
Doklad č. 7 
 

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie 

k nedočerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie 
 

Názov príjemcu 

dotácie1 Obec Malé Ozorovce 

IČO príjemcu 

dotácie1 
00331708 

Účel dotácie 

(názov projektu)2 
Zelená infraštruktúra – Malé Ozorovce 

Číslo rozhodnutia3 89/POD-811/2021 zo dňa:3 19.03.2021 

Výška poskytnutej 

dotácie4 
5.000,00  EUR 

 

Ja dolupodpísaný/á5 Mgr. Milan Dolák, LL.M., starosta 
ako štatutárny orgán príjemcu dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny  

narodený/á dňa 06.02.1967 

bytom Orechová 76/7, Malé Ozorovce 

č. občianskeho 

preukazu 
RH6215862 

 

týmto čestne vyhlasujem, 
 

že na základe predložených dokladov (položkovitý rozpočet na projekt na rok 2021 do výšky 

schválenej dotácie a iných zdrojov a opis prác realizovaných v roku 2021 za schválenú dotáciu 

a iné zdroje) k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou 

dotácie v rámci Programu obnovy dediny pre rok 2021, ktorá určuje podmienky poskytnutej 

dotácie, bude čerpanie dotácie, na základe vyššie uvedeného rozhodnutia, nižšie. 
 

Výška nedočerpania poskytnutej podpory 

formou dotácie tak predstavuje sumu: 
2.060,70 EUR 

 

Som si vedomý/á možných trestných následkov a sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia 

nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať 

o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú vyššie uvedených údajov a skutočností.  
 

 

 

V Malých Ozorovciach,  dňa 16.11.2021 

 

 

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

(okrúhla pečiatka a úradne overený 

podpis štatutárneho orgánu príjemcu 

dotácie) 

Beriem na vedomie, že osobné údaje uvedené v tomto čestnom vyhlásení sú spracúvané za účelom poskytnutia podpory formou 

dotácie žiadateľovi v rámci uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie v súlade so zákonom č. 587/2004 

Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Informácie týkajúce sa 

spracúvania a ochrany osobných údajov sú dostupné v žiadosti o poskytnutie podpory a na stránke www.obnovadediny.sk.  

1  Uveďte názov / IČO príjemcu dotácie v súlade s potvrdením o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO) 
2  Uveďte názov projektu v súlade s rozhodnutím MŽP SR o poskytnutí finančných prostriedkov  
3  Uveďte číslo a dátum rozhodnutia MŽP SR o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu 

formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2021 
4  Uveďte výšku poskytnutej dotácie v súlade s rozhodnutím MŽP SR o poskytnutí finančných prostriedkov 

z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného 

prostredia na vidieku na rok 2021 
5  Uveďte titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu v súlade s dokladom, v ktorom je zvolený / menovaný 


