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všeobecne závázné nariadenie obce slovenská lJupča
č.212019

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

obec Slovenská l-uPča Podl'a § 6 ods. 1zákonač. 369/1990 zb. o obecnom zriadení
v znení neskorŠÍch PredPisov a podl'a § 7 ods. 4 zákonač. 583/200 4 Z. z.o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

vydáva
všeobecne závázné nariadenie obce slovenská l-upča

o podmienkach poskytovania dotáciíz rozpočtu obce (d'alej len ,,VZN'').

pnvÁ čnsŤ
úvodné ustanovenie

§í
Pósobnost'

VZN uPravuje PodmienkY poskytovania dotácií pre právnické osoby a fyzické osoby _

Podnikertel'ov, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pósobia,
vykonávajú činnost'na územíobce alebo poskytujú služby obyvatel'om obce.
VZN uPravuje aj PostuP Predkladania žiadostí o poskytnuiie dotácií, postup ich posudzovaniaa overovania zo strany oprávnených orgánov, schval'ovanie dotácií, obsah a náležitostizmluvy o poskytnutídotácie a pravidlá zúčtovania dotácií.
VZN sa nevzt'ahuje na PoskYtovanie dotácií, ktoré obec poskytuje právnickým osobám, ktorézaloŽila v zmYsle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2oO 4 Z. z, o rozpočtových pravidlách územnej
samosprrávy v znení neskorších predpisov.

§2
Vymedzenie pojmov

Dotácia je nenávratný ÍinanČný príspevok z rozpočtu obce, ktoný je poskytovaný na konkrétnuakciu, ťrlohu alebo ÚČel v súlade s rozpočtom obce a ktoný podlieha ročnému zúětovaniu srozpočtom obce.

všeobecne prospešnými službamisa pre účely tohto vzN rozumejú najmá:
' PoskYtovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,o sociétlna a charitatívna činnost',

' tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnót, zachovanie
duchovného dedičstva,

r ochrana l'udských práv a základných slobód,. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu,, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,r tvorba a ochrana Životného prostredia a ochrana zdraviaobyvate1,ov obce,r službly na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,, zabezpečovanie bývania, správy, Údžby a obnovy bytového fondu,, údžba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev,
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údžba a oprava zariadení tvoriacich občiansku vybavenost',
sPráva a ÚdŽba kultúrnYch Pamiatok, pamiatkových území a památihodností obce,
starostlivost' o čistotu obce,
starrlstlivost' o verejnú zeleň.

3. všeobecne prospešnými účetmisa pre účely tohto vzN rozumejú najmá:o zachrovanie, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnót,. reali;zácia a ochrana l'udských práv alebo iných humanitných ciel'ov,. ochrana a tvorba životného prostredia,
o zachovanie, rozvoj a ochrana prírodných hodnót,
o ochrana zdravia,

' zab€|zPeěovanie a zlepŠovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti,. ochrana práv detí a mládeže, najmá podpora práce s det'mi a mládežou,o lozvr)j vedy a vzdelania,
o lozvr)j telovýchovy a mládežníckeho športu,
o lozvr)j kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej ěinnosti,o tvorfra a ochrana zdravých podmienok života a práce obyvatel'ov obce,o Plnenie individuálne urČenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osób, ktorésa clcitli v ohrození Života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnoupohromou.

DRUHÁ čnsŤ
§3

Poskytovanie dotácií

1, Z rozPoětu obce sa mÓŽu poskytovat' dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám _

Podnikartel'om (d'alej len ,,Žiadatel"'), ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo
ktoré PÓsobia, vYkonávajú Činnosť na územíobce alebo poskytujú služby obyvate1,om obce.2, VýŠku finanČných Prostriedkov určených na poskytnutie dotácií schval,uje obecné
zastupitel'stvo obce Slovenská l-upča (d'alej len,,zastupitel'stvo'').3. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.4. poskytrrutím dotácií nemožno zvýšit'celkový dlh obce,5. Na pos}iytnutie dotácie nie je právny nárok.

