Príloha č. 3a k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku
Účtovné doklady potrebné k vyúčtovaniu grantu
Nasledujúci prehľad potrebných dokladov Vám umožní skontrolovať si, či máte všetky doklady
správne evidované a doložené.
Dôkladnou kontrolou dokladov predídete zbytočným komplikáciám.
Prehľad dokladov, ktorými preukazujete oprávnené výdavky k projektu:
Druh
Účtovné doklady a podporná dokumentácia predkladaná k finančnej
správe
Materiál, tovar
1. doklad z el. registračnej pokladnice (blok) alebo faktúra
+ dodací list resp. faktúra je aj dodacím listom
2. doklad o úhrade faktúr:
2.1. pri platbe bankovým prevodom – bankový výpis alebo
potvrdenie z banky o zrealizovaní transakcie
2.2 v prípade nákupu v hotovosti – doklad z el. registračnej
pokladnice
2.3 pri platbe za dobierku v hotovosti – doklad z pošty alebo od
kuriéra
3. Organizácie pri platbe v hotovosti povinne predkladajú aj
výdavkové doklady evidované v účtovníctve organizácie.
Služby a iné
1. Faktúry za dodané služby s popisom dodania služieb
dodania
(vrátane kópií účtovných dokladov v prípade preplácania
cestovných náhrad živnostníkom, ktoré sú povinnou prílohou
faktúry)alebo Doklad z el. registračnej pokladnice (blok)
2. Zmluvy k dodaniam, ak boli uzatvorené
3. Doklad preukazujúci platbu faktúr:
2.1.pri platbe bankovým prevodom – bankový výpis alebo
potvrdenie z banky o zrealizovaní transakcie
2.2 v prípade nákupu v hotovosti – doklad z el. registračnej
pokladnice alebo príjmový doklad
2.3 pri platbe za dobierku v hotovosti – doklad z pošty alebo od
kuriéra
4. Organizácie pri platbe v hotovosti povinne predkladajú aj
výdavkové doklady evidované v účtovníctve organizácie.
Výnimky:
V prípade platby za služby - Jedálne, Ostatné účelové stravovanie, Dodávka
jedálne – nie je možné dokladovať platbu v hotovosti príjmovým
dokladom.
Cestovné výdavky *
(doprava, preprava)

Verejný dopravný prostriedok

1. Zmluva o preplatení
cestovných náhrad (vzor
poskytne NKN), ak nejde
o štatutára alebo zamestnanca
2. Cestovný príkaz
3. Lístky verejnej dopravy
(autobusové, železničné, MHD)
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4. Doklad o preplatení
cestujúcemu – výpis z účtu
alebo výdavkový pokladničný
doklad
Súkromné motorové vozidlo

1. Zmluva o preplatení
cestovných náhrad (vzor
poskytne NKN), ak nejde
o štatutára alebo zamestnanca
2. Cestovný príkaz
3. Kópiu technického preukazu
(kvôli spotrebe pohonných hmôt)
4. Doklad o nákupe pohonnej
hmoty (blok)
5. Doklad o preplatení
cestujúcemu – výpis z účtu
alebo výdavkový pokladničný
doklad
6. Spôsob výpočtu výdavkov za
PHM (ak nie je súčasťou
cestovného príkazu)
Z grantu NKN nie je možné
preplatiť sadzbu základnej
náhrady za 1 km (tzv.
amortizácia).

