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Vec  

Oznámenie výšky dotácie na zabezpečenie činnosti  preneseného výkonu štátnej správy 

na úseku bývania na rok 2018 

 

 Na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výnosu Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21. 

decembra 2010 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, Vám oznamujeme 

výšku finančných prostriedkov, ktoré Vám budú poskytnuté na zabezpečenie činností 

preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania v roku 2018, a to nasledovne: 

   

Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 

na úseku bývania na rok 2018                                                                                         eur 

 

 

Dotácia Vám bude zaslaná jednorázovo z výdavkového účtu Ministerstva dopravy 

a výstavby SR (ďalej len „ministerstvo“) IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681 

na Váš účet, ktorý ste oznámili sekcii rozpočtu a financovania ministerstva, s variabilným 

symbolom (VS), ktorý označuje kód Vášho okresu získaný z údajov Štatistického úradu  

SR (ŠÚ SR).  
 

Dotáciu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania je 

možné použiť v kategórii bežné výdavky, v členení na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania (610), poistné a príspevok do poisťovní (620), tovary a služby (630) 

a bežné transfery (640).  

 

Zúčtovanie prijatej dotácie na rok 2017 je jej príjemca povinný predložiť v štruktúre 

výdavkov podľa kategórií 610, 620, 630, 640 v tabuľke, ktorá je prílohou listu v termíne 

do 28. 2. 2019. 

 

Nepoužitú dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania na rok 2018 

je príjemca povinný odviesť v termíne do 28. 2. 2019 na depozitný účet ministerstva IBAN: 

SK86 8180 0000 0070 0011 7702,  s uvedením VS =  kód Vášho okresu pridelený ŠÚ SR.  



Výnosy z prijatej dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania je jej 

príjemca povinný odviesť na príjmový účet  ministerstva IBAN: SK15 8180 0000 0070 0011 

7622 v termíne do 28. 2. 2019.                       

 

Zároveň Vás žiadame, aby ste  pri prevodoch finančných prostriedkov súčasne zasielali 

aj  avízo o prevode na adresu: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia rozpočtu 

a financovania, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava a súčasne na mailovú adresu: 

jana.csehova@mindop.sk. 

 

Dotácia je poskytnutá z prostriedkov štátneho rozpočtu a musí byť použitá hospodárne, 

efektívne, účelne a účinne, v súlade so zákonom č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné 

plánovanie, stavebný poriadok a  bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

v znení neskorších predpisov, zákonom  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 

150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, zákonom č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s 

inými všeobecne záväznými  právnymi predpismi. 

 

 Informácie o výške dotácie, ktorá Vám bude poskytnutá v roku 2018, ako aj vzor prílohy 

pre zúčtovanie prijatej dotácie, budú zverejnené aj na webovej stránke ministerstva  

www.mindop.sk. 

 

 

S pozdravom 

 

 

Príloha: 1x 

 

 

 

        Ing. Viera Šoltysová 

         generálna riaditeľka 

           sekcie rozpočtu a financovania 
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