Výzva číslo USVRK-OKA-2016/000803
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010 Z.z.“) v súlade so zákonom č. 411/2015 Z.
z. o štátnom rozpočte na rok 2016 za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a
riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

vyhlasuje
výzvu na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a
riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
Účel a základný cieľ výzvy: Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne
nepriaznivých situácií rómskej komunity.
Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Gestor: Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Dátum vyhlásenia: 21. jún 2016
Termín uzávierky: 05. august 2016
Termín ukončenia formálnej kontroly: 31. august 2016
Disponibilný objem zdrojov: 615 000 EUR
Minimálna výška dotácie: 1 000 €
Maximálna výška dotácie: uvedená pri jednotlivých aktivitách

AKTIVITY PODPOROVANÉ V RÁMCI VÝZVY 2015 01 ÚSVRK
(ciele podľa § 2a zákona č. 526/2010 Z. z.)
1. Podpora prioritných politík a cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku
2020, § 2a písm. m) zákona č. 526/2010 Z. z.,
Aktivita 1.1: Podpora výstavby nových obecných nájomných bytov, v bytových domoch a rodinných
domoch, v obciach s rómskym osídlením, za zapojenia príslušníkov marginalizovaných rómskych
komunít do výstavby(formou pomoci a svojpomoci).
V rámci tejto aktivity rozpočtové prostriedky budú smerované na projekty podporujúce zlepšenie
životnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, ich sociálneho postavenia a
prispievajúce k dosiahnutiu rovnosti a dôstojnosti životných podmienok obyvateľov rómskych osád,
súčasťou ktorých bude aj zapojenie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít do výstavby
formou pomoci a svojpomoci. Podpora je smerovaná len na nákup materiálu a realizáciu stavebného
dozoru.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt:

15 000 EUR

Požadovaná výška spolufinancovania:

Minimálne vo výške 5 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.
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2. Zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami,
opravu a rekonštrukciu bytov a sociálneho bývania, projektovú dokumentáciu k bytom nižšieho
štandardu, vnútorné dovybavenie a sklady paliva k bytom nižšieho štandardu; § 2a písm. b) zákona č.
526/2010 Z. z. a podpora prioritných politík a cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu
Rómov do roku 2020, § 2a písm. m) zákona č. 526/2010 Z. z.
Aktivita 2.1: Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných a segregovaných
MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia, § 2a písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z.
Dotácia je určená na podporu prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných
a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít formou nízkonákladových opatrení; na
budovanie systému zásobovania pitnou vodou; na rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej
rekonštrukciu v prípade zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody, rovnako aj
zariadenia na úpravu vody.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt

5 000 EUR

Požadovaná výška spolufinancovania

Minimálne vo výške 20 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.

Aktivita 2.2: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – miestne komunikácie (cesty)
v marginalizovaných rómskych komunitách, § 2a písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z.
Dotácia je určená na podporu vybudovania, dobudovania a rekonštrukcie základnej technickej
infraštruktúry - miestnych komunikácií, prístupových ciest a chodníkov k obydliam
v marginalizovaných rómskych komunitách.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt

15 000 EUR

Požadovaná výška spolufinancovania

Minimálne vo výške 20 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.

Aktivita 2.3: Podpora pilotného projektu na budovanie systémov prestupného bývania v rámci
sociálnej mobility a integrácie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (výstavba a
rekonštrukcia obydlí), § 2a písm. m) zákona č. 526/2010 Z. z.
V rámci tejto aktivity budú finančné prostriedky dotácie smerované na projekty podporujúce
zlepšenie životnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, ich sociálneho
postavenia a to prostredníctvom pilotného projektu na budovanie systémov prestupného bývania
v rámci sociálnej mobility a integrácie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Prestupné,
resp. viacstupňové bývanie vytvára optimálne podmienky pre uplatňovanie individuálnej integrácie.
Ide o komplexný systém sociálnych služieb pre odkázané a ohrozené skupiny obyvateľov, ktorého
nosnou kostrou je vertikálny systém sociálneho bývania. Tento systém pomáha a podporuje sociálny
rast a začleňovanie sa do spoločnosti. Bezprostrednou súčasťou prestupného bývania je systematická
sociálna práca – práca TSP a komunitných pracovníkov, ktorí poskytujú poradenstvo a pomoc pri
riešení problémov ohrozených skupín obyvateľstva a rôzne reintegračné programy.
Podporený bude projekt zameraný na budovanie systémov prestupného bývania, ako prostriedku
individuálnej mobility obyvateľov sociálne vylúčených lokalít, pričom plánované aktivity zahŕňajú
nielen investície do infraštruktúry, ale aj do súvisiacich sprievodných sociálnych služieb. Vzhľadom
na viaceré otvorené otázky k podobe systému prestupného bývania, pomerne obmedzené skúsenosti s
realizáciou tohto modelu a výšku alokácie bola zvolená forma pilotného projektu, po skončení
ktorého bude možné pristúpiť k budovaniu systémov prestupného bývania koncepčnejšie. V rámci
pilotného projektu očakávame, že žiadatelia vybudujú 3 typy bývania: ubytovňa (kapacita min. 10
ubytovacích jednotiek), nízkoštandardné byty (minimálne 10 bytových jednotiek), štandardné
bývanie (min. 5 bytových jednotiek).
Maximálna výška dotácie na jeden projekt