Zmluvná preprava a doprava

Mzdy / Honoráre
pracovníkov

Iné

1. Faktúra alebo doklad
z registračnej pokladnice
2. Doklad o úhrade – výpis z účtu
alebo výdavkový pokladničný
doklad

1. Pracovná zmluva vrátane náplne práce alebo
Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
2. Výplatné pásky /mzdové listy
3. Sumarizačný hárok mzdy (vzor poskytne NKN)
4. Výkaz práce na projekte (vzor poskytne NKN)
5. Doklad o úhrade – bankové výpisy resp. pokladničné doklady
preukazujúce platbu mzdy a povinných odvodov, dane
Iné doklady majúce charakter účtovného dokladu
- Prezenčné listiny k ubytovaniu a strave pre účastníkov
- Listina k prevzatiu vecných odmien
- Darovacie zmluvy k dlhodobému majetku (ak je povinnosť
darovania majetku uvedená v zmluve)

Dokladom o úhrade môže byť výpis z účtu alebo výdavkový pokladničný doklad.
Paragón nie je uznateľným dokladom.
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* Pri použití osobného automobilu preplácame spotrebu pohonnej látky na základe
výpočtu – podľa prejazdených km, nie však vo výške bloku o nákupe pohonnej hmoty.

Schéma základných účtovných dokladov potrebných k vyúčtovaniu
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Ďalšie dôležité povinnosti
Doklad z registračnej pokladnice - blok - musí byť dostatočne viditeľný a obsahovať povinné
údaje (údaje predávajúceho vrátane IČO, DIČ/ IČDPH, dátum nákupu, druh nakupovaného
tovaru, cena).
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FAKTÚRY
1. V prípade platenia zálohy vopred, doložte zálohovú faktúru alebo podklad /
objednávku na základe, ktorej ste uhrádzali zálohu. K tomuto dokladu je potrebné
doložiť zúčtovaciu faktúru.

Vzor 1. zálohovej faktúry a 2. zúčtovacia faktúra
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2. K faktúram za tovar, materiál alebo dlhodobý majetok je potrebné doložiť dodací list.
Alebo je priamo na faktúre uvedené, že slúži ako dodací list.
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3. K faktúram dodávateľa dokladáme vždy aj doklad o jej úhrade.
Pri platbe v hotovosti za materiál, tovar a služby ako napr. dodávka jedálne dokladáme doklad
z registračnej pokladnice.
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Pri platbe za služby v hotovosti je možné doložiť príjmový doklad alebo doklad z registračnej
pokladnice.

Príjmový doklad musí obsahovať hlavne údaje predávajúceho zhodne uvedené s faktúrou, dátum
úhrady faktúry (vyplatenia peňazí) a podpis príjemcu.
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4. V prípade úhrady objednaného tovaru na dobierku doložte ako doklad o úhrade
potvrdenie z pošty alebo od kuriéra o platbe uhradenej príjemcom grantu.
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Vyúčtovanie platby na dobierku organizáciou:
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V prípade platby bezhotovostne doložte bankový výpis.
Úhrady realizujte len z účtu príjemcu grantu, ktorý je uvedený na zmluve a na ktorý ste
prijali grant.
Bankový výpis môže organizácia nahradiť originálom potvrdenia z banky o zrealizovanej
transakcii, napr. v prípade, že má od banky iba jeden sumárny bankový výpis raz ročne. Príkaz
na úhradu ani informatívny výpis z Internetbankingu nie je možné akceptovať.
Ako Variabilný symbol pri úhradách, ak nie je uvedený, uvádzajte číslo faktúry.
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Organizácie povinne predkladajú k platbám v hotovosti aj výdavkové doklady evidované
v účtovníctve organizácie v súlade so zákonom o účtovníctve.
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 Cestovné výdavky
Cestovné výdavky je možné uhrádzať len osobám, s ktorými je to vopred písomne dohodnuté.
V prípade dobrovoľníkov (pracovníkov nepoberajúcich mzdu alebo odmenu, nečlenov orgánov
organizácie) je potrebné uzatvoriť Zmluvu o preplatení cestovných výdavkov.
TIP - Vzory a poradenstvo Vám poskytne Nitrianska komunitná nadácia.
Cestovné = (spotreba podľa TP* na 100 km.h-1/100) x počet km x cena za 1 liter p. hmôt

