Príloha č. 1 k zmluve ..........: Skutočný rozpočet projektu (vzor tlačiva)
Prijímateľ dotácie (názov, sídlo):
Číslo zmluvy:
Skutočný rozpočet projektu
Názov projektu: Kultúrne poukazy 2022
a
I.

b
Vynaložené výdavky:

c

d

Skutočný rozpočet

Poskytnutá dotácia

v eurách:

v eurách:

x

x

Aktivita č.... (názov aktivity)
Aktivita č.... (názov aktivity)
Aktivita č.... (názov aktivity)
............
............
............
I. spolu:
II.

III.

Dosiahnuté príjmy:
Aktivita č.... (názov aktivity)
Príjem z kultúrnych poukazov

x

Aktivita č.... (názov aktivity)
Ostatný príjem*

x

Príjem za aktivitu spolu

x

Aktivita č.... (názov aktivity)
Príjem z kultúrnych poukazov

x

Aktivita č.... (názov aktivity)
Ostatný príjem

x

Príjem za aktivitu spolu

x

Aktivita č.... (názov aktivity)
Príjem z kultúrnych poukazov

x

Aktivita č.... (názov aktivity)
Ostatný príjem

x

Príjem za aktivitu spolu

x

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

x
x

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

x

II. spolu:

x

Ostatné zdroje vynaložené na krytie
výdavkov:

x

x

Aktivita č.... (názov aktivity)
Vlastné zdroje

x

Aktivita č.... (názov aktivity)
Iné zdroje spolu

x

Z toho:

x

Iné zdroje z verejného sektora
(napr. dotácie, granty...)

x

Iné zdroje zo súkromného sektora
(napr. sponzorské, dary, granty ...)
Zdroje aktivity spolu (vlastné a iné
zdroje)

x
x

Aktivita č.... (názov aktivity)
Vlastné zdroje

x

Aktivita č.... (názov aktivity)
Iné zdroje spolu

x

Z toho:

x

Iné zdroje z verejného sektora
(napr. dotácie, granty...)

x

Iné zdroje zo súkromného sektora
(napr. sponzorské, dary, granty ...)
Zdroje aktivity spolu (vlastné a iné
zdroje)

x
x

Aktivita č.... (názov aktivity)
Vlastné zdroje

x

Aktivita č.... (názov aktivity)
Iné zdroje spolu

x

Z toho:

x

Iné zdroje z verejného sektora
(napr. dotácie, granty...)

x

Iné zdroje zo súkromného sektora
(napr. sponzorské, dary, granty ...)
Zdroje aktivity spolu (vlastné a iné
zdroje)
............
............
............
III. spolu
Rozdiel I. - (II. + III.)

x
x
x
x
x
x
x

*Ostatný príjem – napr. vstupné, členské a pod., na ktorého časť sa uplatnili kultúrne poukazy
V ........................... dňa ...................................

Ak ide o právnickú osobu:

odtlačok pečiatky prijímateľa
Ak ide o fyzickú osobu:

odtlačok pečiatky prijímateľa

podpis štatutárneho orgánu
prijímateľa

podpis prijímateľa

Príloha č. 2 k zmluve.........: Finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie na aktivitu č..... (vzor tlačiva)
Prijímateľ (názov,
sídlo):
Číslo zmluvy:
FINANČNÉ VYÚČTOVANIE POSKYTNUTEJ DOTÁCIE
Účtovný doklad
Typ výdavku
Číslo

Druh 1

Zo dňa

Podklad
finančnej
operácie 2

Predmet
dodávky

Partnerský
subjekt3

Suma
celkom

Uplatnená
suma z
dotácie v
EUR

Úhrada
Číslo
bankového
výpisu/číslo
výdavkového
pokladničného
dokladu

Dňa
Sum a
v EUR

1. Výdavky na mzdy a dohody

Celkom
2. Výdavky na poistné a príspevok do poisťovní

0,00 €

0,00 €

0,00

Celkom

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00

3. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Celkom

0,00
4. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

Celkom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Výdavky na materiál a tovary

Celkom
6. Dopravné a prepravné výdavky

Celkom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

7. Výdavky na služby vrátane nájomného, autorských honorárov, dane vyberanej zrážkou

Celkom
8. Iné výdavky

Celkom
Spolu (bežné výdavky)

Meno a priezvisko

Schválil (štatutárny zástupca
prijímateľa)
Meno a priezvisko

Dátum

Dátum

Podpis

Podpis

Vyhotovil

Pečiatka

Vysvetlivky:
1

účtovný doklad (napr.: faktúra, paragón z registračnej pokladnice, VPD, a pod.)

