
Vyúčtovanie dotácie v súlade s VZN 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií 
 

- platné už aj pre zúčtovanie dotácie poskytnutej na rok 2019 
 
Použiť dotáciu je možné iba na schválený účel, rámci rozpočtového obdobia najneskôr do 31. 
decembra príslušného kalendárneho roka.. 
 
Zúčtovať dotáciu do 60 dní od ukončenia realizácie projektu, najneskôr do 31. januára 
nasledujúceho roku 
 
Zúčtovanie je príjemca dotácie je povinný písomne doručiť mestskej časti a to doporučene, 
alebo osobne do podateľne mestskej časti a to na predpísaných tlačivách 
 
Zúčtovanie musí obsahovať: 
 

1. Záverečnú správu o použití dotácie (príloha č. 5), ktorá obsahuje: 
a) identifikáciu zmluvy, na základe ktorej bola dotácia poskytnutá, 
b) identifikácia príjemcu, 
c) výšku poskytnutej dotácie, 
d) účel použitia dotácie, 
e) čerpanie poskytnutej dotácie, ktoré obsahuje položkovitý a riadne očíslovaný súpis 

výdavkov, 
 

f) kópie riadne očíslovaných účtovných dokladov preukazujúcich výdavky podľa 
písmena e), ktoré sú k položkovitým výdavkom jasne a prehľadne číselne 
identifikovateľné, 
 

g) dokumentáciu preukazujúcu realizáciu dotácie (povinne fotodokumentácia, ďalej 
napríklad propagačné materiály – programy, pozvánky, plagáty, výstrižky z tlače a 
pod.), 
 

h) sprievodnú správu popisujúcu priebeh a vykonanie projektu alebo činnosti a 
vyhodnotenie očakávaného prínosu pre mestskú časť. 

 
Každý výdavok je potrebné preukázať účtovnými dokladmi, ktoré preukazujú použitie 
finančných prostriedkov z dotácie na účel, na ktorý boli poskytnuté. Sú to najmä 
kópie: 

a) výpisov z bankového účtu pri bezhotovostnom platobnom styku, 
b) zmlúv, 
c) faktúr, 
d) výdavkových pokladničných dokladov, alebo príjmových pokladničných 

dokladov, 
e) dokladov z registračnej pokladne (blokov) pri platbe v hotovosti, 
f) prezenčných listín, protokolov o odovzdaní cien. 

 
Na každom origináli účtovného dokladu, ktorým sa preukazuje použitie dotácie musí 
byť modrým perom napísaný text: „Dotácia – MČ KV,“ alebo „Mimoriadna dotácia 
starostky – MČ KV“ a uvedená čiastka, hradená z dotácie, z dôvodu, že účtovné 
doklady predložené príjemcom dotácie vo vyúčtovaní nesmú byť použité pri zúčtovaní 
dotácie z iných zdrojov, ako z rozpočtu mestskej časti. (Originály dokladov budú 



predmetom administratívno-finančnej kontroly). 
 
Príjemca je povinný na viditeľnom mieste a primeranou formou informovať verejnosť 
o tom, že projekt je podporovaný dotáciou mestskej časti, pri informovaní masmédií 
o svojom projekte a pri spoločenských akciách konaných v súvislosti s týmto 
projektom alebo inej ich propagácii (napr. tlač materiálov, pozvánok a pod.) výslovne 
uvedie že boli financované z dotácie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Príjemca 
je tiež povinný uverejniť na svojej internetovej stránke (v prípade ak ňou disponuje), 
že projekt alebo činnosť boli realizované z dotácie poskytnutej mestskou časťou 
Bratislava-Karlova Ves, prípadne že im bola poskytnutá mimoriadna dotácia 
na základe rozhodnutia starostky mestskej časti. 
 
Pokiaľ nebola príjemcom dodržaná minimálna spoluúčasť na činnosti/projekte vo výške 
25 %, má žiadateľ nárok len na takú výšku dotácie, ktorá zodpovedá maximálne 75 % zo 
skutočných nákladov na projekt/činnosť.  
 
Nepoužité finančné prostriedky z poskytnutej dotácie, rovnako finančné prostriedky použité 
v rozpore s týmto nariadením alebo všeobecným právnym predpisom je povinný príjemca pri 
zistení bezodkladne vrátiť mestskej časti, najneskôr do termínu povinného zúčtovania 
dotácie. 
 
Zistené nedostatky v zúčtovaní je povinný príjemca odstrániť do 30 dní od vyzvania 
 
Dotáciu nie je prípustné použiť najmä na:  
 

a) nákup alkoholických a tabakových výrobkov, 

b) úhradu miezd, odmien a platov štatutárnych zástupcov a zamestnancov,  

c) preplatenie honorárov pre organizátorov projektu/činnosti, 

d) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, 

e) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov, 

f) náklady, ktoré sa nedajú preukázateľne doložiť účtovnými dokladmi, 

g) akcie zamerané na opravy, údržbu a investície, okrem investícií, opráv a údržby 

verejnoprospešného charakteru, 

h) dary, lízingové splátky a odpisy, 

i) financovanie činnosti politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických 

strán alebo politických hnutí alebo nimi založenej právnickej osobe. 

 
Dotáciu možno poskytnúť na nákup alebo zabezpečenie občerstvenia, stravovania a potravín 
len v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie činnosti alebo projektu najviac do výšky 20 % 
z celkovej sumy poskytnutej dotácie. 
 
Uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na náklady, ktoré financuje žiadateľ z vlastných zdrojov 
alebo prostriedkov spoluúčasti. 
 
 



 
§15 
Sankcie 

 
1. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie poskytnutej dotácie v zmysle § 13 tohto 

nariadenia alebo použije dotáciu v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia alebo      so 
zmluvou, je povinný vrátiť dotáciu mestskej časti a to najneskôr do 15 dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy mestskej časti.  
 

2. Ak príjemca neplní povinnosti vyplývajúce z platného nariadenia a zo zmluvy 
o poskytnutí dotácie, príslušný útvar miestneho úradu začne proces vymoženia 
pohľadávky.  

 
3. Príjemca, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z platného nariadenia, alebo zmluvy, je 

vylúčený z možnosti uchádzať sa o ďalšiu dotáciu v období troch nasledujúcich 
kalendárnych rokov. 

 
 

 


