Doklad č. 1

Kumulatívne čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa
a) k zabezpečeniu najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov,
b) k prácam a výdavkom súvisiacim s dotáciou,
c) k neuplatneniu si práva na odpočítanie DPH
Názov žiadateľa1

Obec XY

IČO žiadateľa2

42181810

Ja dolupodpísaný/á3

starosta / starostka / predseda MR

ako štatutárny orgán žiadateľa

narodený/á dňa

01.01.1998

bytom
č. občianskeho
preukazu

Tajovského 28, B. Bystrica
AB000000

týmto čestne vyhlasujem,
že na účel dotácie (projekt) poskytnutej z Environmentálneho fondu na rok 2021:
Názov projektu4



Odpíšem presný názov z rozhodnutia MŽP SR

zabezpečím / som zabezpečil finančné prostriedky na spolufinancovanie oprávnených
nákladov projektu na rok 2021 z iných zdrojov, vo výške najmenej 5 % z oprávnených
nákladov projektu na rok 2021, t. j. sumu

Odpíšem rovnakú
sumu z rozhodnutia




EUR5

práce súvisiace s dotáciou sa zrealizujú v roku 2021
(t. j. od 10. februára 2021 do 31. októbra 2021),
výdavky spojené s dotáciou sa prefinancujú ako výdavky roku 2021
(t. j. od 10. februára 2021 do 31. októbra 2021),
ako nezdaniteľná osoba, v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), v rámci predložených
účtovných dokladov k čerpaniu poskytnutej dotácie v roku 2021 som si neuplatnil a ani
si v budúcnosti nebudem uplatňovať právo na odpočítanie dane v zmysle zákona o
DPH.

Svojím podpisom sa zaväzujem bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré
sa týkajú vyššie uvedených údajov a skutočností.

Doklad č. 1
Som si vedomý možných trestných následkov a sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia
nepravdivých alebo neúplných údajov.
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov týmto poskytujem Environmentálnemu fondu súhlas na spracovanie osobných údajov,
ktoré som uviedol /a/ v tomto čestnom vyhlásení.

V Obci XY dňa ...........................

.............................................................
(úradne overený podpis štatutárneho
orgánu žiadateľa a okrúhla pečiatka)

Beriem na vedomie, že osobné údaje uvedené v tomto čestnom vyhlásení sú spracúvané za účelom poskytnutia podpory formou
dotácie žiadateľovi v rámci uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie v súlade so zákonom č. 587/2004
Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Informácie týkajúce
sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú dostupné v žiadosti o poskytnutie podpory a na stránke www.obnovadediny.sk.

Uveďte názov žiadateľa.
IČO žiadateľa v súlade s potvrdením o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO), resp. príslušným registrom,
v ktorom je žiadateľ vedený.
3 Uveďte titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiadateľa v súlade s dokladom, v ktorom je zvolený/menovaný, resp.
údajmi z výpisu z príslušného registra v ktorom je žiadateľ vedený.
4 Uveďte názov projektu v súlade s rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí
finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD na rok 2021.
5 Uveďte výšku 5% nákladov z iných zdrojov v súlade s rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky
o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD na rok 2021.
1

2 Uveďte