*TP – technický preukaz
Dokladom o kúpe pohonných hmôt sa rozumie blok od nákupu pohonných hmôt
z termínu, kedy sa konala pracovná cesta.
Nadácia neprepláca amortizáciu vozidla. Prepláca pohonné hmoty len na základe výpočtu skutočne
spotrebovaných pohonných hmôt.
 Doklady o vyplatení finančnej odmeny
V prípade vyplácania honorárov expertom a odborníkom – osobám bez živnostenského
oprávnenia (nemôžu vystaviť faktúru) je nutné podpísať pred začatím vykonávanej práce
Dohodu o vykonaní práce (pracovnej činnosti).
V prípade vzdelávacích aktivít prosíme doložiť aj program spolu s obsahovou náplňou školenia,
prezenčnou listinou zo školenia a fotodokumentáciou. Odporúčame aj vyhotovenie a doloženie
hodnotiacich dotazníkov spätnej väzby.
V prípade vyplatenia honorárov expertom a odborníkom - osobám so živnostenským
oprávnením sa dokladuje táto činnosť faktúrou, dokladom o jej úhrade, programom spolu
s obsahovou náplňou školenia, prezenčnou listinou zo školenia a fotodokumentáciou.
Odporúčame aj vyhotovenie a doloženie hodnotiacich dotazníkov spätnej väzby.
TIP - Vzory a poradenstvo Vám poskytne Nitrianska komunitná nadácia.
 Doklady o prevzatí nefinančných vecných odmien
Ak boli v rámci projektu podporené vecné odmeny, je potrebné k vyúčtovaniu predložiť listinu
s názvom a termínom akcie, názvami vecných odmien, menami a podpismi odmenených,
prezenčné listiny zo stretnutí, workshopov, ak Nitrianska komunitná nadácia financuje stravu,
ubytovanie, materiálne zabezpečenie a pod.
 Doklady o súťažiach, akciách, vzdelávaniach
Takisto je potrebné doložiť prezenčné listiny zo stretnutí, vzdelávacích seminárov,
workshopov, súťaží, táborov, výletov... ak NKN financuje ubytovanie, stravu, materiálne
zabezpečenie,... Prezenčné listiny obsahujú – názov organizátora, názov, miesto a dátum akcie;
meno a priezvisko účastníka, dátum a miesto konania, meno a podpis zodpovedného za akciu.
Prezenčné listiny nie je potrebné doložiť v prípade akcií pre verejnosť.
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 Nákup dlhodobého majetku – Darovacia zmluva / Zmluva o výpožičke
Ak ste z grantu nakupovali dlhodobý majetok ako neformálna skupina (PC, predmety,... nespotrebované počas
trvania projektu, s dlhodobejším použitím) je potrebné zabezpečiť jeho ďalšie využívanie aj po ukončení projektu.
Podmienka darovania je v tomto prípade uvedená vo Vašej zmluve.
Vzor Darovacej zmluvy a preberacieho protokolu Vám poskytne Nitrianska komunitná nadácia.
Kópiu darovacej zmluvy spolu s preberacím protokolom, predložte spolu s vyúčtovaním.

Zmluva o výpožičke je vhodná pokiaľ zapožičiavate tento majetok napr. inej organizácií

