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Metodické usmernenie k predkladaniu vyúčtovania finančných 

prostriedkov poskytnutých z jednotlivých grantových programov 

v roku 2017. 
 
Hlavnou zásadou pri vyúčtovaní je, že:  

predložené vyúčtovanie musí byť jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné každému a musí plne 

zodpovedať ustanoveniam VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava – Ružinov ( ďalej len VZN). Grant bol žiadateľovi (ďalej „prijímateľ“) 

schválený na presne určený účel v presne stanovenej štruktúre, výške jednotlivých jeho položiek a so 

stanoveným časom čerpania prostriedkov, ktoré musia byť dodržané.  

 

Akékoľvek zmeny, prípadne presuny možno uskutočniť jedine na základe vopred písomne 

schváleného súhlasu grantovej komisie, ktorý je potrebné k vyúčtovaniu písomne doložiť, pričom 

celkovú schválenú výšku poskytnutých prostriedkov nemožno zmeniť!!! 

 

V zmysle VZN §11 ods. 11  príjemca je oprávnený robiť presuny finančných prostriedkov medzi 

schválenými položkami rozpočtu daného projektu alebo akcie maximálne vo výške 10 % z danej 

položky. Presuny finančných prostriedkov medzi schválenými položkami rozpočtu nad 10 % z 

danej položky je možné vykonať len na základe rozhodnutia grantovej komisie na základe 

písomnej žiadosti prijímateľa. 
 

Termín ukončenia realizácie grantu je do 15.11.2017 

Termín podania vyúčtovania do podateľne miestneho úradu je 10.12.2017 
 

Hlavné zásady a upozornenia týkajúce sa organizácie a úpravy dokladov: 

 

1. Vyúčtovanie musí byť podané na schválenom formulári určenom na vyúčtovanie a musí ho 

podpísať štatutárny zástupca žiadateľa o grant. V prípade, že počas roka dojde k jeho 

zmene, musí byť táto zmena doložená zápisnicou zo zasadania príslušného orgánu oprávneného 

na jeho zmenu. (napr. členská schôdza, valné zhromaždenie .... ) 

2. V prípade, že počas roka dôjde k zániku prijímateľa, tento je povinný v rámci likvidácie 

prijímateľa vrátiť aj poskytnuté prostriedky z grantu, najneskôr do 10.12. bežného roka. 

3. Vyúčtovanie musí  byť vyúčtované v  rovnakej štruktúre a položkách, ako bol príspevok 

schválený grantovou komisiou. Akékoľvek zmeny štruktúry, prípadne presuny prostriedkov 

medzi jednotlivými položkami nad 10% poskytnutého grantu musia byť vopred písomne 

schválené grantovou komisiou a doložené k vyúčtovaniu pred jeho predložením.  

4. Názov a  adresa žiadateľa o grant musí byť stále rovnaká v  podobe v akej bol 

registrovaný na príslušnom úrade (ministerstvo vnútra, živnostenský, prípadne obchodný 

register). Akékoľvek zmeny, skratky, prípadne doplnky v názve majú za následok zmenu názvu 

žiadateľa.  Preto  je   potrebné zabezpečiť hlavne rovnaký názov aj v prípade potvrdenia 

registrácie žiadateľa  v sociálnej poisťovni, daňovom úrade, atď.       

5. Prijímateľ predkladá vyúčtovanie na schválenom formulári určenom na vyúčtovanie. 

Jednotlivé položky schváleného príspevku uvádza samostatne pod sebou, pričom ich čerpanie je 

doložené kópiami príslušných účtovných dokladov (kópia výdavkového pokladničného 

dokladu (ďalej napr.  „VPD“), prípadne viacerých dokladov o kúpe s pripojenou kópiou VPD, 

(ktorého úprava a obsah zodpovedá požiadavkám zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov). V prípade hotovostnej úhrady faktúry je potrebné priložiť aj 

kópiu príjmového dokladu príjemcu prostriedkov. 

6. Pri vyúčtovaní je vhodné vyúčtovať vyššiu sumu, ako je schválená, aby v prípade zistenia 

neoprávnenosti niektorej z vyúčtovaných položiek bola rezerva vo výdavkoch. V opačnom 

prípade bude nárokované sumu neuznaných položiek vrátiť. 
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7. Pri  nákupe  v  zahraničí  v  inej  mene ako € (euro), napr. Česko, je nutné k dokladu  o 

nákupe   doložiť   aj   kurzový  lístok  Národnej  banky  Slovenska  v daný deň 

(www.nbs.sk) – nie potvrdenie o nákupe v hociktorej komerčnej banke doma alebo v zahraničí. 

8. Všetky písomné doklady musia znieť na presné meno príjemcu, ktoré súhlasí s 

registrovaným  názvom (napr. zmluvy, faktúry, rôzne potvrdenia, atď.). Nie je možné uznať 

doklady  v  ktorých  je  názov  príjemcu  uvedený  v  skratkách, prípadne doplnkoch, atď.).  

