Vyúčtovanie poskytnutej dotácie za rok 2022
Záverečná správa
Číslo zmluvy
Názov žiadateľa, subjektu,
ktorý projekt realizoval
Sídlo organizácie
Termín realizácie
projektu/Obdobie
poskytovania odbornej
pomoci:

Meno osoby zodpovednej za
vyúčtovanie
Telefón/Mobil
E-mail
Informácie o realizácii projektu
Zhodnotenie naplnenia cieľa
projektu
Informácia o rozsahu poskytnutej odbornej pomoci
Typ klienta

Druh poradenstva

Počet úkonov poradenstva

Forma výkonu odbornej pomoci

Celkový
Dištančne
počet
Psychologické Sociálne Právne Psychologické Sociálne Právne (tel,
Ambulantne Terénne
klientov
email)
Klienti,
ktorým bolo
poskytnuté
jednorazové
poradenstvo
Klienti,
ktorým bolo
poskytnuté
opakované
poradenstvo
0,00 €

0,00 €

Popíšte rozsah poskytnutej
odbornej pomoci obetiam
trestných činov

Uveďte
informáciu
o poskytovaní odbornej
pomoci
v
regióne

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

a vyhodnoťte komplexnosť jej
poskytovania v regióne
s ohľadom na cieľovú skupinu.

Spolupracovali ste aj s iným
subjektom pomáhajúcim OTČ?
Prípadne s viacerými? Podarilo
sa Vám nadviazať či rozšíriť
spoluprácu s orgánmi verejnej
moci (napr. polícia, UPSVaR,
SPOD, či iné)
Uveďte informáciu
o realizovaných školeniach, či
inom vzdelávaní a v prípade,
že bola realizovaná
informačná kampaň o vami
poskytovaných službách
uveďte prípadnú odozvu
relevantných aktérov (polícia,
SPOD, UPSVaR a pod.).
V prípade, že ste realizovali
propagačné resp. mediálne
aktivity, uveďte o aké išlo a
konkretizujte ich.
Stručne uveďte čo považujete
za najväčší úspech
realizovaného projektu.
Ak by ste projekt realizovali
znova, urobili by ste niečo
inak?
Uveďte ďalšie informácie,
ktoré považujete za
nevyhnutné pre vyhodnotenie
úspešnosti projektu.
Aké sú vaše plány do
budúcnosti?

Finančné vyúčtovanie dotácie

kategória
A: OSOBNÉ VÝDAVKY (pracovná zmluva, DVOP, a pod., odvody vyúčtovávajte ako
súčasť platu/odmeny, NIE ZVLÁŠŤ)

Celkom
0,00 €

Položka
(uveďte
názov
zhodný
s názvom
v
rozpočte)

Podklad
inančnej
operácie

Účtovný
doklad
Dodávateľ
druh/
číslo

Predmet
dodávky

Spôsob
úhrady

Dňa - dátum
Vyúčtovávaná
vyplatenia/
suma
prevodu

Suma v €
vyúčtovávaná
z dotácie

kategória

Celkom

B: CESTOVNÉ VÝDAVKY

0,00 €

Podklad
Položka ﬁnančnej
operácie

Predmet
dodávky

Účtovný
Dodávateľ doklad
druh/ číslo

Spôsob
úhrady

Dňa - dátum
vyplatenia/
prevodu

Vyúčtovávaná
suma

Suma v €
vyúčtovávaná
z dotácie

kategória

Celkom

C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru)

0,00 €

Podklad
ﬁnančnej
Položka
operácie

Predmet
dodávky

Účtovný
Dodávateľ doklad
druh/ číslo

Spôsob
úhrady

Dňa - dátum
vyplatenia/
prevodu

Vyúčtovávaná
suma

Suma v €
vyúčtovávaná
z dotácie

kategória

Celkom

D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

0,00 €

Podklad
Položka ﬁnančnej
operácie

Predmet
dodávky

Účtovný
Dodávateľ doklad
druh/ číslo

Spôsob
úhrady

Dňa - dátum
vyplatenia/
prevodu

Vyúčtovávaná
suma

Suma v €
vyúčtovávaná
z dotácie

kategória

Celkom

E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

0,00 €

Podklad
Položka ﬁnančnej
operácie

Predmet
dodávky

Účtovný
Dodávateľ doklad
druh/ číslo

Spôsob
úhrady

Dňa - dátum
vyplatenia/
prevodu

Vyúčtovávaná
suma

Suma v €
vyúčtovávaná
dotácie

Celkom

Spolu

0,00 €

Výška vyúčtovanej dotácie
v eurách
Upozornenie: Ak je prijímateľ dotácie registrovaným platcom DPH, táto nie je považovaná za oprávnený
výdavok. Prijímateľ je povinný k vyúčtovaniu dotácie doložiť kópie účtovných dokladov preukazujúcich
použitie prostriedkov v súlade s čl. 1 zmluvy (účtovný doklad ako preukázateľný záznam musí obsahovať
náležitosti v zmysle § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

Galéria

Fotograﬁe dokumentujúce priebeh projektu

Mediálne výstupy a a propagačné materiály
Uveďte zaujímavé linky na web stránky súvisiace s realizáciou projektu alebo výstupmi.
Linky na web stránky alebo výstupy

Čestné vyhlásenie

Dolu podpísaná osoba, štatutárny orgán prijímateľa, svojím vlastnoručným podpisom potvrdzuje formálnu
a vecnú správnosť vyúčtovania a čestne vyhlasuje, že:
celková dotácia bola použitá výhradne na krytie bežných výdavkov a nevznikli - vznikli* výnosy z
poskytnutých prostriedkov
výber dodávateľa práce, tovaru alebo služby v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol realizovaný–
nebol realizovaný/dodávateľ bol vybraný priamo*
na daný účel, v rozpočtovom roku poskytnutia dotácie, v rámci schváleného projektu, nebola
poskytnutá iná dotácia z prostriedkov štátneho rozpočtu
dokumentáciu vyúčtovaných prostriedkov nepoužil a ani nepoužije pri vyúčtovaní prostriedkov
poskytnutých z iných zdrojov.
* nehodiace sa preškrtnite

Uvieďte konkrétne miesto,
adresu, kde sú uložené
originály dokladov
vyúčtovania dotácie.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

Podpis

Dátum podpisu

