
PRE ROZVOJ MALÝCH OBCÍ 
Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2020 
 
Výzva č. 05/GP/MAS/2020 
 

 

Pokyny k vyúčtovaniu projektu  

 
Zhrnutie ustanovení zo zmluvy o poskytnutí príspevku (čl. III.): 

1. Za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky vynaložené po 01.11.2020. 
2. Poskytnutý príspevok a spoluúčasť (finančná), musia byť vyúčtované najneskôr do 30. júna 2021 na 

predpísanom formulári. Súčasťou vyúčtovania sú fotokópie účtovných dokladov a dokladov 
o úhrade (výpisy z účtu alebo výdavkové pokladničné doklady). V prípade nedodržania tohto 
termínu, nebude uhradených zvyšných 10 % príspevku. 

3. Prijímateľ príspevku je povinný spolu s vyúčtovaním príspevku predložiť aj záverečnú správu na 
predpísanom formulári, ktorá je zverejnená na webovom sídle MAS: www.malohont.sk.  

4. Vyúčtovanie príspevku a záverečná správa sa predkladajú osobne v sídle MAS MALOHONT v 1 
exemplári. Ku vyúčtovaniu projektu je potrebné priniesť na kontrolu aj originály účtovných 
dokladov. 

5. Finančné prostriedky, ktoré žiadateľ nepoužije, je povinný vrátiť najneskôr do 15 dní od predloženia 
vyúčtovania na účet MAS. 

6. Ak prijímateľ príspevku nepredloží vyúčtovanie príspevku v uvedenom termíne, alebo ak použije 
poskytnuté finančné prostriedky na iný účel ako je uvedený v jeho žiadosti, je povinný vrátiť 
poskytnutý príspevok v plnej výške na účet MAS, najneskôr do 15 dní od termínu určeného na 
predloženie vyúčtovania príspevku. 

 
Ďalšie pokyny: 

 Vyúčtovanie projektu predkladá prijímateľ príspevku spolu so záverečnou správou k projektu a 
všetkými prílohami najneskôr do 30. júna 2021 (alebo do predĺženého termínu).  

 Záverečnú správu k projektu a Súpis účtovných dokladov je potrebné predložiť 1 x v tlačenej verzii, 
a to osobne v Kancelárii MAS MALOHONT v Hrachove a zároveň aj v elektronickej verzii (vo formáte 
doc./docx, nie naskenované) zaslaním na mail: info@malohont.sk   

 K vyúčtovaniu projektu je potrebné doniesť aj originály účtovných dokladov (na kontrolu). 
 
Dokumenty k vyúčtovaniu: 

 Všetky dokumenty potrebné k vyúčtovaniu projektu sú k dispozícii na web stránke MAS 
www.malohont.sk 

 Záverečná správa k projektu 
 Súpis účtovných dokladov (Príloha A. k záverečnej správe) 
 Dotazník v elektronickej verzii (Príloha E. k záverečnej správe) 

 
Pri akýchkoľvek problémoch alebo nejasnostiach nás kontaktujte: 

 pri vypĺňaní záverečnej správy - Ing. Miroslava Vargová: 
047/5695 533, 0903 7772453, mirkakubka@malohont.sk 

 pri vyúčtovaní projektu - Elena Kubaliaková: 
047/5695 533, 0905 715814, ozveny@ozveny.sk 

 
 
 
 
 
 
 

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2020 
je spolufinancovaný z finančného príspevku 43 obcí zahnutých do územia MAS. 