na totožný verejnoprospešný účel, ale majetok zostáva vo vašom vlastníctve. Vzor, v prípade záujmu, poskytne
Nitrianska komunitná nadácia. Kópiu zmluvy o výpožičke, v prípade jej existencie, predložte spolu
s vyúčtovaním.
TIP - odporúčame, aby ste sa v prípade akýchkoľvek otázok, nejasností obrátili na nadáciu.
VYÚČTOVANIE GRANTU
V nasledujúcom texte nájdete praktický popis procesu vyúčtovania a tipy na overenie si
správnosti.
1. Záverečná obsahová správa (popis realizácie projektu)
Všetky súčasti vyúčtovania sa vypĺňajú v elektronickom on-line systéme, v ktorom ste sa
zaregistrovali pri podávaní projektu.
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA sa skladá z obsahového vyhodnotenia projektu.
V sekcii „Záverečná správa“ v elektronickom on-line systéme musíte vyplniť všetky položky.
Vyplňte:
Príjemca grantu: Uveďte úplný názov organizácie alebo členov neformálnej skupiny podľa
prvej strany grantovej zmluvy.
Názov projektu: Presný názov projektu podľa grantovej zmluvy.
Číslo grantovej zmluvy: Uveďte celé číslo podľa prvej strany grantovej zmluvy.
Dátum podpísania zmluvy: Dátum je uvedený v grantovej zmluve.
Popis realizácie projektu:
Zhodnoťte, ako ste projekt realizovali a porovnajte ho s Vaším predloženým projektom
a vo vzťahu k podporeným položkám v rozpočte.
Popíšte, prosím:
 všetky uskutočnené aktivity tak, ako boli chronologicky uskutočňované počas trvania
projektu, vrátane výstupov a výsledkov (čo najkonkrétnejšie),
 počet a úloha realizátorov projektu (Vy a ľudia, ktorí s Vami pracovali, napr. 3 ľudia, ktorí
obsluhovali skákací hrad,...)
 počet a činnosti účastníkov, ktoré na projekte vykonávali, robili (napr. 35 detí, ktoré stavali
snehuliakov,...)
 počet iných dobrovoľníkov, ich úlohy a počet hodín, ktoré na projekte vykonávali (napr.
12 dobrovoľníkov asistovalo pri cezpoľnom behu v rozsahu 4 hodín,...)

14





zhodnotenie úspešnosti projektu, cieľov a zmien, ktoré vďaka grantu nastali (napr. od
realizácie podujatia sa začali susedia pravidelne stretávať na dvore a zrealizovali si 2 vlastné pikniky,..)
prínos projektu (napr. vďaka projektu sa zlepšila komunikácia medzi susedmi,...)
pokračovanie projektu v budúcnosti (napr. v lete sa dobuduje detské ihrisko o ďalšie preliezky,...)

TIP – popisujte Váš projekt výstižne, chronologicky a detailnejšie rozoberte najmä zaujímavé
momenty a zmeny, ktoré nastali.
2. Rozpočet (vyhodnotenie čerpania financií získaných na grant)
Všetky súčasti vyúčtovania sa vypĺňajú v elektronickom on-line systéme, v ktorom ste sa
zaregistrovali pri podávaní projektu.
ROZPOČET sa skladá z finančného vyhodnotenia projektu.
Elektronicky môžete vyplniť formulár rozpočtu v sekcii „Rozpočet“ a všetky položky sú pre Vás
povinné.
Vyplňte:
Schválené položky, ktoré máte uvedené v rozpočte v zmluve.
Schválená suma, ktorá bola uvedená v rozpočte v zmluve.
Čerpaná suma, ktorú ste reálne minuli na Vaše aktivity.
Celková schválená suma, ktorú ste získali na grant a je uvedená v zmluve a v rozpočte.
Celková čerpaná suma, ktorú ste reálne minuli na Vaše aktivity. (max. do výšky celkovej schválenej
sumy).
Iné zdroje, v ktorých uvediete iné zdroje financovania projektu. Popíšte z akých ďalších
konkrétnych zdrojov a na aké položky ste čerpali min. 10 % financií. Forma spoluúčasti môže
byť finančná alebo nefinančná (dobrovoľnícka práca, darovaný materiál alebo služba, využívanie
zapožičaného technického zariadenia,...).
TIP - máte možnosť presúvať sumy medzi jednotlivými položkami.
Do max. sumy 50 EUR môžete presúvať výšku položiek bez informovania nadácie.
Nad 50 EUR musíte VOPRED písomne požiadať nadáciu (finančnú manažérku nadácie)
o schválenie a uviesť dôvody zmeny.
Ak potrebujete vytvoriť novú položku, taktiež musíte VOPRED požiadať o schválenie
s konkrétnym uvedením dôvodov zmeny.
Doporučujeme Vám priebežne sledovať aktuálne čerpanie schváleného rozpočtu.
TIP 2 – skontrolujte si pozorne rozpočet uvedený v zmluve a dodržujte názvy a poradie
položiek. Snažte sa maximálne vyčerpať všetky položky podľa rozpočtu.
Celková suma vyúčtovaných financií nadácií nemôže byť vyššia ako schválený rozpočet.
Všetky ostatné presahy súm musia byť financované z iných zdrojov.
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Pri viacerých požadovaných presunoch v rozpočte doporučujeme zmeny vyznačiť v tabuľke
priamo v žiadosti o zmenu.