350 000 EUR

Požadovaná výška spolufinancovania

Minimálne vo výške 5 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.
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3. Podpora vzdelávania a výchovy, § 2a písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
Aktivita 3.1: Podpora misijnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách.
S cieľom posilnenia intervencií v oblasti výchovy, vzdelávania a osvetovej práce bude podpora
prioritne zameraná na činnosti realizované v rámci misijnej práce v prostredí marginalizovaných
rómskych komunít. Misijná práca môže zahŕňať rôzne misijné aktivity registrovaných cirkví,
účelových zariadení cirkví alebo náboženských spoločností1 : sociálnu i katechetickú činnosť a pod.

Maximálna výška dotácie na jeden projekt

7 000 EUR

Požadovaná výška spolufinancovania

Minimálne vo výške 5 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.

4. Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti a umiestňovania na trh práce, § 2a písm. d)
zákona č. 526/2010 Z.z.
Aktivita 4.1: Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti a umiestňovania na trh práce
V rámci tejto oblasti, bude podpora prioritne zameraná na projekty s cieľom podpory zlepšenia
kvality života a dosahovania pokrokov v začleňovaní Rómov na trh práce. Podpora v rámci dotácie
bude poskytnutá na zakúpenie technológií a technologického vybavenia, najmä na podporu obecných
podnikov a obecných sociálnych podnikov.
Podmienkou poskytnutia dotácie je záväzok žiadateľa, že udrží na obdobie minimálne 6 po sebe
idúcich mesiacov existujúci počet zamestnancov v rámci trvalého pracovného pomeru a zároveň na
obdobie minimálne 6 po sebe idúcich mesiacov navýši existujúci počet zamestnancov o minimálne
jedného a viac zamestnancov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít v rámci pracovného
pomeru na plný pracovný úväzok. Úspešnému žiadateľovi budú uvedené parametre ustanovené v
obsahu zmluvy o pridelení dotácie.

Maximálna výška dotácie na jeden projekt

15 000 EUR

Požadovaná výška spolufinancovania

Minimálne vo výške 15 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.

5. Podpora budovania partnerstiev a spolupráce pri riešení sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, § 2 písm. h) zákona č. 526/2010 Z.z.
Aktivita 5.1: Podpora budovania partnerstiev a spolupráce pri riešení sociálnych a kultúrnych
potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
Cieľom tejto aktivity je podporiť realizáciu pilotného programu podpory spolupráce oprávnených
žiadateľov pri riešení sociálnych a kultúrnych potrieb a riešení mimoriadne nepriaznivých situácií
rómskej komunity. Podporené budú najmä projekty, kde bude zabezpečené partnerstvo minimálne
piatich oprávnených žiadateľov, z ktorých jeden partner bude oficiálnym žiadateľom zodpovedným
za realizáciu projektu a zúčtovanie dotácie. Partnerstvo je potrebné opísať v žiadosti o poskytnutie
dotácie a formálne deklarovať čestným vyhlásením žiadateľa.

Maximálna výška dotácie na jeden projekt

15 000 EUR

Požadovaná výška spolufinancovania

Minimálne vo výške 5 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.

