
Doklady potrebné k vyúčtovaniu finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu                      
                                                         Mesta Nitry

Každú poskytnutú dotáciu žiadame vyúčtovať samostatne.

 sprievodný list,  ktorí musí  obsahovať 
      číslo  dotácie (zmluvy), výšku poskytnutých fin. prostriedkov, účel, zoznam 
      príloh a telefónny kontakt na žiadateľa.
      tabuľka – príloha č.1 – rozpis použitia poskytnutej dotácie

 vyúčtovanie 
      je potrebné predložiť fotokópie všetkých prvotných účtovných dokladov
      výpis z účtu poukazujúci na príjem dotácie od mesta

prehľadnosť a preukaznosť čerpania dotácie
      predkladané doklady očíslovať na dokladoch alebo krycom liste k dokladu vyznačiť účel 
      použitia  finančných prostriedkov, prílohy taktiež očíslovať 
      pri využívaní dotácie v hotovosti
      je potrebný výpis z účtu o výbere z banky a následne vystavený príjmový doklad o prijatí    
      finančnej čiastky do pokladne a výdavkový doklad z pokladne,
      ak je bezhotovostný styk je potrebný doklad o pohybe na účte

pokladničné doklady z predajne 
      musí byť k nim vystavený príjmový pokladničný doklad, výdavkový pokladničný doklad
      a výpis z účtu, na ktorý bola dotácia poukázaná, a ktorý poukazuje na výber hotovosti do  
      pokladne,
      pri dokladoch z registračných pokladní vyznačiť účel, ak to z dokladu nie je jasné
      faktúra - súčasťou faktúry je:
      objednávka (v prípade, že objednávka nie je v printovej verzii je potrebné priložiť   
      prehlásenie o spôsobe objednávania služby alebo tovaru)
     dodací list (ak je dodací list súčasťou faktúry je potrebné daný doklad príjemcom 
      podpísať a opečiatkovať)

súpis vykonaných prác a dodávok, zmluvy s dodávateľmi, doklad o zaplatení faktúry, 
(výpis z banky, výdavkový pokladničný doklad, v prípade predloženia zálohovej  faktúry 
je potrebné predložiť aj konečnú zúčtovaciu faktúru, k faktúre vystavenej v inom jazyku 
je potrebný slovenský preklad)

     dohody o vykonaní práce , zmluvy s agentúrami, zmluvy s vydavateľmi, zmluvy 
    s dodávateľmi, zmluvy alebo dohody o spolupráci

dohody o vykonaní práce, doklady potvrdzujúce prevzatie odmeny -
(výplatné listiny, poštové poukážky, výpis z účtu)
cestovný príkaz
záznam o prevádzke motorového vozidla, cestovné lístky, účel cesty, zoznam 
prepravovaných osôb

      ubytovanie 
menný zoznam ubytovaných, faktúra alebo doklad o poskytnutých službách

      stravovanie, resp. občerstvenie
menný zoznam stravníkov, rozpis podanej stravy, finančné prostriedky sa nemôžu použiť 
na nákup alkoholických nápojov a tabakových výrobkov

      finančné prostriedky
     pri výmene finančných prostriedkov v zmenárni a pri platbe v cudzej mene je potrebné 
      priložiť doklad - kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene v danom období



      výpisy z banky
     príkazy na úhradu nebudú akceptované, žiadame predložiť výpisy z banky
      nedočerpané finančné prostriedky
     je nutné vrátiť na účet  v zmysle zmluvy, z ktorého bola dotácia poskytnutá a zaslať avízo,   
      ktoré bude informovať o výške nedočerpaných prostriedkov

      čestné vyhlásenie
      s podpisom štatutárneho zástupcu prijímateľa o tom, že okruh potrieb, na ktoré bola 
      mestom Nitra poskytnutá dotácia neboli prijímateľom súbežne  preplatené z iných 
      finančných zdrojov poskytnutých tretími osobami

        

 správu o čerpaní dotácie – účelnosť, využitie fin.prostriedkov, dodržanie rozpočtu

      Po obdržaní dotácie je potrebné dodržať zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
      a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
      Vo vyúčtovaní uviesť aká metóda verejného obstarávania sa uplatnila ako i dôvod jej      
      uplatnenia.  




