
Vyúčtovanie dotácie poskytnutej na základe zmluvy č. 1138/2010 

na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity 

 

 

Prijímateľ dotácie (názov, sídlo, štatutárny zástupca): 

Obec Čaklov, Čaklov č. 108, 094 35 Čaklov, Andrej Dragula, starosta obce 

 

Názov projektu: 

„Kanalizačné prípojky v rómskej osade“ 

 

Výška poskytnutej dotácie: 

 

6 000,- € 

 

Vecné vyhodnotenie projektu: 

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 

 

a) správa o naplnení cieľa, jeho dopadu na cieľovú skupinu, zámeru projektu s termínom 

jeho realizácie 

     Cieľom realizácie kanalizačných prípojok v rómskej osade bolo poskytnutie možnosti 

napojenia rómskej osady na obecnú kanalizáciu. Prípojky boli realizované iba v časti 

verejného rozvodu, t. j. miestnych komunikácii. Celkové bolo realizovaných 25 prípojok. 

Realizácia kanalizačných prípojok v tomto období bola nevyhnutne nutná vzhľadom na 

záväznú realizáciu nových živičných krytov na miestnych komunikáciách, ktoré sú súčasťou 

„Revitalizácia rómskej osady v Obci Čaklov“ financované z fondov európskej únie. 

 

b)  informácia o počte realizovaných aktivít v rámci projektu 

     V rámci projektu bola realizovaná iba jedna aktivita, a to zriadenie kanalizačných 

prípojok. 

 

c) informácia o počte účastníkov, ktorým boli výstupy projektu adresované, ako aj o počte 

podieľajúcich sa na projekte, o spolupráci s partnermi projektu 

     Poskytnutá dotácia v budúcnosti bude slúžiť pre rómsku komunitu a rieši napojenie cca 

550 obyvateľov na kanalizáciu, čím zlepšuje sociálny štandard rómskej komunity. 

 

d) sprievodný propagačný materiál 

Údaje zverejnené na internetovej stránke obce 

 

e) informácia o odbornej odozve projektu 

Občania rómskej komunity, ktorých sa projekt dotýka, prijali predmetný projekt kladne. 

  

f) informácia o mediálnej odozve 

Mediálna odozva bude uskutočnená v občasníku „Čaklovské správy“. Uvedený občasník 

vychádza v rámci obce 1 x ročne. 

 

g) udržateľnosť projektu a jeho ďalšie  pokračovanie (z akých zdrojov) 

     Realizovaná aktivita projektu bola uskutočnená v nevyhnutnom rozsahu pre potreby 

občanov rómskej osady s tým, že pre doriešenie všetkých občanov rómskej osady je potrebné 

doriešiť napojenie na kanalizáciu ešte cca 300 obyvateľov a pre obec vybudovať rozšírenie 



kapacity ČOV.  

 

h) výstupy projektu (závisí od charakteru zámeru napr. výtlačky publikácií, CD, DVD, ...)  

Nerelevantné.  

 

 

Finančné vyúčtovanie projektu: 

 

1. celková rekapitulácia výdavkov; vrátane vyčíslenia výdavkov z vlastných alebo iných 

zdrojov  

V prílohe č. 1 k vyúčtovaniu dotácie. 

 

 

2. vyčíslenie výšky celkovej vyčerpanej sumy z poskytnutej dotácie 

 

                             5 999,43 € 

 

Nevyčerpané finančné prostriedky:   0,57 € 

 

Pri čerpaní dotácie nevznikli žiadne výnosy/vznikli výnosy vo výške 0 €. 

 
(Nehodiace sa prečiarknuť.) 

3. rozdelenie dotácie na bežné a kapitálové výdavky 

 

Bežné výdavky                                     0 € 

Kapitálové výdavky                      5 999,43 € 

 

4. uvedenie miesta, kde sa originály dokladov súvisiace s poskytnutou dotáciou                    

u prijímateľa nachádzajú (sídlo a adresa) 

Obecný úrad Čaklov, Čaklov 108, 094 35 Čaklov 

Číslo dotačného účtu: 1169118455/0200 vedený vo VÚB Vranov nad Topľou 

Číslo bežného účtu: 16121 632/0200 vedený vo VÚB Vranov nad Topľou 

 

5. predloženie písomného potvrdenia (resp. vyhlásenia) príslušného zodpovedného 

zamestnanca prijímateľa o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania 
 

Príloha č. 2 k vyúčtovaniu dotácie 

 

6. čitateľné fotokópie dokladov preukazujúcich použitie dotácie ako sú: daňové doklady - 

faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady s náležitosťami podľa § 71 zákona č. 

222/2004 Z .z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kúpne zmluvy, 

zmluvy o dielo, objednávky, dodacie listy, doklady o zaradení zakúpeného majetku, výpisy 

z účtu o prijatí dotácie, výberoch, bezhotovostných platbách, a pod.  

 

Zoznam dokladov doložených v prílohe č. 3 k vyúčtovaniu dotácie: 

 

P.č.    Fa č.      Dodávateľ             Suma v € s DPH          typ výdavku                výpis z účtu č. 

 

1.   110005    JAGI, s.r.o., Soľ         4 768,00 €      staveb. práce a materiál             5/2011 

2.   110004    JAGI, s.r.o., Soľ         1 232,00 €      činnosť stavbyvedúceho            5/2011 



3.   110003    JAGI, s.r.o., Soľ            660,10 €      dodávka a doprava kameniva     4/2011 

 

Spolu:                                               6 660,10 €  

 

7. Prijímateľ, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia § 6 a § 7 zákona č.25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný vo vyúčtovaní 

dotácie predložiť kompletnú dokumentáciu z použitého postupu verejného obstarávania 

(§21 cit. zákona ). 

 

Príloha č. 4 k vyúčtovaniu dotácie /nerelevantné 
(Nehodiace sa prečiarknuť.) 

 

Zoznam dokladov doložených v prílohe č. 4 k vyúčtovaniu dotácie: 

 

1. 

2. 

 

 

 

V Čaklove, dňa   20. 5. 2011                     

 

 

Vypracovala: Anna Franeková 

  Meno a podpis 

 

 

Schválil:    Andrej Dragula, starosta obce      

Meno a podpis  

štatutárneho zástupcu prijímateľa 

 

Odtlačok pečiatky prijímateľa 