2

č. zmluvy, objednávky, dohody

3

názov dodávateľa, názov inštitúcie, identifikácia zamestnanca

Príloha č. 3 k zmluve........- prílohy k finančnému vyúčtovaniu dotácie - prijímateľ dotácie
1. Čitateľné fotokópie dokladov preukazujúcich použitie dotácie
Doklady k preukázaniu čerpania výdavkov na mzdy, dohody a výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní:
Dohody o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti: čitateľné fotokópie dohody o vykonaní práce/dohody o pracovnej činnosti; výkazy práce
za jednotlivú osobu a mesiac, potvrdený zodpovednou osobou zamestnávateľa; výpisy z bankového účtu prijímateľa s vyznačením
úhrady/prevodu odmeny na účet konkrétnej osoby a úhrady/prevodu odvodov prijímateľa ako zamestnávateľa za konkrétnu osobu a za
jednotlivé mesiace.
Pracovné zmluvy: čitateľné fotokópie pracovných zmlúv; výplatné pásky za každého zamestnanca za jednotlivé mesiace; výkazy do sociálnej
poisťovne a do zdravotných poisťovní za jednotlivé mesiace; výpisy z bankového účtu prijímateľa s vyznačením úhrady/prevodu mzdy na účet
zamestnanca a úhrady/prevodu odvodov prijímateľa ako zamestnávateľa za zamestnanca a dane zo mzdy za jednotlivé mesiace.
Doklady k preukázaniu čerpania cestovných výdavkov a cestovných náhrad:
čitateľné kópie vyúčtovaných cestovných príkazov vrátane ich príloh (napr. cestovné lístky z hromadnej dopravy a pod.); v prípade prepravy
súkromným motorovým vozidlom kópiu dohody o použití súkromného motorového vozidla a doklad o nákupe PHM; výpisy z bankového účtu o
prevode vyúčtovanej cestovnej náhrady na účet zamestnanca alebo výdavkový pokladničný doklad v prípade vyplatenia v hotovosti a výpis z
bankového účtu prijímateľa o výbere hotovosti.
Doklady k preukázaniu čerpania výdavkov na energie, vodu, komunikácie
čitateľné kópie zmlúv/objednávok na dodávku energií, vody, na služby mobilných operátorov; faktúry dodávateľov za jednotlivé mesiace za
dodávku energií, za zabezpečenie služieb operátora; výpisy z bankového účtu prijímateľa s vyznačením úhrady faktúr.
Doklady k preukázaniu čerpania výdavkov na materiál a tovary, na dopravu a prepravu, služby, nájomné, autorské honoráre a iné
oprávnené výdavky:
čitateľné kópie zmlúv/objednávok na dodanie tovarov, na zabezpečenie služieb; faktúry dodávateľov tovarov, služieb alebo prác ; dodacie listy
vrátane potvrdenia prevzatia tovaru, služby objednávateľom (t.j. prijímateľom); výpisy z bankového účtu prijímateľa s vyznačením úhrady faktúr;
čitateľná kópia nájomnej zmluvy; faktúry za nájom; výpisy z bankového účtu prijímateľa s vyznačením úhrady faktúr a pod., čitateľné fotokópie
zmlúv napr. autorskej zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o umeleckom výkone a pod., výpisy z bankového účtu prijímateľa preukazujúce úhrady
vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, ako aj potvrdzujúce prevod odvodov, dane vyberanej zrážkou a pod.
Z predložených dokladov musí byť zrejmé, že sa jedná o výdavky súvisiace s projektom !
2. Výpis z účtu prijímateľa preukazujúci bezhotovostnú platbu výdavkovej položky
3. Výpis z účtu prijímateľa preukazujúci hotovostný výber, príjmový pokladničný doklad, výdavkový pokladničný doklad a paragón
(pri hotovostnej platbe výdavkovej položky)