1

V zmysle §4 odst. 1 zákona č. 308/1991 Zb. (Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a
náboženských spoločností) „Cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou sa podľa tohto zákona rozumie dobrovoľné
združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na
základe vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.“ Registráciu cirkví a náboženských
spoločností vykonáva Ministerstvo kultúry SR.
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KRITÉRIA VÝBERU
Kritériá pre odborné hodnotenie
1. Vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu
1.1 Zameranie projektu na prioritné oblasti výzvy
1.2 Jasnosť a zrozumiteľnosť cieľov, aktivít, výsledkov a výstupov projektu
1.3 Štruktúra a popis plánovaných aktivít projektu.
1.4.Dopad na cieľovú skupinu
1.5. Prehľadnosť a zrozumiteľnosť vecného a časového harmonogramu
2. Cieľové skupiny a dosah na verejnosť
2.1 Jasné zadefinovanie cieľovej skupiny/skupín projektu
2.2 Zapojenie cieľovej skupiny/skupín ako aktéra aktivít
3. Realizácia projektu, udržateľnosť a publicita
3.1 Súlad projektových aktivít s cieľmi a výsledkami projektu
3.2 Definovanie merateľnosti výstupov projektových aktivít a plnenia projektových cieľov
3.3 Publicita projektu
3.4 Udržateľnosť aktivít projektu v období po skončení projektu
4. Rozpočet a efektívnosť
4.1 Primeranosť, reálnosť a nevyhnutnosť výdavkov na realizáciu projektu
4.2 Efektívnosť výdavkov projektu vo vzťahu k stanoveným cieľom projektu
Celkový počet pridelených bodov pre hodnotený projekt

Rozsah bodov
0-35
0-5
0-10
0-10
0-5
0-5
0-15
0-5
0-10
0-30
0-10
0-5
0-5
0-10
0-20
0-10
0-10
100

KOMISIA NA VYHODNOCOVANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA
PODPORU SOCIÁLNYCH A KULTÚRNYCH POTRIEB A RIEŠENIA MIMORIADNE
NEPRIAZNIVÝCH SITUÁCIÍ RÓMSKEJ KOMUNITY
Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych
potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity hodnotí žiadosť podľa
kritérií uvedených vo výzve, postupom podľa osobitného predpisu (§5 zákona č. 526/2010 Z.z.),
môže rozhodnúť o odporúčaní alebo neodporúčaní žiadosti, o odporúčaní výšky dotácie
a o odporúčaní zmeny štruktúry výdavkov v žiadosti. O odporúčaní alebo o neodporúčaní
žiadostí komisia rozhoduje hlasovaním.
Člen komisie nesmie byť žiadateľom a nesmie ním byť osoba, u ktorej so zreteľom na jej pomer
k žiadateľovi alebo žiadosti o poskytnutie dotácie možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti.
Člen komisie ani jemu blízka osoba2 nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu žiadateľa. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa.
Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie nezávislá a vyhodnocuje ich podľa
kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti o poskytnutie
dotácie musia byť očíslované.
Zloženie komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a
kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity ku dňu
vyhlásenia výzvy:
a) Členovia:
1. Ing. Jozef Halcin, predseda komisie, Ministerstvo vnútra SR,
2. JUDr. Nadežda Šebová, podpredsedníčka komisie, Min. práce, soc. vecí a rodiny SR
3. Mgr. Veronika Paľková, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
4. Mgr. Michaela Hermanová, Ministerstvo spravodlivosti SR,
2

Podľa §116 Občianskeho zákonníka „blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v
pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z
nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.”
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5. Mgr. Róbert Korec, Metodicko-pedagogické centrum Bratislava,
6. JUDr. Roman Porubský, Ministerstvo pôdohospodárstva SR
b) Tajomník komisie zabezpečujúci administratívne procesy komisie:
Michal Šľachta, Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity
LEGISLATÍVNY RÁMEC
 Výzva je vyhlásená najmä na základe nasledovných právnych predpisov:
o zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky,
o zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
o č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016.
 Dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi na základe písomnej žiadosti
podanej v súlade s výzvou, ktorej vzor/formulár je uvedený v prílohe tejto výzvy.
 Oprávneným žiadateľom je žiadateľ, ktorý predloží žiadosť o poskytnutie dotácie
spĺňajúcu podmienky ustanovené osobitnými predpismi3).
 Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
 Oprávnený žiadateľ môže na základe výzvy predložiť len jednu žiadosť o poskytnutie
dotácie ,v opačnom prípade budú vylúčené všetky jeho žiadosti.
 Žiadosť musí byť doručená úplná (spolu s povinnými prílohami).
 Žiadateľ nemôže byť oprávneným žiadateľom ani príjemcom dotácie, ak poskytovateľ
dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých
situácií rómskej komunity, odstúpil v predchádzajúcich troch rokov od zmluvy
o poskytnutí dotácie z dôvodu porušenia jej podmienok žiadateľom.
 Žiadosť obsahujúca rovnaký projekt na ktorý bola v minulosti poskytnutá dotácia zo
štátneho rozpočtu nemožno podať; to sa nevzťahuje na projekty, ktoré sa realizujú vo
viacerých na seba nadväzujúcich obdobiach.
OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
Dotáciu možno poskytnúť:
a) občianskemu združeniu4,
b) nadácii5,
c) neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby6,
d) obci,
e) vyššiemu územnému celku,