3. Účtovné doklady
Všetky súčasti vyúčtovania sa vypĺňajú v elektronickom on-line systéme, v ktorom ste sa
zaregistrovali pri podávaní projektu.
Účtovné doklady sú zložené z naskenovania účtovných dokladov.
Naskenujte do Vášho počítača, všetky účtovné doklady ktoré súvisia s Vašim čerpaním rozpočtu.
Dodržte Zákon o účtovníctve.
Prosíme, skenujte dokumenty kvalitne, aby boli jasne čitateľné (dátumy, položky, sumy).
Následne z Vášho počítača nahrajte skeny dokladov do elektronického on-line systému v sekcii
„Doklady“ a sekcia je pre Vás povinná.
Doklady nahrajte roztriedené podľa položiek schváleného rozpočtu v chronologickom
postupe.
Neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania je aj predloženie originálov účtovných dokladov.
Záverečné finančné vyúčtovanie sa predkladá osobne vo vopred dohodnutom termíne alebo
po predchádzajúcom telefonickom dohovore doporučene poštou.
Kontaktná osoba: Adriana Petrová, apetrova@nkn.sk, 0911 111 837
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Následný postup:
1. Účtovné doklady roztrieďte podľa kategórií v schválenom rozpočte.
2. Nitrianska komunitná nadácia elektronicky skontroluje skeny dokladov,
3. po schválení ich OKOPÍRUJTE,
4. dohodnite si termínu predloženia originálov účtovných dokladov viažúcich sa na
projekt + kópií (až po vyplnení a odoslaní Záverečnej správy a skenov dokladov)
5. finálna kontrola a parafovanie originálov účtovných dokladov
6. dopracovanie požiadaviek na doplnenie vyúčtovania
7. schválenie Záverečnej správy
8. vyplatenie 2. splátky grantu
Poverený pracovník NKN je oprávnený neuznať výdavok, ak nebol vynaložený v súlade
so zmluvou alebo nebol správne vydokladovaný. Po zapracovaní požadovaných úprav v online
aplikácií je potrebné správu opäť odoslať na NKN, aby mohla prebehnúť kontrola a schválenie
vyúčtovania.
Organizáciám originály dokladov nadácia opečiatkuje a vráti späť zástupcovi organizácie.
Neformálnym skupinám sa originály nevracajú.
Dôležité!
Každý výdavok (faktúra, zmluva, blok z registračnej pokladnice, príjmový doklad) je potrebné
zdokladovať, akým spôsobom bol uhradený, napr. výpisom z účtu organizácie
alebo výdavkovým dokladom organizácie.
Všeobecné pravidlá pre dokladovanie výdavkov Organizácií:
Organizácia je povinná viesť účtovnú dokumentáciu k projektu správne, úplne, preukázateľne,
zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
Účtovná dokumentácia je správna, ak je vedená Organizáciou v súlade so zákonom o účtovníctve
a zmluvy o poskytnutí grantu.
TIP – skenujte a kopírujte si bločky priebežne, pretože po čase blednú a stávajú sa nečitateľné.
4. Prílohy (fotodokumentácia, pozvánky, letáky, publikácie,...)
Všetky súčasti vyúčtovania sa vypĺňajú v elektronickom on-line systéme, v ktorom ste sa
zaregistrovali pri podávaní projektu.
Prílohy sa skladajú z nahratia fotografií a iných príloh do sekcie „Prílohy“ a zároveň v ich
origináloch prinesených pri finálnej kontrole.
Priložte prílohy:
Fotografie z priebehu projektu – do elektronického on-line systému max. 4 najlepšie ilustračné
fotografie.
Na finálnu kontrolu prineste min. 10 kvalitných fotiek na CD/DVD nosiči v dobrej kvalite a
s názvom, pri investičných projektoch zábery pred, počas a po zrealizovaní projektu.
Výstupy z projektu – publikácie, bulletiny, letáky, informačné alebo propagačné materiály
(najmä ak boli financované z projektu). Na propagačných materiáloch hradených z grantu je
doporučené uviesť propagáciu podľa s. 3 Vašej zmluvy o grante.
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Prezenčné listiny zo školení, listiny k prevzatiu vecných odmien (hodnotnejšie odmeny ako napr.
bicykle, tablet) s uvedeným dátumom, miestom, menami a podpismi účastníkov.
Iné prílohy - ako napr. kópie článkov, tlačové správy uverejnené v súvislosti s projektom,
prípadne prehľad propagácie v masmédiách.
TIP - dbajte na dobrú kvalitu a výstižný obsah fotografií, aby boli zachytení ľudia, materiál,
činnosti a účel projektu. Fotografie budú použité na ďalšiu propagáciu projektov a výsledkov
Vašej práce.

