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 Zúčtovanie grantu poskytnutého
z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy 
pre voľný čas, šport a sociálne aktivity


A. Záverečná správa


I. Identifikačné údaje
1. Názov projektu/aktivity:




2. Názov predkladateľa (bez skratiek):



3. Adresa sídla:



4. Meno a priezvisko spracovateľa vyúčtovania / funkcia: 

    telefón:

    e-mail:

5. Číslo zmluvy:


6. Výška poskytnutej dotácie: 



II.  SPRÁVA o realizácii projektu 
 (min. na 1 stranu vo formáte A4. Obsahom zodpovedá zhodnoteniu cieľov projektu,  prínosu projektu  pre hlavné mesto. Ďalej treba uviesť: dátum a miesto realizácie projektu, počet účastníkov, veková skupina, odôvodnenie všetkých zmien v nadväznosti na žiadosť,  popis finančného využitia dotácie...  Správu je potrebné doložiť materiálmi dokumentujúcimi prezentáciu mesta ako finančného prispievateľa/podporovateľa projektu, t.j. použitie loga mesta Bratislavy, obrázkové materiály z akcií).




B. Finančné zúčtovanie dotácie

PODROBNÉ Finančné zúčtovanie CELÉHO PROJEKTU

(Uveďte všetky výdavky súvisiace s realizáciou zúčtovávaného projektu)
Dokladujú sa iba tie položky projektu, na ktoré žiadateľ prijal dotáciu od hlavného mesta



P.č.


Popis položky


Číslo dokladu


Druh dokladu


Náklady celkom

Z toho dotácia 
hl. mesta


































































































































































SPOLU





Dátum:  

Podpis spracovateľa vyúčtovania:

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (čitateľne): 

Podpis štatutárneho zástupcu:                                          Pečiatka:      
II. ZúčTOVANIE FINANČNEJ DOTÁCIE POSKYTNUTEJ Z ROZPOČTU mEsta 
     NA BEŽNÉ VÝDAVKY v roku 2017



Názov organizácie:  

Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017
Rozdiel stĺpec 
1-2
Dátum vrátenia
a
1
2
3
4
Poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta  na podporu projektu: (uviesť názov projektu):

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

číslo zmluvy: 

MAGDG 1700......................





Z toho: 
(vypísať jednotlivé položky podľa vecného využitia uvedeného v zmluve)

- 

-

- 







SPOLU:





Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: 

Podpis a pečiatka:

Vypracoval:  
Dátum: 
Tel. kontakt: 
E-mail: 



Čestné vyhlásenie

Podpísaný štatutárny zástupca
meno, priezvisko, titul: ................................................................................................................
organizácie (názov organizácie, príp. meno príjemcu dotácie): ......................................................................................................................................................
so sídlom/adresou trvalého pobytu:  ............................................................................................

čestne vyhlasujem, že 

predložené zúčtovanie dotácie poskytnutej hlavným mestom SR Bratislava v zmysle zmluvy číslo: MAGDG ....................
na podporu projektu (uviesť názov podporeného projektu): ......................................................................................................................................................vo výške: ...................... Eur 
je vykonané správne, v súlade s podmienkami použitia dotácie uvedenými v Článku 3 „Podmienky použitia dotácie“ predmetnej zmluvy. 





                                                                                                                                    									..................................................
                                                                                                podpis štatutárneho zástupcu




V ................................, dňa: ......................

















        
Prílohy k zúčtovaniu projektu (pripájajú sa v kópiách, musia byť čitateľné):


účtovné doklady:  
faktúry – k nim výpisy z účtu organizácie (príjemcu dotácie) vystavené bankovou inštitúciou
výdavkové a príjmové pokladničné doklady  opatrené povinnými náležitosťami v zmysle tlačiva
bločky od nákupov pri platbách v hotovosti
objednávky
dodacie listy
zmluvy, dohody (napr. honoráre, prenájmy...)
	v prípade poštovného či platby dobierky potvrdenie pošty resp. prepravnej spoločnosti o vykonanej platbe resp. úhrade dobierky a pod.
iné ...

dokumentáciu o prezentácii hlavného mesta ako prispievateľa dotácie na realizáciu projektu  (použitie loga mesta na pozvánkach, plagátoch, vstupenkách, billboardoch, www.stránkach, v bulletinoch, príspevky v časopisoch a pod.)




Dokladujú sa tie položky projektu, na ktoré žiadateľ prijal dotáciu od hlavného mesta