§4
Oblastia úče! poskytnutia dotácií

Dotácie z rozpočtu obce budú poskytnuté len:. na podporu a rozvoj všeobecne prospešných služieb,, na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,. na podporu a rozvoj podnikania a zamestnanosti.

Dotácie z rozpočtu obce budú smerovat'najmá do týchto oblastí:
a) kultúnno-spoločenské aktivity,
b) rozvcrj školstva a vzdelávania,
c) rozvclj telovýchovy a špoňu,
d) zdrarrotníctvo a sociálne služby,
e) sociálna starostlivost' a charita,
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f) ochrarna a tvorba životného prostredia,
g) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Dotáciur PoskYtnutú Podl'a § 4 ods. 2 písm. a), b), c) tohto VZN je možné použit, najmá na:. úhradru výdavkov na dopravu, výstroj, vybavenie, vecné ceny,o štartovné a registračné poplatky,

' výdarvkY na stravovanie vrátane výdavkov na nealkoholické nápoje pri športových a
kultúrnych akciách,

' odm'eí]Y Pre ÚČinkujúcich umelcov, cviěitel'ov, trénerov a rozhodcov v súlade s platnými
PredPismi o odmeňovaní týchto osób, priěom tieto odmeny musia byt, vyplácané na
záklrrde Platne uzatvorených zm|uvných vzt'ahov v súlade s osobitnými piedpismi.

Dotácie rrie je možné poskytnút'na:
. úhradu miezd, platov a odmien zamestnancov,
. výdavky na nákup alkoholických a tabakových výrobkov,r refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,o úhradu závázkov z predchádzajúcich rokov,. splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
o odmr3řly pre organizátorov akcií, projektov a podujatí.

Dotácia nemóže byt' poskytnutá žiadatel'ovi, ktoný:
a) v kalendárnom roku, ktoný predchádza roku podania žiadosti, použil dotáciu na iný účel,

ako lrcrla určená,
b) v kalendárnom roku, kto4i Predchádza roku podania žiadosti, nepredložil vyúčtovanie

poskytnutej dotácie v stanovenonr termíne, uviedol nepravdivé údaje alebo nedodržal
podrnienky ustanovené v tomto vzN, resp. v zmluve o poskytnutí dotácie,

Dotácia nemóže byt' poskytnutá žiadatel'ovi, ktory:
a) nemii |ku dňu Podania Žiadosti vyrovnané všetky závázky po lehote splatnosti voči obci,

ako irj voČi organizáciám v zriad'ovatel'skej a zakladatel'skej pósobnosti obce,
b) je voěi nemu vedené konkurzné a reštrukturalizačné konanie,
c) je voči nemu vedené trestné konanie,
d) je v (ipadku alebo v likvidácii.

Žiadatett je Povinný pri zadáva ni zákaziek z finančných prostriedkov poskytnutých formou
dotácie PostuPovat' v zmysle § 8 zákona é. g43l2o15 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnr:ní niektoných zákonov v znení neskorších predpisov.

žiadatel' je povinný vytvorit' podmienky pre kontrolu použitia dotácie poskytnutej z rozpočtu
obce.

TRETIA čnsŤ
§5

Žiadost' o poskytnutie dotácie

Žiadost' o Poskytnutie dotácie (d'alej len ,,žiadost"') sa predkladá na predpísanom tlačive,
ktoré je prílohou ě. ,1 tohto VZN. Žiadost' musí obsahovat'najmá:
a) presnú identifikáciu žiadatel'a:



2,

' u Íýzických osÓb - Podnikatel'ov: meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska, čísloobr:ianskeho preukazu, resp. rodné číslo,, u p|rávnických osób: názov, označenie a sídlo organizácie;
b) ban}icrvé spojenie a číslo účtu žiadatel'a,
c) predmet Žiadosti: podrobné uvedenie Účelu, na ktoni žiadatel, žiada poskytnút,finančné

prostriedky:

Pri Žiadosti o dotáciu na konkrétnu akciu: stručná charakteristika akcie a rozpoěetyticlavkov akcie (rozpis predpokladaných výdavkov a príjmov) a pod.,
Pri Žiadosti o dotáciu na Projekt: názov a autor projektu, charakteristika projektu,projektový rozpočet a pod.,

d) mrielsto a čas realizácie konkrétrrej akcie alebo projektu,
e) výšku požadovanej dotácie,
f) predpokladané náklady na splnenie konkrétnej úlohy, na uskutočnenie podujatia / akcie,
g) formr,r účasti alebo propagácie obce na konkrétnej akcii alebo podujatí,
h) u Právnickej osobY: meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadatel,a, odtlačok

PeČiatl<Y Žiadatel'a, PodPis, u fyzickej osoby podpis a číslo občianskeho preukazu.

K žiadosti musí žiadatel' priložiť;
a) výPis :z PrísluŠného registra (obchodný register, živnostenský register, register vedený

krajsklim Úradom, MV SR a Pod.), a to pri prvom predložení žiadosti, následne len už pri
zmenárch vo výpise,

b) písornné vyhlásenie Žiadatel'a o Vyrovnaní všetkých daňových a odvodových povinností
(daňov'ý Úrad, Poist'ovne) alebo potvrdenie prísiušných orgánov o vyrovnaní všetkých
daňc'v)ich a odvodových Povinností (daňový úrad, poist'ovne; nie staršie ako tri mesiace,

c) PÍsolnné vYhlásenie Žiadatel'a, že nemá voči obci a jej zriadeným a založeným
orga ni:láciám žiadne záv ázky,

d) písornné vyhlásenie žiadatel'a, že rrie je v konkuze,
e) písomné vyhlásenie žiadatel'a, že nie je v úpadku alebo v likvidácii
f) PÍsornné vYhlásenie Žiadatel'a o jeho bezúhonnosti a v prípade právnickej osoby písomné

vYhlérsrrnie o bezúhonnosti s konkretizáciou, že nemá právoplatne uložený trest zákazu
Prijímat' dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímat, pomoc a podporu
poskytrrvanú z fondov Európskej únie.

§6
Postup pri podávaní žiadostí

obec zvenejní obvyklým spÓsobom (Úradná tabul'a, webové sídlo) možnost,získania dotácie
z rozpoiltu obce pre príslušný kalendárny rok.

Žiadosti sa PodáVajú obci prostredníctvom podatel'ne obecného úradu (d,alej len ,,úrad,,)alebo F'cŠtou v termíne do 31. októbra prístušného katendárneho roka; rozhodujúcim je
dátum urveldený na odtlaěku pečiatky podatel'ne úradu alebo pošty.

Žiadosti doruČené Po stanovenom termíne nebudú zaradené do procesu posudzovania, o
Čom zamestnanec obce písomne informuje žiadatel'a a zároveň túto skutočnost, oznámi
PÍsomne FinanČnej komisii Obecného zastupitel'stva obce Slovenská l_upča (d,alej len
,,finančná lkomisia").

1.
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§7
Prerokovanie Žiadostía spracovanie návrhov na poskytnutie dotácie

Po vykrrnaní základnej finančnej kontroly zamestnanec obce bezodkladne postúpi žiadosti
finanČnej komisii ako príslušnému orgánu, ktoný ich posudzuje, a dáva odporúčacie
stanovitsko orgánu, ktoný má kompetencie rozhodnút'o poskytnutí dotácie.
Orgánom, ktoný posudzuje žiadosti a dáva odporúčacie stanovisko orgánu, ktoqý rozhoduje a
schval'utje poskytnutie dotácie, je finančná komisia.
FinanČná komisia posúdi žiadosti a vydá ku každej žiadosti stanovisko o odporučení alebo
neodporučení schválit' poskytnutie dotácie.
FinanČná komisia vtermíne do 15 kalendárnych dní predloží zamestnancovi obce zápisnicu
podpísernú predsedom komisie, v ktore.| bude návrh na rozdelenie dotácií na príslušný rok, a
to s určením účelu poskytnutia dotácie a výšky dotácie.

