiovizuálny
fond, Fond na podporu kultúry národnostných
menšín, dotácie poskytnuté z rozpočtov vyšších
územných celkov, miest a obcí,
- z existujúcich opatrení v súvislosti s pandémiou
COVID-19 napr. finančné príspevky na udržanie
zamestnanosti podľa podmienok projektu Prvá
pomoc +/ Prvá pomoc ++, dotácia na nájomné
a pod....

Identifikátory ekonomickej klasifikácie a účtov účtovných skupín sa môžu líšiť; k zálohovým faktúram musí byť priradená vyúčtovacia
faktúra najneskôr do dátumu zúčtovania.
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7.2 Príloha č. 2.

dokument po vyplnení vygeneruje ISDS

Formulár zúčtovania dotácie:

Prijímateľ dotácie (obchodné meno):
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:

Oprávnené obdobie pre zúčtovanie bežných výdavkov: 01.01.2021 - 31.03.2022
Účtovný
doklad na
ID výdavkov
účtovanie
nákladov
x
1
IÚD
2
IÚD
x
3
IÚD
4
IÚD
5
IÚD
6
IÚD

VPD/VBÚ
VPD/VBÚ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

VPD, PFA
VPD, PFA
VPD, PFA
PFA
VPD, PFA
PFA
IÚD
PFA
IÚD
IÚD
IÚD
IÚD

VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ

600
630
630
620
620
620
620
620
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630

19
20
21

Zmluva
IÚD
IÚD

VBÚ
VBÚ
VBÚ

800
630
630

Spôsob
úhrady

VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ
VPD/VBÚ

Ekonomická
klasifikácia

Účet/nákladový
druh

Nákladový druh - názov

Výdavky na mzdové náklady
521 Mzdové náklady
523 Odmeny členom orgánov spoločnosti
Výdavky na ostatné osobné náklady
524 Zákonné sociálne poistenie
525 Ostatné sociálne poistenie
527 Zákonné sociálne náklady
528 Ostatné sociálne náklady
Výdavky na spotrebované nákupy a služby, dane a ostatné náklady
111 Obstaranie materiálu
131 Obstaranie tovaru
501 Spotreba materiálu
502 Spotreba energie
504 Predaný tovar
511 Opravy a udržiavanie
512 Cestovné
518 Ostatné služby
548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť
531 Daň z motorových vozidiel
532 Daň z nehnuteľnosti
538 Ostatné dane a poplatky (netýka sa DPH)
Splátky pôžičiek a úverov, zrážková daň
Istina
562 Úroky
341 Zrážková daň
Výdavky hradené z dotácie spolu

Suma
0

0

0

0

0

Zoznam bankových účtov prijímateľa dotácie, z ktorých boli realizované úhrady výdavkov:
22
Bankový účet vo formáte IBAN:
23
Bankový účet vo formáte IBAN:
24
Bankový účet vo formáte IBAN:

V.................................. dňa.....................
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
kvalifikovaný elektronický podpis
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7.3 Príloha č. 3.

dokument po vyplnení vygeneruje ISDS

Zoznam účtovných dokladov:
Prijímateľ dotácie (obchodné meno):
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:

P.č. dokladu ID výdavkov

Typ. dokladu

Názov dokladu

Predmet/popis
účtovnej operácie

Spôsob
úhrady/prevodom Číslo dokladu/identifikácia
alebo v hotovosti

Suma

SPOLU
*SUMA ÚHRADY SPOLU musí byť zhodná so sumou v zúčtovacej tabuľke.

Úhrada dňa

Výška úhrady/výdavku
započítaná voči dotácií

0

0

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

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
kvalifikovaný elektronický podpis
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7.4 Príloha č. 4.