A ČO ĎALEJ?

V elektronickom on-line systéme ste všetko vypísali, nahrali a uložili. Ešte pred samotným
ODOSLANÍM kontaktujte našu programovú manažérku Evu Vargovú na evargovaa@nkn.sk,
ktorá skontroluje Vaše vyúčtovanie.
Po potvrdení správnosti vyúčtovania, záverečnú správu ODOŠLETE, vytlačíte, podpíšete
a prinesiete spolu s originálmi dokladov a prílohami do nadácie na finálnu kontrolu.
Prehľadná tabuľka Vám umožní si ľahko a rýchlo skontrolovať, či Vaše vyúčtovanie
obsahuje všetko potrebné.
DOKLADY POTREBNÉ K VYÚČTOVANIU



Záverečnú správu (kompletne vyplnený formulár s časťami záverečná správa, rozpočet,
doklady, prílohy)
Originály účtovných dokladov, schválené žiadosti o zmenu rozpočtu
Fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči
Výstupy z projektu – pozvánky, plagáty, letáky, publikácie...
Kópie článkov, medializácia
Prezenčné listiny zo školení, vzdelávacích seminárov (ak sú hradené z grantu)
Listinu k prevzatiu vecných odmien (ak sú hradené z grantu)

TIP - vyvarujte sa najčastejším nedostatkom, ktoré sa pri vyúčtovávaní vyskytujú:
1/ Neinformovanie o zmenách v realizácií projektu najmä o zmenách v čerpaní rozpočtu vopred.
2/ Nevydokladovanie 100% nákladov.
3/ Nedodržanie termínu vyúčtovania.
4/ Chýbajú požadované doklady (najmä výdavkové doklady, doklady o úhrade, dodacie listy,
prezenčné listiny). Na príjmovom doklade chýba podpis príjemcu alebo dátum úhrady.
5/ Odberateľ uvedený na Faktúre resp. na iných dokladoch nie je totožný s príjemcom grantu.
Všetky vyššie uvedené chyby spôsobujú predlžovanie procesu vyúčtovania a zbytočné
komplikácie na oboch stranách.
Veríme, že tieto inštrukcie napomôžu k bezproblémovému vyúčtovaniu Vášho grantu.
Ďakujeme Vám za pochopenie.
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Kontaktné osoby
Záverečná a finančná obsahová správa: Eva Vargová, evargova@nkn.sk, 0915 972 861
Kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností, prosím.
Ďakujeme.
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