
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Novoveská 17/A 843 10  Bratislava

 v oblasti:
za rok:

Žiadateľ (obchodné 

meno/názov, právna 

forma):
Zameranie a oblasť 

pôsobenia:

Sídlo/adresa:

IČO:
Bankové spojenie, názov 

banky:

Štatutárny zástupca:

Kontakt - e-mail:
Kontakt - 

tel. č./mobil:

Pracovník zodpovedný 

za projekt:

Kontakt - e-mail:
Kontakt - 

tel. č./mobil:

Číslo uzatvorenej zmluvy 

o poskytnutí dotácie:

Názov projektu:

Miesto realizácie 

projektu:

Dátum začiatku 

realizácie projektu:

Dátum ukončenia 

realizácie projektu:

Výška poskytnutej 

dotácie v  €:

Celková vyúčtovaná 

čiastka dotácie v €:

Vyplní žiadateľ (právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ):

Vyúčtovanie dotácie

z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves
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Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Novoveská 17/A 843 10  Bratislava

Názov položky na

účtovnom doklade

Číslo 

dokladu Zo dňa Účel použitia

Čerpané z položky

rozpočtu s názvom Suma v €

Podrobné vyúčtovania dotácie

Spolu za všetky vyúčtované položky:

Suma poskytnutej dotácie:
Rozdiel (poskytnutá dotácia - vyúčtovaná dotácia) - v prípade kladného rozdielu nad 

5,00 € vrátiť poskytovateľovi:
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Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Novoveská 17/A 843 10  Bratislava

Vyhlasujem, že údaje uvedené vo vyúčtovaní a prílohách sú pravdivé a správne

Pre zdokladovanie vyššie uvedených tvrdení pripájam nasledujúce prílohy:
 1.
 2.

Vyúčtovanie predkladá (meno a priezvisko, titul): 

kontakt (telefón, e-mail):

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

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

(pečiatka) podpis štatutárneho zástupcu / 

fyzickej osoby - podnikateľa

Celkové vyhodnotenie projektu:
(dostatočne výstižný popis, či a ako boli dosiahnuté stanovené ciele)
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