3)

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
4
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
5
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
6
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
neskorších predpisov.
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f) rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je obec
alebo vyšší územný celok,
g) právnickej osobe zriadenej podľa osobitného predpisu7 a plniacej úlohy v rámci
integrovaného záchranného systému8,
h) Slovenskému Červenému krížu, Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM),
registrovanej cirkvi, účelovému zariadeniu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá
odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i) záujmovému združeniu právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
j) neinvestičnému fondu so sídlom na území Slovenskej republiky.

FORMÁLNA ÚPRAVA ŽIADOSTI A JEJ ZASIELANIE
Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie a formuláre vzorov tlačív povinných príloh žiadosti
o poskytnutie dotácie sú súčasťou príloh tejto výzvy.
Žiadosti sa zasielajú alebo doručujú na adresu uverejnenú vo výzve, do 45 dní odo dňa
zverejnenia výzvy. Za zaslanie žiadosti sa považuje, preukázateľné odovzdanie žiadosti s
prílohami, na prepravu poštovému podniku, poskytujúcemu poštové služby na základe
všeobecného povolenia alebo licencie, na adresu uvedenú vo výzve. Za doručenie žiadosti sa
považuje osobné doručenie žiadosti na podateľňu ministerstva, v súlade s výzvou. Podateľňa
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prijíma zásielky v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30
hod. Pri podaní žiadosti na prepravu poštovému podniku, lehota 45 dni ostáva zachovaná, ak
posledný deň lehoty počítanej podľa dní pripadá na deň podania žiadosti na prepravu. Dokladom
o odovzdaní žiadosti na prepravu je označenie dátumu podania na obale zásielky. Ak na obale
zásielky s obsahom žiadosti, bez zavinenia žiadateľa nie je uvedený dátum odovzdania žiadosti
na prepravu, dokladom o odovzdaní žiadosti na prepravu je doklad vydaný poštovým podnikom,
ktorý poskytol poštovú službu. Dokladom o doručení žiadosti je vyznačenie dátumu na žiadosti,
alebo obale žiadosti, vykonané podateľňou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Na obálke je potrebné viditeľne označiť nápis:
„Žiadosť o poskytnutie dotácie - NEOTVÁRAŤ.“
ŽIADOSTI spolu s prílohami v elektronickej forme je potrebné zaslať aj elektronickou cestou/
e-mailom na adresu dotacia.usvrk@minv.sk. Po doručení žiadosti spolu s prílohami
v elektronickej forme bude žiadateľovi zaslaný e-mail potvrdzujúci prijatie žiadosti spolu
s prílohami v elektronickej forme.
Za úplnú žiadosť sa považuje vyplnená žiadosť spolu so všetkými požadovanými
povinnými prílohami spĺňajúca podmienky ustanovené osobitnými predpismi.
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§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v
znení zákona č. 499/1991 Zb.
8
§ 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 129/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Predložená žiadosť musí obsahovať:

a) Originál žiadosti v listinnej forme - výtlačok originálu podpísanej žiadosti spolu s
popisom projektu, štruktúrovaným rozpočtom projektu s priloženými všetkými povinnými
prílohami. Originál žiadosti podpisuje štatutárny zástupca žiadateľa.
Originál žiadosti s náležitosťami a povinnými prílohami musí mať všetky strany očíslované
žiadateľom, ich zoznam uvedený na samostatnom kontrolnom liste povinných príloh.

b) jedno vyhotovenie elektronických kópií žiadosti – 1 ks. elektronického nosiča CD (DVD)
s obsahom: žiadosť, popis projektu, štruktúrovaný rozpočet projektu, naskenované povinné
prílohy k projektu (elektronická kópia žiadosti v časti obsahujúcej žiadosť, popis projektu
a štruktúrovaný rozpočet, pokiaľ bude vo formáte Portable Document Format (-.pdf), musí byť
vo formáte umožňujúcemu vyhľadávanie a kopírovanie slov).
Žiadosti zaslané len elektronickou poštou alebo faxom v stanovenom termíne nebudú
akceptované. Obálky doručené po konečnom termíne na predkladanie žiadostí, ktorý je uvedený
vo výzve nebudú akceptované.

