
     

 

                                            VNÚTORNÝ PREDPIS č. 27/2022                           Reg. č. V/43 

 

DODATOK č. 4 

k Smernici o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

č. 23/2021 

        
Článok 1 

Predmet dodatku 
 

Smernica o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

č. 23/2021 z 30.09.2021 v znení dodatku č. 1 z 22.11.2021 (vnútorného predpisu č. 28/2021), 

dodatku č. 2 z 18.03.2022 (vnútorného predpisu č. 15/2022) a dodatku č. 3 z 01.06.2022 

(vnútorného predpisu č. 19/2022) sa mení a dopĺňa takto: 

 

(1) V Článku 4 (Podmienky a rozsah poskytovania dotácií) ods. 4) znie: 

 

4) „Dotáciu možno poukázať výlučne na bankový účet žiadateľa. Zriadenie samostatného 

bankového účtu vedeného výlučne pre účely dotácie, prípadne samostatného účtu 

pre účely dotácie vedeného v mene EURO, môže úrad vyžadovať v špecifických 

prípadoch ako je poskytnutie dotácie na kúpu, rekonštrukciu, výstavbu alebo prístavbu 

nehnuteľnosti a pod.. V ostatných prípadoch môže ísť o bežný účet žiadateľa. Žiadateľ 

je povinný úradu zaslať kópiu dokladu o bankovom účte (potvrdenie z banky musí 

obsahovať názov účtu, číslo účtu, IBAN, BIC/SWIFT, mena účtu) v zmysle pokynov 

príslušného teritorialistu. V prípade ak žiadateľ bankový účet zriadený už má a doklad 

o ňom už úradu zaslal v minulosti táto povinnosť sa naňho nevzťahuje. V prípade, 

že žiadateľ nedoručí úradu svoje údaje o bankovom účte v zmysle pokynov 

teritorialistu v lehote, ktorá by umožňovala riadne a včasné vyplatenie dotácie v rámci 

rozpočtového roku, stratí na vyplatenie dotácie nárok.“ 

 

(2) V Článku 4 (Podmienky a rozsah poskytovania dotácií) sa za odsek 6) vkladajú nové 

odseky 7), 8), 9) a 10), ktoré znejú: 

 

7) „Úrad môže poskytnúť dotáciu aj na kúpu, výstavbu, prístavbu a rekonštrukciu 

nehnuteľnosti žiadateľovi – právnickej osobe, ktorý má a povinne preukáže vlastnícke 

právo k tejto nehnuteľnosti, alebo nadobudne vlastnícke právo k tejto nehnuteľnosti 

z takto poskytnutej dotácie. 

8) Nehnuteľnosť, na ktorej kúpu, výstavbu, prístavbu a rekonštrukciu bude poskytnutá 

dotácia podľa odseku 7) tohto článku musí byť využívaná v súlade s účelom 

a oblasťou poskytnutia tejto dotácie najmenej 50 rokov odo dňa poskytnutia dotácie. 

9) Dotáciu podľa odseku 7) tohto článku možno poskytnúť vo výške najviac 

5 000 000 eur. 

10) Podmienka podľa odseku 8) tohto článku sa vzťahuje na dotácie, ktorých celková 

výška presiahne sumu 50 000 eur, a to aj v prípade, ak sa opakovane žiada o dotáciu 

na tú istú aktivitu.“ 
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Doterajšie odseky 7) až 10) sa označujú ako odseky 10) až 13). 

(3) V Článku 6 (Žiadosť o poskytnutie dotácie) sa odsek 4) dopĺňa písmenom e), ktoré znie: 

 

e) „ak žiadateľ žiada o dotáciu na kúpu, výstavbu, prístavbu alebo rekonštrukciu 

nehnuteľnosti, predkladá aj doklad alebo doklady preukazujúce právny vzťah 

žiadateľa k nehnuteľnosti (doklad o vlastníctve nehnuteľnosti).“ 

 

(4) V Článku 10 (Náležitosti dotačnej zmluvy) sa odsek 1) dopĺňa písmenami k) a l), ktoré 

znejú: 

 

k) „podmienky vrátenia dotácie alebo jej časti, 

l) spôsob zabezpečenia podmienky poskytnutia dotácie podľa Článku 6 odseku 8) 

v prípade smrti, zániku alebo zrušenia príjemcu dotácie.“ 

 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Zrušuje sa platnosť vnútorného predpisu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

č. 15/2022 Dodatok č. 2 k Smernici o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu 

pre Slovákov žijúcich v zahraničí č. 23/2021. 
 

(2) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť 08.12.2022. 

 
 

 

 

V Bratislave dňa 08.12.2022 

 

 

 Mgr. Milan Ján Pilip, v. r. 

 predseda a generálny tajomník služobného úradu 

 


