
Príloha č.1: 

Návrh projektu 

na realizáciu z participatívneho rozpočtu mesta Nová Baňa 

Dátum prevzatia 
návrhu: 
Evidenčné číslo: 
Vykonávateľ 
proj ektu za mesto: 

 (Len pre vnútornú potrebu) 

Názov projektu 

Lokalita projektu 
(miesto)
Suma v € 
(žiadaná na uskutočnenie 
projektu) 
Anotácia 
(krátky opis projektu do 
1000 znakov) 
Predkladateľ 
(meno, názov,  
IČO, adresa, 
štatutárny zástupca) 

Stručný popis 
proj ektu, očakávaný 
výsledok/prínos pre 
komunitu 



Oblasť Doprava a komunikácie
Životné prostredie
Kultúra
Šport
Sociálna pomoc a sociálne služby
História, tradície, folklór
Propagácia, komunikácia, marketing 

Popis aktivít 
projektu a spôsob 
ich realizácie 

Popis účasti 
predkladateľa na 
realizácii 

Kontaktné údaje 
(tel. kontakt, email) 

Prehľad rozpočtových položiek: 

Rozpočet celkom v €: 
Požadovaná suma od mesta v €: 
Suma z iných zdrojov v €: 

Názov položky Popis výdavku Suma celkom v € Suma požadovanej 
dotácie v € 

Ak požadovaná suma nepokrýva celé výdavky projektu, ako budú tieto 
dofinancované? 



Príloha č.2: 

Vyhodnotenie projektu  

 realizovaného z participatívneho rozpočtu mesta Nová Baňa 

Predkladateľ  
(meno, názov, IČO, adresa, 
štatutárny zástupca) 

 

Názov projektu 
 

 

Suma poskytnutá 
mestom Nová Baňa 

 

Stručná informácia 
o realizácii projektu 
- vecné vyhodnotenie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Finančné vyhodnotenie projektu: 

Z toho: Skutočné príjmy Skutočné výdavky 
Vlastné   
Dotácia od mesta   
Sponzorské a iné   
 PRÍJMY SPOLU: 

 
 

VÝDAVKY SPOLU: 
 
 

 

Miesto a dátum:    

 

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

Podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka 



Príloha č.3: Súpis účtovných dokladov k finančnému vyúčtovaniu projektu  

 Názov projektu :           
            
  Druh výdavku Účtovný doklad Podklad Predmet Dodávateľ  Úhrada   
P.   Číslo Druh+ zo dňa finančnej dodávky   Spôsob úhrady Dňa Suma (€) 
číslo        operácie++    prevodom* v hotovosti**     
                       
            
            
            
            
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 Spolu zú čtované náklady na oprávnené výdavky (minimálne: výška dotácie + spolufinancovanie projektu)  
  Pridelená dotácia                     
 Vysvetlivky :+ faktúra, účtenka a pod., ++ č. zmluvy, objednávky, dohody.               * č. bankového výpisu, ** č. výdavkového dokladu (VPD) 
 
Vyhotovil (meno a priezvisko, podpis) :  
         
Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu) : 
      
Miesto a dátum vyhotovenia :  
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