Na žiadostiach predkladaných v elektronickej forme sa formuláre v tejto výzve uvedené a k tejto
výzve priložené, ukladajú v textovom editore Microsoft Word 2007, alebo v nižšej verzii (972003), a nasnímané dokumenty vo formáte PDF, alebo inom formáte čitateľnom v základnej
výbave operačného systému Windows.

POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI
Zoznam povinných príloh k žiadosti:9
a) doklad o zriadení, založení alebo registrácii žiadateľa okrem žiadateľa, ktorým je obec
alebo vyšší územný celok,
b) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa
dotácia má poukázať,
c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami
obcí a s rozpočtami vyšších územných celkov,
d) výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu žiadateľa nie starší ako tri mesiace, okrem
žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,
e) doklad o zabezpečení spolufinancovania vo výške najmenej 5 % z celkových
predpokladaných výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov, najmä
vyhlásenie pri spolufinancovaní vlastnými zdrojmi, výpis z uznesenia obecného
zastupiteľstva, darovacia zmluva v prípade daru s účelovým určením, zmluva o úvere

9

Žiadateľ, ktorý je subjektom verejnej správy, nepredkladá prílohy podľa písmen j), k). Prílohy podľa písmen j), m)
predkladá len žiadateľ, ktorým je právnická osoba .
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f)
g)

h)
i)
j)

k)
l)
m)

alebo zmluva o pôžičke, ak ide o použitie cudzích zdrojov (výška spolufinancovania
závisí od toho, na aký typ aktivity je žiadaná podpora),
kópia dokladu o pridelení IČO,
kópia dokladu, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa,
(napríklad stanovy
žiadateľa, výpis z členskej schôdze žiadateľa a podobne) pokiaľ to nevyplýva z dokladov
predložených podľa písmena a),
čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ
nemá daňové nedoplatky,
potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi
nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti
nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
potvrdenie príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace
o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

