Príloha č. 4 (Príloha SIPOO č. 4.5 - 1b)
Žiadosť o platbu – vzor
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Názov komponentu
Vykonávateľ
Číslo opatrenia (investícia/reforma/projekt)
Názov opatrenia (investícia/reforma/projekt)
IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA
Názov prijímateľa
Adresa (ulica č., PSČ, obec, krajina 1)
IČO
IČ DPH (v prípade ak je platcom DPH)
IDENTIFIKÁCIA ŽIADOSTI O PLATBU
Typ (predfinancovanie / zúčtovanie predfinancovania / zálohová platba / zúčtovanie zálohovej platby /
priebežná platba)
Číslo súvisiacej žiadosti o platbu (predfinancovanie, zálohová platba)2
Suma predfinancovania / zálohovej platby, ktorá má byť zúčtovaná3
Záverečná žiadosť o platbu (rozumie sa posledná žiadosť o platbu, ktorú plánuje prijímateľ predložiť
prijímateľovi) (áno / nie)4
PREHĽAD VYKÁZANÝCH VÝDAVKOV
Celková suma vykázaných výdavkov
Nárokovaná suma zo zdroja Plán obnovy a odolnosti
Nárokovaná suma zo zdroja Plán obnovy a odolnosti – DPH
Nárokovaná suma zo zdroja štátny rozpočet
Ostatné nenárokované výdavky
z toho iné zdroje EÚ
z toho iné zdroje verejné
ZOZNAM NÁROKOVANÝCH VÝDAVKOV
Druh výdavku - Názov rozpočtovej položky
Suma zo zdroja Plán obnovy a odolnosti
Suma zo zdroja Plán obnovy a odolnosti – DPH
Suma zo zdroja štátny rozpočet
z toho suma bez DPH
z toho DPH
ZOZNAM DOKLADOV ODÔVODŇUJÚCICH VYKÁZANÉ VÝDAVKY5
Vyhlásenie o hospodárení - Management Declaration
ZOZNAM PRÍLOH
Vyhlásenie o hospodárení - Management Declaration
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Ak iná ako SR
Napr. ak ide o zúčtovanie predfinancovania alebo zúčtovanie zálohovej platby
3 Ide o celkovú sumu predfinancovania/predfinancovaní/zálohovej platby/zálohových platieb, ktoré boli prijímateľovi
poskytnuté v rámci projektu v danom čase
4 V prípade záverečnej žiadosti o platbu prijímateľ zúčtuje prípadnú sumu úrokov vzniknutých na účte.
5 Upraví sa podľa relevantnnosti
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Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti o platbu sú pravdivé, úplné, spoľahlivé a sú
v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu a s realizovaným projektom.
Meno a priezvisko osoby, ktorá koná za prijímateľa / sprostredkovateľa
V ..............................................., dňa ..............................

podpis: ...............................................
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