§8
Kompetencie pri schvalovaní dotácií

Overené a posúdené žiadosti predkladá zamestnanec obce spolu so stanoviskom finančnej
komisie podl'a § 7 tohto VZN orgánu oprávnenému rozhodnút'o poskytnutídotácie.
O poskytnutí dotácie pre konkrétny subjekt, konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia
rozhoduje zastupitel'stvo na základe odporučení finančnej komisie - okrem prípadov, v
ktoných rozhoduje starosta obce v súlade s oprávnením podl'a § 8 ods. 3 tohto VZN.
O rozdellení 15 o/o zo sumy schválenej v rozpočte na príslušný kalendárny rok rozhoduje
starosta obce. Starosta obce móže v priebehu kalendárneho roka prideliť dotácie na základe
písomn,ej Žiadosti žiadatel'a (ktorej vzor tvorí Prílohu č. 1 tohto VZN) pre žiadatel'ov
uveden'ých v § 3 ods. 1 tohto VZN, pričom na predkladanie a posúdenie žiadostí na dotácie
poskytnuté starostom obce sa primerane vzt'ahujú ostatné ustanovenia tohto nariadenia.

V prípade neschválenia žiadosti oznámi túto skutočnosť zamestnanec obce žiadatel'ovi do 30
kalendárrnych dní od prerokovania žiadosti v zastupitel'stve.

§9
Mimoriadne dotácie z rozpoětu obce

Zastupiltel'stvo mÓže v odóvodnených prípadoch schválit' mimoriadnu dotáciu pre žiadatel'a,
ktolý pclžiadal o dotáciu mimo určeného termínu podl'a § 6 ods. 2 tohto VZN.
za odólrodnené prípady v zmysle § 9 ods.1 tohto vzN sa považuje úloha, udalost', akcia a
podujatiie, ktorého realizáciu nebolo možné žiadatel'om predvídať.
O výŠke mimoriadnej dotácie rozhoduje zastupitel'stvo na základe žiadosti subjektu až po jej
posúdení finančnou komisiou.

§í0
Postup pri poskytnutí dotácie

'l. Do 30 l<alendárnych dní odo dňa schválenia dotácie spracujú zamestnanci obce písomnú
zmluvu o poskytnutí dotácie (d'alej len ,,zmluva") medzi obcou a žiadatel'om, ktorému bola
schválená dotácia, a predložia ju na podpis starostovi obce.
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2. Zmluva musíobsahovat'najmá:
a) oznaČenie a presnú identifikáciu zmluvných strán (obchodné meno, sídlo, lČo a bankové

spojr;nie a ěíslo bankového úětu),
b) Predmet zmluvy s presne a jednoznačne určeným účelom použitia dotácie,
c) výšku poskytnutej dotácie,
d) urČenie presného termínu, do ktorého obec poukáže finančné prostriedky na účet

prijímatel'a dotácie,
e) spósob a termín vyúčtovania dotácie s rozpoětom obce,
f) spósob zabezpeéenia prezentácie a propagácie obce,
g) forma ÚČasti obce na akcii, podujatíalebo projekte (napr. spoluorganizátor, záštita, čestný

hosť a pod.),

h) povinnost' prijímatel'a dotácie, že dotáciu použije a vyúčtuje v súlade so všeobecne
záváznými právnymi predpismi (zákonom č. 523l2OO4 Z. z. o rozpoětových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách Územnej samosprávy, zákonom ě. 431l2OO2 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a
Pod.,) a VZN,