       Napr. Rada školy pri .... (do rúk Jožka)  nie je  to  isté  ako  Jožko Rada školy pri .... ,  

       Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej škole ...sa nerovná skratke ZRPŠ pri ZŠ .... 

9. Rovnako nie je možné uznať výdavky, ktoré nesúhlasia  s názvom schválenej položky rozpočtu,  

napr. „občerstvenie“ nie  sú  plastové  poháre,  lyžičky, plastové tácky, servítky, atď., ktoré sú  

„spotrebný  materiál“.  Do  položky  napr. „železná  brána“ nemožno zahrnúť napr. betón,  

kamenivo, zámok, doprava, atď. na  postavenie  základov, ktoré  by  malo byť buď samostatne 

ako napr.„materiál na osadenie“, alebo priamo„železná brána s osadením“.          

10. Všetky fotokópie dokladov musia byť jasne čitateľné. Nie je možné uznať potvrdenia alebo 

doklady rôzne upravované, škrtané, prípadne nečitateľné.  

11. Termín konania akcie (čerpania prostriedkov) musí súhlasiť s  termínom  uvedeným         
v schválenom projekte. Akékoľvek posuny termínu čerpania je potrebné požiadať o písomné 

schválenie grantovú komisiu a jej písomný súhlas doložiť k vyúčtovaniu.  

12.  Vyúčtovanie je záväzné a je potrebné ho predložiť do 60 dní od realizácie projektu (Napr. 

turnaj ukončený 23.9.2017 vyúčtovať do 60 dní nie 10. 12. - čo je posledný termín na 

predloženie vyúčtovania bez ohľadu na to, kedy bol grant poskytnutý).  

13. Výdavok zaradený v určitej položke musí zodpovedať charakteru schválenej položky 
(napr. položka „nákup drevín“ nemôže obsahovať rôzny pomocný materiál – lopaty, rýle, 

zeminu, rôzne kvetináče, rukavice, prípadne služby, napr. dopravu, montáž, atď.). Rovnako sa 

to týka aj schválených počtov, napr. stromy, kríky, lavice, preliezky, atď., ktoré sa umiestňujú 

na základe projektu schváleného referátom životného prostredia a ktorý je záväzný.  

14. Nakúpený typ zariadenia a jeho počet musí zodpovedať schválenému druhu, typu a počtu 

zariadení, napr. vypaľovacia pec, atď., kde automaticky nepatrí napr. montáž a doprava, 

hrnčiarsky kruh, kde automaticky nepatrí aj príslušenstvo, nákup pontónu neobsahuje 

automaticky nákup pontónu, ktorý sa skladá zo 6 častí (pokiaľ to nie je v projekte výslovne 

uvedené).  

15. Všetky vyúčtovania stavebných prvkov musia byť doložené fotokópiou  potvrdenia 
o splnení bezpečnostných kritérií – tzv. atest bezpečnosti (napr. húpačky, preliezky, rôzne 

hracie prvky, vypaľovacia pec, atď.). Bez tejto prílohy nemožno uznať oprávnenosť (aj keď 

schváleného výdavku). 

16. Pri neoprávnenom použití dotácie alebo grantu na iný účel ako je stanovený v zmluve, je 

prijímateľ povinný vrátiť dotáciu v zmysle § 11 ods. 4 tohto nariadenia a zaplatiť zmluvnú 

pokutu vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej sumy za každý aj začatý deň neoprávneného 

použitia, najmenej vo výške 100,- EUR a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy na 

zaplatenie zo strany mestskej časti. 

17. V  prípade, že  jeden  doklad  obsahuje výdavky z dvoch (prípadne viac) položiek projektu je  

potrebné  doklad  založiť  v každej položke s tým, že ostatné výdavky budú vyškrtnuté a bude 

uvedené, v ktorej položke sú uvedené (jedno – jednoznačné vyjadrenie príslušnosti výdavku k 

položke. 

18. Ak  predmetom grantu bolo obstaranie rôznych tlačovín (brožúry,  manuály, 

príručky, metodické  materiály k seminárom – k školeniam, plagáty,  prípadne iné 

tlačoviny,   nahrávky  CD, je potrebné doložiť ich vzorku  k vyúčtovaniu  ako  vzor 

a  potvrdenie výstupu. 

19. Prijímateľ   je   povinný   pri   realizácii   predloženého a schváleného projektu 

postupovať  v zmysle   § 8   zákona  č. 343/2015 Z. z.   o   verejnom  obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 
20. V prípade  akýchkoľvek  hore uvedených  nedostatkov nemožno uznať vyúčtovanie za   

vyhovujúce  a  mestská  časť  je  oprávnená  podľa uzavretej  zmluvy  požadovať vrátiť 

poskytnuté prostriedky  v plnej výške so sankciami podľa zmluvy.

http://www.nbs.sk/
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