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Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom Trnava v roku 2022
v zmysle VZN č. 540, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava

Oblasť (podčiarknite):     	
	športových aktivít,
aktivít mládeže,

výchovy a vzdelávania, 
záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít,
sociálnej,
zdravia a drogovej prevencie,
ekológie a životného prostredia, 
	adaptácie na zmeny klímy

Príjemca dotácie

obchodné meno: 

IČO:

Adresa – sídlo:
(ulica, číslo, obec, PSČ)

Oprávnená osoba (štatutár):
(meno, priezvisko, funkcia a telefón)

Kontaktná osoba zodpovedná za zúčtovanie projektu
(meno, priezvisko, mail a telefón)


Údaje o projekte
Názov projektu:

Suma poskytnutej dotácie mestom: 


Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:
(uvedené v zmluve)

Stručné zhodnotenie účelu použitia dotácie














Fotodokumentácia 
(uveďte link na webové sídlo prijímateľa dotácie, kde sú zverejnené). 

V prípade, ak fotodokumentácia z realizácie projektu nie je zverejnená na webovom sídle prijímateľa, prijímateľ ju predkladá k nahliadnutiu správcovi príslušnej oblasti dotácií, resp. zamestnancovi Útvaru hlavného kontrolóra mesta, ktorí vykonávajú kontrolu použitia dotácie, na základe výzvy (čl. 13 ods. 3 VZN č. 540)

Finančné vyhodnotenie projektu v eurách: 
(položky musia byť totožné s položkami rozpočtu v žiadosti o dotáciu)
Názov položky
Výdavky spolu
z toho výdavky
z rozpočtu mesta





















SPOLU:



Podľa čl. 13 ods. 5 VZN č. 540  v zúčtovaní finančných prostriedkov musí byť preukázané, že výška poskytnutých finančných prostriedkov z dotácie predstavovala max. 80 % z celkových finančných nákladov na zrealizovaný projekt.  Túto skutočnosť treba aj dokladovať.




...........................................
podpis a pečiatka
	Prílohou zúčtovania sú kópie dokladov preukazujúce
	použitie dotácie a 
	použitie spoluúčasti min. 20 % z celkových finančných nákladov na zrealizovaný projekt (napr. vlastný vklad prijímateľa dotácie, príspevok z iných zdrojov, príspevok od sponzorov, výdavky, ktoré nie je možné financovať z dotácie mesta, a pod.).
	Podľa čl. 13 ods. 4 ak prijímateľ dotácie použije finančné prostriedky z dotácie na: 
ubytovanie a/alebo dopravu, k zúčtovaniu predloží zoznam účastníkov, ktorý obsahuje meno a priezvisko účastníkov a mesto, resp. obec, v ktorom má účastník trvalý pobyt,

úhradu ozdravných, turistických a rekreačných pobytov liečebni, k zúčtovaniu predloží zoznam účastníkov, ktorý obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu účastníkov,
personálne náklady formou dohody o mimopracovnom pomere alebo pracovnej zmluvy, predloží kópiu tohto dokladu iba na základe výzvy k nahliadnutiu správcovi príslušnej oblasti dotácií, resp. zamestnancovi Útvaru hlavného kontrolóra mesta, ktorý vykonávajú kontrolu použitia dotácie.  
	Podľa čl. 13 ods. 9 VZN č. 540 dotáciu nemožno poskytnúť a použiť na úhradu výdavkov, ktorými sú: 

	výdavky z predchádzajúceho roka s výnimkou platieb za energie, vodu a plyn,

náklady, ktoré nie sú uvedené v rozpočte žiadosti o dotáciu,
náklady, ktoré priamo nesúvisia s účelom príslušnej oblasti podpory a prínosom projektu v príslušnej oblasti podpory podľa VZN č. 540, 
nákup pohonných hmôt, stravy, občerstvenia, alkoholu, tabakových výrobkov, odmeny štatutárom a na mzdové náklady, ak vo VZN č. 540 nie je uvedené inak. Ak štatutár vykonáva iné odborné činnosti súvisiace so žiadosťou o dotáciu (napr. lektor, odborný garant, tréner, a pod.), môže použiť finančné prostriedky z dotácie na tento účel v prípade, že všetky odborné činnosti sú jednoznačne zadefinované a nesúvisia s vykonávaním činností štatutára.