Príloha č. 4 k zmluve .........: Zoznam dokladov ostatných výdavkov aktivity č... neuplatnených voči dotácii (vzor tlačiva)
Prijímateľ (názov, sídlo):
Číslo zmluvy:
Zoznam dokladov
Účtovný doklad
Typ výdavku
Číslo

Druh 1

Zo dňa

Podklad
finančnej
operácie 2

Predmet
dodávky

Partnerský Suma
3
subjekt
celkom

Neuplatnená
suma z
dotácie v
EUR

0,00 €

0,00 €

Úhrada
Číslo
bankového
výpisu/číslo
Dňa
výdavkového
Sum a
pokladničného
v
dokladu
EUR

1. Výdavky na mzdy a dohody

Celkom
2. Výdavky na poistné a príspevok do poisťovní

0,00

Celkom

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00

3. Cestovné výdavky a cestovné náhrady

Celkom

0,00
4. Výdavky na energie, vodu, komunikácie

Celkom

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00

5. Výdavky na materiál a tovary

Celkom
6. Dopravné a prepravné výdavky

0,00

Celkom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00
0,00
€

7. Výdavky na služby vrátane nájomného, autorských honorárov, dane vyberanej zrážkou

Celkom
8. Iné výdavky

Celkom
Spolu výdavky

Vyhotovil

Schválil (štatutárny zástupca prijímateľa)

Meno a priezvisko

Meno a priezvisko

Dátum

Dátum

Podpis

Podpis

Pečiatka

Vysvetlivky:
1

účtovný doklad (napr.: faktúra, paragón z registračnej pokladnice, VPD, a pod.)

2

č. zmluvy, objednávky, dohody

3

názov dodávateľa, názov inštitúcie, identifikácia zamestnanca

Príloha č.5 k zmluve ...........: Čestné vyhlásenie prijímateľa dotácie (vzor tlačiva)
Čestné vyhlásenie prijímateľa dotácie
Prijímateľ dotácie (meno):
so sídlom:
IČO/r.č.:
Štatutárny orgán:
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:
v súvislosti s vyúčtovaním dotácie v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej
len „MK SR“) týmto čestne vyhlasujem, že:













vykonávam/nevykonávam hospodársku činnosť a vediem oddelené sledovanie
nákladov vznikajúcich s nehospodárskou činnosťou od hospodárskej činnosti *;
výdavky a informácie uvedené v skutočnom rozpočte projektu súvisia s projektom a
oprávneným obdobím poskytnutia dotácie (1.1.2022 – 15.11.2022);
predložené výdavky vo finančnom vyúčtovaní poskytnutej dotácie aktivít
realizovaných v rámci projektu vrátane kópie účtovných dokladov súvisia
s realizovanými aktivitami projektu a oprávneným obdobím poskytnutia dotácie
(1.1.2022 – 15.11.2022);
aktivity realizované v rámci projektu boli vykonané v inštitúciách a zariadeniach
uvedených vo výzve;
predložené výdavky v zoznamoch dokladov ostatných výdavkov aktivít realizovaných
v rámci projektu súvisia s realizovanými aktivitami projektu a oprávneným obdobím
poskytnutia dotácie (1.1.2022 – 15.12.2022);
predložené výdavky vo vyúčtovaní poskytnutej dotácie vrátane kópie účtovných
dokladov zodpovedajú dokladom vedeným v účtovníctve;
na výdavky predložené vo vyúčtovaní poskytnutej dotácie nebola poskytnutá dotácia
z iných verejných zdrojov;
pri použití finančných prostriedkov z dotácie bola dodržaná hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť ich použitia v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov;
do formulárov vyúčtovania poskytnutej dotácie aktivít realizovaných v rámci
projektu; zoznamoch dokladov ostatných výdavkov aktivít realizovaných
v rámci projektu a skutočného rozpočtu projektu som uviedol pravdivé, presné
a úplné údaje 1).

V ........................ dňa ..................................

*Nehodiace sa preškrtnite
1
V prípade uvedenia MK SR do omylu uvedením nepravdivých údajov môže prijímateľ svojím konaním naplniť
skutkovú podstatu trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení neskorších predpisov.

Ak ide o právnickú osobu:

odtlačok pečiatky prijímateľa
Ak ide o fyzickú osobu:

odtlačok pečiatky prijímateľa

podpis štatutárneho orgánu
prijímateľa

podpis prijímateľa

