MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Mierová 19, 827 15 Bratislava
Číslo: 259/2010-3300

Dňa: 1. 3. 2010

ROZHODNUTIE
Komisia na rozhodnutie o žiadostiach na dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2010 pre
právnické osoby založené alebo zriadené na ochranu spotrebiteľa (ďalej len „komisia“),
ustanovená ministrom hospodárstva Rozhodnutím č. 8/2010 zo dňa 10. februára 2010
v zmysle čl. 16 ods. 2 Organizačného poriadku Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky v súlade s ustanovením § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), po verejnej
prezentácii, ktorá sa konala dňa 16. februára 2010, posúdila žiadosť právnickej osoby
založenej alebo zriadenej na ochranu spotrebiteľa (ďalej len „združenie“):
Názov združenia:
Adresa:
Štatutárny zástupca:
Číslo a dátum registrácie
na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky:
Číslo účtu v banke alebo
v pobočke zahraničnej banky:
IČO:
(ďalej len „žiadateľ“)
Na projekt (názov):

Združenie slovenských spotrebiteľov
Palisády 22, 811 06 Bratislava
JUDr. Július Koval, predseda; PhDr. Josef Lounek,
1. podpredseda, Ing. Miroslav Tulák, výkonný riaditeľ
VVS/1-909/90-211 dňa 4.10.1994
42234112/0200, VÚB, a.s., Bratislava
00678881
Rozvoj spotrebiteľských aktivít – poradenstvo, právna
pomoc a zastupovanie spotrebiteľov pred súdmi SR,
hotline poradenská linka, finančné poradenstvo pre
zadĺžených spotrebiteľov, spotrebiteľská osveta

Celkové náklady
na projekt:

39 674,50 EUR

Požadovaná dotácia
zo štátneho rozpočtu:

29 900 EUR

a v súlade s ustanovením § 46 a nasl. správneho poriadku vydáva toto

rozhodnutie:
Komisia rozhodla, že žiadateľovi o štátnu dotáciu na projekt „Rozvoj spotrebiteľských aktivít
– poradenstvo, právna pomoc a zastupovanie spotrebiteľov pred súdmi SR, hotline linka,
finančné poradenstvo pre zadĺžených spotrebiteľov, spotrebiteľská osveta“ sa na rok 2010
poskytne štátna dotácia vo výške 8 000 EUR. Výška štátnej dotácie bude upravená v súlade so
štátnym rozpočtom na základe celkove rozpočtovaných finančných prostriedkov rozpočtovej

kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na dotácie pre združenia, ktoré sa
prerozdelia tak, že z týchto finančných prostriedkov sa pridelí združeniu určená výška štátnej
dotácie. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 25 ods. 6
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
uzatvorí so združením zmluvu o poskytnutí štátnej dotácie na realizáciu projektu.
Odôvodnenie
Komisia pri svojom rozhodovaní vychádzala z predloženého spisového materiálu a to zo
žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorej prílohou sú všetky podklady v súlade s ustanovením § 2
ods. 2 výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2008 o poskytovaní
dotácií združeniam na ochranu spotrebiteľa, ako i z Rokovacieho poriadku komisie.
Podkladom rozhodnutia bola aj verejná prezentácia, ktorá sa uskutočnila dňa 16. februára
2010. Správny orgán hodnotil, či predložená žiadosť má význam iba regionálny alebo je
celoslovenského významu a môže prispieť k ochrane väčšieho počtu spotrebiteľov, či
predkladateľ má dostatočnú odbornú a operačnú kapacitu na realizáciu žiadosti, aby
zabezpečil účelné využitie pridelených prostriedkov, ďalej bola hodnotená aktuálnosť žiadosti
z hľadiska napomáhaniu k ochrane práv spotrebiteľov, jasnosť a zrozumiteľnosť stanovených
cieľov pre ochranu spotrebiteľa, jasnosť a zrozumiteľnosť stanovených aktivít na realizáciu
navrhnutých cieľov, navrhovanú metodológiu realizácie žiadosti, či navrhovateľ nepožaduje
v aktivitách neopodstatnene vysoké finančné prostriedky, alebo či nie je možné navrhované
aktivity realizovať iným lacnejším alebo účinnejším spôsobom. Výsledkom tohto
posudzovania bolo hodnotenie, spracované jednotlivými členmi komisie a záverečné
vyhodnotenie kritérií, v ktorom Združenie slovenských spotrebiteľov získalo 87 bodov
z celkového počtu 150 bodov. Komisia pri záverečnom vyhodnotení v súlade s Rokovacím
poriadkom komisie a určenými kritériami zhodnotila, že projekt dostatočne nenapĺňa najmä
kritérium jasnosti a zrozumiteľnosti stanovených cieľov pre ochranu spotrebiteľa a aktivít na
realizáciu navrhnutých cieľov a kritérium metodológie realizácie, požiadavky neopodstatnene
vysokých finančných prostriedkov a alternatívnej realizácie projektu lacnejším, resp.
účinnejším spôsobom. Komisia v súlade s Rokovacím poriadkom komisie a určenými
kritériami žiadosť vyhodnotila, celkovú výšku požadovaných prostriedkov 29 900 EUR zo
štátnej dotácie neuznala a s ohľadom na celkove rozpočtované finančné prostriedky na dotácie
pre združenia na rok 2010 rozhodla o pridelení štátnej dotácie vo výške 8 000 EUR.
Z vyššie uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad podľa § 61 správneho poriadku
na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v lehote 15 dní od jeho doručenia.

Ing. Eva Szabóová
predsedníčka komisie

