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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 414 
z 28. augusta 2019 

 

k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly  

Všeobecná pokladničná správa 

 
Číslo materiálu: 20916/2019 

Predkladateľ: minister financií 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov v sume 70 000 eur obci Dolný 

Ohaj na vybavenie kuchyne s jedálňou pri Základnej škole s Materskou školou 

v obci Dolný Ohaj, 

A.2. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov v sume 200 000 eur obci 

Kamienka na rekonštrukciu telocvične Základnej školy v obci Kamienka, 

A.3. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov v sume 250 000 eur obci Most pri 

Bratislave na prístavbu a rekonštrukciu školskej jedálne Základnej školy v obci 

Most pri Bratislave, 

A.4. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov v sume 350 000 eur obci 

Slovenský Grob na obnovu a prístavbu Základnej školy Slovenský Grob, 

A.5. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov v sume 200 000 eur obci Rovinka 

na výstavbu telocvične pre Základnú školu v obci Rovinka, 

A.6. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov v sume 250 000 eur obci 

Miloslavov na prístavbu Základnej školy v obci Miloslavov, 

A.7. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov v sume 300 000 eur mestu 

Žarnovica na rekonštrukciu viacúčelového športového areálu v meste 

Žarnovica; 

B. ukladá 

ministrovi financií 
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B.1. uvoľniť finančné prostriedky v zmysle § 3 Výnosu Ministerstva financií SR 

č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií 

SR zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa podľa bodu A.1., A.2., 

A.3., A.4., A.5., A.6. a A.7. 

 do 31. októbra 2019 

C. splnomocňuje 

ministra financií 

C.1. odsúhlasovať zmeny účelu poskytnutej dotácie bez zmeny alokácie dotácie 

a jej objemu. 

Vykoná: minister financií 

Na vedomie: starosta obce Dolný Ohaj 

starosta obce Kamienka 

starosta obce Most pri Bratislave 

starosta obce Slovenský Grob 

starosta obce Rovinka 

starosta obce Miloslavov 

primátor mesta Žarnovica 


