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Poskytnutie dotácie na základe žiadosti - oznámenie 

V nadväznosti na Vašu žiadosť, ktorou ste sa obrátili na ministerstvo financií o poskytnutie dotácie v pôsobnosti 
ministerstva, ministerstvo oznamuje. 

Ministerstvo financií posúdilo Vami predloženú žiadosť a v súlade so zákonom č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte 
na rok 2019, v zmysle§ 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") a na základe§ 1 Výnosu MF SR 
č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR Vám ministerstvo financií poskytuje 
účelovú dotáciu v sume 

6 OOO€. 

Dotácia sa poskytuje na bežné výdavky na akciu „INOVATÍVNE SLUŽBY V SEKTORE CESTOVNÉHO RUCHU -
nasnímanie videa a výdavky súvisiace s propagáciou cestovného ruchu". 

V súlade s § 4 Výnosu je príjemca dotácie povinný podieľať sa na financovaní predmetnej akcie najmenej vo výške 
1 O % z celkových výdavkov. 

Finančné prostriedky budú poukázané z účtu ministerstva financií IBAN SK71 8180 0000 0070 0011 5547 
na bankový účet subjektu č. SK31 5600 0000 0072 8265 7001 do 14 kalendárnych dní po doručení tohto 
oznámenia. 

Bežné výdavky možno použiť na určený účel a za podmienok uvedených v tomto oznámení do konca roka 2019. 

Príjemca dotácie je povinný viesť osobitnú evidenciu o použití dotácie v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve tak, aby vedel spoľahlivo predložiť doklady, preukazujúce účel použitia dotácie a dodržanie ostatných
podmienok určených v tomto oznámení, orgánom vykonávajúcim kontrolu.
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