
Doplňujúce údaje k ukončeniu nefungujúceho projektu 
 

 

1. Identifikácia prijímateľa 
 

Názov  

Adresa  

IČO  

IČ DPH  

DIČ  

 

2. Identifikácia projektu 

 
Názov projektu  

Kód projektu  

 

 

 

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že: 
1. Suma uvedená v podpornej dokumentácii zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z 

účtovníctva, 

2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti,  
3. suma uvedená v podpornej dokumentácii je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,  

4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,  
5. som si vedomý, že fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,  

6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 

7. originály dokumentácie definovanej v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie 
pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 

 
Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade 

nesprávnej podpornej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu je možné, že bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených 

finančných prostriedkov. 

 

4. Zoznam účtovných dokladov a ostatných príloh 
Poradové 

číslo 
Názov prílohy1 

1. Zoznam výdavkov viažucich sa k ukončeniu nefungujúceho projektu 

2.  

3.  

4.  

....  

 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu:         

Pečiatka a podpis:                                                                                    Dátum:     

  

                                                           
1
 Uvedú sa relevantné účtovné doklady a dokumentácia preukazujúca reálne dodanie predmetu plnenia (napr. dodacie listy, preberacie 

protokoly, fotodokumentácie, rovnopisy predmetu plnenia (v elektronickej forme), súpisy vykonaných prác, revízna správa, kolaudačné 

rozhodnutie – ak relevantné a pod.). 

3. Čestné vyhlásenie 



Príloha č. 1 - Zoznam výdavkov viažucich sa k ukončeniu nefungujúceho projektu 

P.č. Názov výdavku2 
Číslo účtovného 

dokladu (faktúry) 
Dátum úhrady 

Skupina výdavkov 

podľa zmluvy o 

NFP 

Aktivita 

Výška výdavku 

bez DPH DPH Spolu 

 v EUR  v EUR  v EUR 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (11) (12) (13) 

1           
  

  

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

 

                                                           
2
 Uvádzajú sa výdavky, ktoré sú súčasťou rozpočtu projektu, boli zrealizované za účelom ukončenia nefungujúceho projektu, a k 31. 12. 2015: 

 neboli uhradené, alebo 

 na ich realizáciu nebola poskytnutá preddavková platba v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení. 