V prípade ak žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie na výstavbu alebo projektovú dokumentáciu,
na zmenu stavby, na stavebné úpravy, opravu, údržbu, rekonštrukciu, (vrátane zabezpečenia
technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, vykonania
údržby, opravy a rekonštrukcie bytov a sociálneho bývania, zhotovenie, vypracovania
projektovej dokumentácie alebo jej časti potrebnej na povoľovacie alebo realizačné procesy
pri výstavbe/rekonštrukcii bytov, domov, materských škôl, základných škôl alebo komunitných
centier a vnútorné dovybavenie), tak povinnými prílohami sú:
n) výpis z katastra nehnuteľností alebo úradne osvedčená kópia listu vlastníctva (k pozemku
a ku stavbe); obidva doklady nie staršie ako tri mesiace, zmluva o nájme nehnuteľnosti
alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie desiatich rokov odo dňa
predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie,
o) vyhlásenie žiadateľa o tom, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti (k pozemku, k
stavbe) alebo iné právo k nehnuteľnosti po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania
stavby do užívania; zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo zmluvu o výpožičke
nehnuteľnosti možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou,
p) vyhlásenie žiadateľa o tom, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude
žiadateľ užívať na účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá najmenej po dobu desiatich
rokov od dokončenia stavby alebo rekonštrukcie stavby,
q) písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak ide o
zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti,
r) právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného
povolenia alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu (vrátane
písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby, stavebnej úpravy
a udržiavacích prác nemá námietky) alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení
stavby príslušnému stavebnému úradu (táto podmienka a príloha sa neuplatňuje
v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje vydanie stavebného povolenia, povolenia ktoré je
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súčasne stavebným povolením, alebo ohlásenia stavby podľa osobitných predpisov, tieto
skutočnosti je povinný žiadateľ preukázateľne doložiť napríklad vyjadrením stavebného
úradu).
FORMÁLNA KONTROLA A POSTUP PRI VYHODNOCOVANÍ ŽIADOSTI
a) Formálna kontrola žiadosti je proces pri ktorom sa preveruje či žiadateľ doručil žiadosť
kompletnú a či v žiadosti nechýbajú niektoré povinné náležitosti.
b) Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity po prijatí žiadosti vykoná kontrolu
formálnej a vecnej správnosti žiadosti, kontrolu úplnosti náležitostí žiadosti, kontrolu
obsahu, úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti a kontrolu splnenia podmienok
žiadosti ustanovených vo výzve a v osobitných predpisoch. Ak žiadosť nespĺňa
podmienky ustanovené v osobitných predpisoch alebo nespĺňa podmienky uvedené vo
výzve, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity vyzve
žiadateľa, aby v lehote spravidla do 5 dní, odstránil v žiadosti zistené nedostatky a
poučí ho o skutočnosti, že ak zistené nedostatky neodstráni v určenej lehote, žiadosť bude
vyradená z ďalšieho posudzovania.
c) Formálne nedostatky, ktoré je možné odstrániť a nemenia podstatu žiadosti, odstráni
ÚSVRK bez konzultácie so žiadateľom. Vyhlasovateľ je oprávnený bez konzultácie so
žiadateľom:
o doplniť čiastočne chýbajúce identifikačné údaje žiadateľa, ak je z ostatných
priložených dokumentov nespochybniteľné o akého žiadateľa ide;
o zaokrúhliť finančné údaje v centoch na celé eurá;
o upraviť výšku finančných údajov uvádzaných v tis. eurách na eurá;
o opraviť matematické chyby a doplniť chýbajúce súčty na základe čísiel
o uvedených v rozpočte výdavkov financovaných z dotácie.
d) V prípade nesplnenia formálnych podmienok ÚSVRK vyradí projekt z ďalšieho
posudzovania a o tejto skutočnosti písomne informuje žiadateľa. Takéto žiadosti gestor
nepredloží na rokovanie komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na
podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií
rómskej komunity.
e) Žiadosť, ktorá spĺňa podmienky ustanovené osobitnými predpismi a podmienky uvedené
vo výzve, predloží gestor na rokovanie komisii do 45 dní od ukončenia výzvy.

UPOZORNENIA A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽOV O
POSKYTNUTIE DOTÁCIE
K žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné vypracovať štruktúrovaný rozpočet výdavkov
financovaných z dotácie, ktorého tlačivo je súčasťou tejto výzvy (príloha č. 2). Suma výdavkov,
označená ako kategória uvedená v rozpočte výdavkov financovaných z dotácie, je momentom
nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie záväznou, v rozsahu zmluvne ustanovených
podmienok. Štruktúrovaný rozpočet výdavkov, na ktoré sa požaduje dotácie je nutné doplniť
o vecnú špecifikáciu. V prípade udelenia dotácie, túto nebude možné použiť na výdavky
nezahrnuté do rozpočtu pri dodržaní podmienok stanovených v platných predpisoch a v zmluve
o poskytnutí dotácie.
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Ak je žiadateľ platcom DPH, ktorý si môže uplatniť odpočítanie DPH, ako oprávnený
výdavok sa bude považovať suma výdavku na úhradu bez zložky DPH.
Pre posúdenie charakteru výdavku je základným rámcom, zákon č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004
č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení
neskorších predpisov, úplné znenie metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej
republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej
klasifikácii rozpočtovej klasifikácie, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

ADRESA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Pribinova 2
812 72 Bratislava
ŽIADOSTI spolu s prílohami je potrebné zaslať aj elektronickou cestou/ e-mailom na
adresu dotacia.usvrk@minv.sk.
INFORMAČNÁ KAMPAŇ
MV SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bude organizovať informačné
semináre k výzve.
Pozvánka spolu s registráciou na seminár bude zverejnená prostredníctvom siete internetu, na
stránke, webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v časti splnomocnenec vlády
Slovenskej republiky pre rómske komunity.
Tešíme sa na stretnutie s vami pri príprave a podávaní vášho návrhu projektu na rok 2016 a radi
vás podporíme informáciami a radami.
V prípade otázok vám radi odpovieme na dotacia.usvrk@minv.sk.
Tešíme sa na vaše návrhy projektov.
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