dokument vygeneruje ISDS
Čestné vyhlásenie prijímateľa dotácie

Prijímateľ dotácie (obchodné meno):
so sídlom:
IČO:
Štatutárny orgán:
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:
v súvislosti so zúčtovaním dotácie v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“)
týmto čestne vyhlasujem, že:















výdavky uvedené do formuláru zúčtovania dotácie súvisia s oprávneným obdobím použitia
dotácie (1.1.2021 – 31.3.2022), patria do kategórie oprávnených výdavkov a nepatria do
kategórie neoprávnených výdavkov;
predložený zoznam účtovných dokladov a kópie týchto účtovných dokladov zodpovedajú
dokladom vedeným v účtovníctve prijímateľa (v prípade predloženia správy štatutárneho audítora
alebo audítorskej spoločnosti sa kópie účtovných dokladov ministerstvu nepredkladajú);
na výdavky predložené v zúčtovaní dotácie nebola poskytnutá dotácia z iných verejných zdrojov
a/alebo z existujúcich opatrení v súvislosti s pandémiou COVID- 19;
dotácia bola použitá na pokračovanie v ekonomickej činnosti v odvetví KKP a v prípade
vykonávania aj iných ekonomických činností mimo odvetvia KKP bolo zabezpečené oddelené
sledovanie výdavkov;
pri použití finančných prostriedkov z dotácie bola dodržaná hospodárnosť, efektívnosť a
účinnosť ich použitia v súlade s § 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;
ak som ako prijímateľ dotácie uzatvoril kontrolované transakcie na dodanie služieb, tovarov alebo
poskytnutie pôžičiek so závislými osobami podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov, tak som o tejto skutočnosti predložil vyplnený formulár Prehľad transakcií
so závislými osobami za každú takúto závislú osobu pre potreby výkonu kontroly zúčtovania
dotácie v súlade s príslušným usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky;
nezúčtované finančné prostriedky z poskytnutej dotácie prevediem na depozitný účet MK SR
do 10 kalendárnych dní od predloženia zúčtovania dotácie a o tejto skutočnosti budem informovať
MK SR prostredníctvom formuláru avíza;
na majetok prijímateľa dotácie nebola povolená reštrukturalizácia, vyhlásený konkurz, ani
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
do formuláru zúčtovania dotácie som uviedol pravdivé, presné a úplné údaje1).

V ........................ dňa ..................................
meno a priezvisko štatutárneho orgánu
kvalifikovaný elektronický podpis
1

V prípade uvedenia MK SR do omylu uvedením nepravdivých údajov môže prijímateľ svojím konaním naplniť skutkovú
podstatu trestného činu subvenčného podvodu (i v štádiu pokusu) podľa § 225 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
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Čestné vyhlásenie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom konateľa a zaslať
prostredníctvom portálu verejnej správy slovensko.sk spoločne s formulárom zúčtovania dotácie, formulárom
Zoznam účtovných dokladov a správou audítora (pri dotácii nad 20.000 eur) resp. účtovnou dokumentáciou (pri
dotácii do 20.000 eur) ako všeobecné podanie cez službu Všeobecná agenda Ministerstva kultúry SR najneskôr
do 30.6.2022. Do predmetu podania je potrebné uviesť Dotácia jednoosobovky – zúčtovanie.
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7.5 Príloha č. 5.

dokument vygeneruje ISDS
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7.6 Príloha č. 6.

dokument po vyplnení vygeneruje ISDS

Avízo o vrátení finančných prostriedkov z dotácie poskytnutej v roku 2021
Prijímateľ dotácie:
Číslo zmluvy:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
IBAN:
Variabilný symbol:
Oznamujeme Vám, že na depozitný účet Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
SK1881800000007000071687 boli prijímateľom dotácie zaslané nezúčtované finančné
prostriedky z dotácie poskytnutej v roku 2021 v rámci výzvy pre tzv. „jednoosobovky“:

Dátum zadania prevodného príkazu (deň, mesiac, rok): .....................................

Výška vrátenej sumy dotácie v eur (zaokrúhliť na dve desatinné miesta): ..........................

Do riadku formuláru platobného príkazu „Správa pre prijímateľa“ je potrebné z dôvodu
identifikácie platby uviesť : Vrátenie nezúčtovanej dotácie – jednoosobovky.

V ............................. dňa ....................................
–––––––––––––––––––––––––––
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu

Avízo je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom konateľa a zaslať prostredníctvom
portálu verejnej správy slovensko.sk ako všeobecné podanie cez službu Všeobecná agenda Ministerstva kultúry
SR najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní od zaslania formuláru zúčtovania. Do predmetu podania je
potrebné uviesť Dotácia jednoosobovky – avízo.
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