
 

F.  Sumarizácia dokladov potrebných k zúčtovaniu podpory z EF formou dotácie 

v rámci Programu obnovy dediny  na rok 2020 

 

 

Prílohy: 

1. Predloha sprievodného listu k predkladaným faktúram/účtovným dokladom 

P. č. Názov dokladu  

1. 
Účtovné doklady preukazujúce realizáciu dotácie v zmysle dotačnej zmluvy 

spolu s účtovným zápisom 

originál/úradne 

overená 

fotokópia 

2. 

 

Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy  

o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD za rok 2020 

 
-  tlačivo je dostupné na www.obnovadediny.sk 
 

originál 

3. 
Účtovné doklady preukazujúce úhradu najmenej 5% schválenej dotácie 

spolu s účtovným zápisom 

originál/úradne 

overená 

fotokópia 

4. 

 

Záverečná správa o priebehu realizácie projektu 

- formát textu uvedený v minulom čase  

(projekt je v čase záverečnej správy zrealizovaný) 
 

originál 

5. 

 

Fotodokumentácia 
- pred realizáciou projektu  

- počas realizácie projektu 

- po realizácií projektu  
 

CD/DVD 

6. 
Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby -  ak je relevantné 

- v súlade s ustanovením Článku VII., bod 6. dotačnej zmluvy  
originál 

7. 

 

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie  

k nedočerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie – ak je potrebné 

 
- tlačivo je dostupné na www.obnovadediny.sk, 

- vyžaduje sa úradne overený podpis. 
 

originál 

http://www.obnovadediny.sk/
http://www.obnovadediny.sk/


Príloha č. 1 Usmernenia pre príjemcov podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na 

rok 2019 k čerpaniu poskytnutej podpory 

 

 

Príjemca dotácie (názov), sídlo (adresa), IČO 

 

 

Slovenská agentúra životného prostredia 

Sekcia environmentalistiky 

Sekretariát pre Program obnovy dediny 

Tajovského 28 

975 90 Banská Bystrica 

 

 
číslo listu Vybavuje/linka V miesto 

 meno/tel., príp. e-mail dd. mm. rrrr 

 

 

Vec: 

Predloženie faktúr/účtovných dokladov za účelom čerpania poskytnutej dotácie 

Číslo dotačnej zmluvy: 
(doplní sa číslo dotačnej zmluvy, ktoré je uvedené v záhlaví dotačnej 

zmluvy) 

Názov projektu: 
(doplní sa názov projektu, ktorý je uvedený v Článku IV., bod 1. písm. a) 

dotačnej zmluvy) 

 

Vážená pani, vážený pán, 

v súlade s ustanoveniami Článku VI. dotačnej zmluvy predkladáme originály 

faktúr/účtovných dokladov (vrátane príloh) za účelom čerpania poskytnutej dotácie spolu 

s dokladmi preukazujúcimi úhradu najmenej 5% nákladov z iných zdrojov. 

 

 

S pozdravom 

 

 

 
Podpis a pečiatka 

Titul, meno priezvisko štatutárneho orgánu 

príjemcu dotácie 
 

 

 

 

 

Prílohy: 

– faktúra č. (uviesť číslo faktúry – variabilný symbol), 

– doklad o úhrade najmenej 5% (uviesť názov a číslo dokladu), 

– ostatné povinné prílohy. 

 


