
iveta.2a'|dosikova©lukus.sk

Od: Viktória Malčeková <viktoria.malcekova©|ukussk>
Odoslané: utorok, 10. septembra 2019 13:03
Komu: ivetagajdosikova©|ukus.sk
Predmet: FW: Výzva na vrátenie nedočerpanej dotácie za rok 2019

Viktória Malčeková
Mestské múzeum Lučenec
Rozpočtová organizácia LUKUS

Dr. Herza 240/1
984 01 Lučenec
Tel.: 047/4334590
Mob.: 0911 733 980

From: Rebrošová Andrea <andrea.rebrosova©bbsksk>
Sent: Tuesday, September 10, 2019 10:39 AM
To: Viktória Malčeková <viktoria.maIcekova©|ukus.sk>
Subject: Výzva na vrátenie nedočerpanej dotácie za rok 2019

Pre: Rozpočtová organizácia LUKUS

Vážený príjemca,

v súvislosti s predložením vyúčtovania bolo zistené nedočerpanie pridelenej a zaslanej finančnej dotácie &
oprávnené výdavky, udelenej Banskobystrickým samosprávnym krajom. V zmysle VZN č. 25/2014 a Zmluvy
č. 455/2019IODDRF je Rozpočtová organizácia LUKUS povinná vrátiť sumu 27,27 €.

Predkladáme Vám výpočet vratky dotácie:

Poskytnutá dotácia (100 %): 1000,00 €
Požadované spolufinancovanie prijímateľa (10 %) 100,00 €
Povinnosť prijímateľa zúčtovať spolu: 1100,00 €

Skutočne zúčtované (110 %) 1070,00 €
Z toho: nárok na dotáciu (100 %) 972,73 €

Spolufinancovanie (10 %) 97,27 €

Nedočerpaná dotácia: 27,27 €

Číslo účtu: SK92 8180 0000 0070 0038 9679
Variabilný symbol: 455 2019

Finančné prostriedky, ktoré neboli čerpané v súlade so zmluvou a stanovenými podmienkami, je
príjemca povinný vrátiť na základe zaslanej výzvy. V peňažnom styku je príjemca povinný uviesť
nasledujúce symboly, resp. informácie:

Variabilný symbol (VS)
Uvádzať číslo zmluvy



Správa pre prijímateľa
Uvádzať názov žiadateľa poskytnutej dotácie a názov projektu

Avízo o vykonanej platbe
Príjemca je povinný bezprostredne po vykonaní platby informovať o vykonanej platbe, t.j. o zaslaní
finančných prostriedkov, a to písomne formou aviza (poštou, resp. e-mailom). Avízo má obsahovať
najmä: číslo projektu, ktorého sa platba týka, sumu a druh finančných prostriedkov, názov príjemcu, číslo
účtu, z ktorého bola platba vykonaná, dátum poukázania platby.

Vrátenie finančných prostriedkov ste povinný uhradit' do 10 dní.
V prípade otázok ma môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.

s pozdravom

ing. Andrea Rebrošová
odborná referentka pre dotačnu politiku

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
tlrltiwlvnir li,.lgčľ'rí Li n tumrrr mnm:

Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
+421 (48) 432 55 38

andrearebrosova©bbskskW
Tato správa je dôverná a je určená výlučne osobe (osobám) uvedenej (uvedeným) ako prijemca.
Pokiaľ nie ste zamýšlaný prijemca, bezodkladne ju, prosím, zmažte a upovedomte odosielateľa.

This message is conňdential and addressed only to the person named in the message.
If you are not the intended recipient of the message, please delete it immediateiy and notify sender.

*Myslime ekologicky. Skutočne potrebujete túto správu vytlačiť?


