MESTO ZVOLEN
Príloha č. 6 – Vzor vyúčtovania dotácie
VYÚČTOVANIE POSKYTNUTEJ DOTÁCIE
1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
Názov / Obchodné meno
žiadateľa
Štatutárny zástupca
(meno, priezvisko, titul)
Číslo zmluvy o poskytnutí
dotácie
2. POUŽITIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Účel výdavkov

Čiastka
EUR
EUR
EUR

Výdavky

EUR
EUR
Spolu

EUR

Úhrada – uveďte spôsob
Účet dodávateľa
(poskytnutie služby, tovaru...)

Účet prijímateľa dotácie

Číslo účtu (IBAN)
BIC/SWIFT
IBAN
BIC/SWIFT

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

kontakt:
+421 045 5303111
www.zvolen.sk

bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320 439

formulár:
F 89/2017

MESTO ZVOLEN
Príloha č. 6 – Vzor vyúčtovania dotácie (pokračovanie)

3. VYHLÁSENIA
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje uvedené v o vyúčtovaní a v prílohách sú pravdivé.
(Uveďte svoje meno a priezvisko )
.............................................................................................
dávam týmto Mestu Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439 výslovný
súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v tejto záverečnej správe (vrátane ich
zverejnenia na webovej stránke Mesta Zvolen a sprístupnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov) v rozsahu mojich
osobných údajov uvedených v tomto vyúčtovaní a prílohách na účely súvisiace s týmto
vyúčtovaním dotácie v zmysle platných právnych predpisov, za podmienok ustanovených v §
11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vyhlasujem, že tento súhlas so
spracúvaním osobných údajov je daný na dobu neurčitú.
Vyššie uvedené potvrdzujem svojím vlastnoručným podpisom.
Čestné prehlasujem, že som postupoval/a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Vyššie uvedené potvrdzujem svojím vlastnoručným podpisom.
(v prípade, ak zákon tento postup vyžaduje)
Vo Zvolene, dňa

Podpis štatutárneho zástupcu
4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Povinné prílohy:
čitateľné fotokópie všetkých účtovných dokladov v zmysle článku 9 bod 3.

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

kontakt:
+421 045 5303111
www.zvolen.sk

bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320 439

formulár:
F 89/2017