i) povinnost'prijímatel'a dotácie vyúětovať dotáciu a termín vyúčtovania dotácie,
j) právo obce vykonat'kontrolu zákonnosti, hospodárnosti, účelovosti a efektívnosti použitia

dotár:ie, k. povinnost'prijímatel'a dotácie okamžite vrátit'obci dotáciu použitú v rozpore s
Úěel<lm, na ktoný bola poskytnutá, alebo v rozpore so všeobecne záváznými právnymi
predpismi,

k) povinnosť prijímatel'a dotácie vrátiť obci zostatok nevyčerpaných finaněných prostriedkov
z dol,ácie do presne stanoveného termínu,

l) sankcie za porušenie finančnej disciplíny,
m) ostallné dojednania.

3. Zamestnanci obce po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami zodpovedajú za jQ1

zverejnr:nie, plnenie, kontrolu a vyhodnotenie zmluvných dojednaní až do ukončenia
zmluvného vzt'ahu.

§11
Vyúčtovanie dotácie

1. Prijímatel' dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu do 31. decembra príslušného
rozpočtrcvého roka, na ktoný bola dotácia pridelená.

2. Prijímatel' dotácie je povinný predložit' vyúčtovanie poskytnutej dotácie v termíne
stanove,nom v zmluve.

3. Aktivity, podujatia a akcie usporiadané od 20. 12. príslušného rozpočtového roka, na ktoný
bola dotácia pridelená, do 15. 1. nasledujúceho rozpočtového roka móže prijímatel'dotácie
vyúětovat'najneskór do 30. 1, nasledujúceho rozpočtového roka.

4, Vyúčtol,anie dotácie musí obsahovat':
a) dokumentáciu, ktorou preukázatel'ným spósobom doloží (napr. plagáty, pozvánky

fotografie, text v tlači, materiáloch a pod.), že aktivita, akcia, úloha alebo projekt boli
financované z rozpočtu obce a to úradným označením ,,Reatizované s finančnou
podporou obce Slovenská llupča" (pozn. dostupné na stránke obce)

b) kópitl všetkých účtovných dokladov (faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady,
bankové výpisy, zmluvy, prezenčné listiny, dodacie listy a iné), ktoré preukázatel'ne,



kompletne a správne vydokladujú použitie dotácie na schválený účel (podujatie, akciu,
úlohu) v zmysle uzatvorenej zmluvy,

c) vyúČtovanie dotácie, v ktorej uvedie číslo dokladu, druh, sumu a dátum úhrady výdavku
podl'a prílohy č. 2 tohto VZN.

5 Prijímalel' dotácie je povinný vrátit' poskytnutú dotáciu alebo jej časť bezodkladne, resp. v
termíne určenom v zmluve, a to v prípadoch:
a) nepredloženia vyúětovania dotácie v stanovenom termíne,
b) použ:itia dotácie alebo jej časti v rozpore so stanoveným účelom,
c) nepreukázania použitia prostriedkovvsúlade s § 11 ods.5VZN,
d) nevyčerpania dotácie alebo jej časti v príslušnom rozpočtovom roku,
e) poruŠenia podmienok poskytnutia dotácie a povinností vyplývajúcich z tohto VZN a zo

zmluvy.

