Otázka 1.
Ako sa dá zistiť, aké dotácie poskytuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR (MDVRR SR) v oblasti svojej pôsobnosti?
Odpoveď.
Na WWW stránke MDVRR SR (http://www.mindop.sk/) je (resp. bude) na titulnej obrazovke
odkaz Dotácie, po kliknutí na ktorý sa zobrazia pododkazy na jednotlivé vecné oblasti,
v ktorých ministerstvo dotácie poskytovalo, poskytuje resp. plánuje poskytovať.
Otázka 2.
Ako sa dá zistiť, za akých podmienok sa dotácie v určenej vecnej oblasti prideľujú ?
Odpoveď.
Je potrebné oboznámiť sa s príslušnými právnymi predpismi, ktoré prideľovanie dotácií
ministerstvom v príslušnej vecnej oblasti umožňujú. Tieto predpisy sú súčasťou zverejnených
informácií o prideľovaní dotácií ministerstvom v danej vecnej oblasti.
Otázka 3.
Ako sa dá zistiť, či v danom roku resp. v nasledujúcich dvoch bude možné požiadať o
dotáciu v určenej vecnej oblasti ?
Odpoveď.
Súčasťou zverejnenej informácie o určenej vecnej oblasti poskytovania dotácií je aj schválený
rozpočet na tento účel pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky.
Vyčlenenie prostriedkov v rozpočte predstavuje nutnú podmienku poskytovania dotácií
v predmetnej oblasti v danom roku, treba poznamenať, že vzhľadom na možné krátenie
rozpočtových prostriedkov nie to aj postačujúcou podmienkou poskytovania dotácií.
Otázka 4.
Kedy a ako je možné o pridelenie dotácie reálne požiadať ?
Odpoveď.
V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov proces poskytovania dotácií musí byť upravený zákonom.
Poskytovanie dotácií sa môže sa realizovať prostredníctvom vypísania výzvy
resp.
oznámenia o predkladaní žiadostí na poskytnutie dotácie, ktoré obsahujú všetky informácie o
procese poskytovania dotácií v danej vecnej oblasti a ktoré potrebuje žiadateľ vedieť
k správnemu spracovaniu svojej žiadosti a k spôsobu jej podania. Informácia o výzve sa
zverejňuje na WWW stránke ministerstva v tej časti, kde sú informácie o príslušnej vecnej
oblasti poskytovania dotácií a plánovanom rozpočte. Informácia o zverejnení výzvy sa objaví
v súlade s príslušnými právnymi predpismi v dostatočnom predstihu pred uzávierkou
podávania žiadostí a je potrebné, aby potenciálny žiadateľ o dotáciu pravidelne aspoň raz
týždenne sledoval príslušnú časť WWW stránky ministerstva, na ktorej sa oznam o výzve
zverejní. Po zverejnení výzvy je potrebné v súlade so všetkými podmienkami výzvy
spracovať žiadosť o poskytnutie dotácie a doručiť ju do termínu uzávierky výzvy
predpísaným spôsobom na ministerstvo.

