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Príloha č. 3 

Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom Nová Baňa 

V súlade so zmluvou č._____________________  o poskytnutí dotácie zo dňa __________ 

Prijímate ľ dotácie 

Názov / meno žiadateľa 

Adresa 

IČO 

Štatutárny zástupca 

Názov projektu (akcie) 

Výška poskytnutej dotácie mestom 

Účel použitia dotácie (musí byť v súlade so 
zmluvou o poskytnutí dotácie) 

Vecné zhodnotenie realizácie projektu/ 
účelu / činnosti a dosiahnutých výsledkov 

Priložiť na samostatnom liste 

V Novej Bani,  dňa  

................................................................................... 
 Podpis štatutárneho zástupcu prijímateľa dotácie 

Povinné prílohy k  Zúčtovaniu dotácie poskytnutej mestom Nová Baňa 

1. Prehľad dokladov predložených k vyúčtovaniu dotácie v členení:
- poradové číslo
- číslo dokladu
- druh výdavku
- suma
- spôsob úhrady /hotovosť, bankový prevod – uviesť číslo výpisu z BÚ/

 K prehľadu musia byť doložené čitateľné kópie dokladov (účtenky, faktúry, výpisy z účtu 
alebo pokladničné doklady preukazujúce čerpanie dotácie na schválený účel, označené 
textom „Hradené z dotácie mesta Nová Baňa“). 

2. Vecné zhodnotenie realizácie predmetu dotácie.
3. Dokumentácia o realizácii predmetu dotácie za finančnej podpory mesta Nová Baňa (napr.

fotografie, propagačné materiály – programy, pozvánky, výstrižky z tlače a pod.).



2 

Prílohy k zúčtovaniu dotácie: 
Výška poskytnutej dotácie mestom Nová Baňa  v EUR:  ____________________ 

Zmluva č. Kliknutím zadáte text. 

P.č. Číslo dokladu Druh výdavku 
Suma v 
EUR 

Spôsob 
úhrady 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

SPOLU: 
Poskytnutá finančná dotácia: 
Rozdiel: 

Priložiť fotokópie všetkých zúčtovávaných dokladov: 

V Novej Bani, dňa 

............................................................................... 
podpis štatutárneho zástupcu prijímateľa dotácie 
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