6, Avízo cr vrátení prostriedkov prijímatel' dotácie písomne, resp. elektronickou poštou zašle
zamestnancovi obce,

§12
Sankcie za porušenie finančnei disciplíny

Ak prijímatel'dotácie nedodží podmienky poskytnutia dotácie, ako aj povinnosti vyplývajúce zo
vileobecne závázných predpisov, VZN a zo zmluvy, toto konanie sa považuje za porušenie
finanČnej dilsciplíny a obec móže uplatnit'sankcie za porušenie finančnej disciplíny podl'a § 31
ziikona Č. 5i'-3l2OO4 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

šwnrÁ čnsŤ
§í3

Spoločné ustanovenia

KaŽdÚ;.menu u žiadatel'a / prijímatel'a dotácie, napr. zmenu sídla organizácie, štatutárneho
orgánu, bankového účtu a pod., je žiadatel'/ prijímatel'dotácie povinný bezodkladne písomne
oznámill obci. Na základe tejto zmeny obec pristúpi v príslušnom rozpočtovom roku k
uzavretiu dodatku k už uzavretej zmluve o poskytnutí dotácie.

O prípadnú zmenu účelu použitia dotácie určeného v uzatvorenej zmluve o poskytnutí
dotácie móže žiadatel'písomne požiadat', ale musítak urobit'ešte pred realizáciou zmeny.

O zmerre ÚČelu použitia dotácie rozhoduje na základe odporúčania príslušnej komisie orgán,
ktoný ro,zhodoval o poskytnutídotácie podl'a § 8 tohto VZN.

Zamestnanci obce zabezpečia na webovom sídle obce:
a) zvertljnenie informácie o podaných žiadostiach,
b) zvertljnenie informácie o schválených a neschválených žiadostiach,
c) zvertljnenie informácie o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce v prehl'adnej štruktúre s

Údajmi, ako sú identifikácia prijímatel'a dotácie a výška a účel, na ktoný bola dotácia
poskytnutá.
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Na tonrto VZN sa
uznesenim č. 5/2019,
Toto VZ][.I nadobúda
Dňom (ičinnosti tohto VZN
o podnnienkach
Slovenská [upěa, na ktorom
dňa 25.8,2005.

V Silovenskej l_upči dňa 4.2.2019

Vyvesené na rjradnej tabuli dňa 5

Zvesené z úradnej tabule dňa ......

l-upči dňa 29.1.2019

dňom 1 .3.2019,
;a platnost'a účinnost'VZN obce Slovenská l-upča ě. 3/2oo5
dotác;ií právnickým a fyzickým osobám z rozpoětu obce
uznieslo obecné zastupitel'stvo uznesením č. 7t2o}5 t BtZ zo

Mgr. Roland
starosta obce



Príloha č. 1

Žiadost' o poskytnutie dotácie
Dotácia starostu obce Slovenská [upča-|--l

r:
1. Údaie o,žiadatefovi

Názov (obchodné meno, u fyzickej osoby - podnikatel'a: meno a priezvisko):

sídlo žiadateía:

Tel. kontakt:

e-mail:

lČo:

Dlč:
právna forma:

Registráciar:,šíslo, dátum, registračný orgán

Štatutárny :zástupca (meno a priezvisko):

Tel" kontakt štatutárneho zástupcu:
E-mail štatrrtárneho zástupcu :

Bankové spojen!e: číslo účtu, názov banky

2. lJčel pou[jtia dotácie z rozpočtu obce

Požadovan,á suma dotácie z rozpočtu obce:

ÚČel pouŽitiia dotácie (podrobne uviest'názov akcie, ciel,, miesto konania, autora projektu, cie|,ovú
skupinu, predpokladaný počet návštevníkov, účinkujúcich a pod.):

Druh výdavkov, na ktoré žiadateí použije dotáciu z rozpočtu obce:

Termín a miesto použitia dotácie:

Navrhovanli íorma prezentácie obce vzhladom na poskytnutú dotáciu:

VYhlasujem, Že Údaje uvedené v Žiadosti a v priložených dokladoch, ktoré tvoria prílohu tejto
Žiadosti, sú ÚPrlné a Pravdivé. V zmysle zákona č. 18t2O18 Z. z, o ochrane osobných údajov a o
zmene a doPlnení niektoných zákonov súhlasím so spracovaním a sprístupnením osobných
Úda,lov s ciel'om vYhodnotenia Žiadosti o poskytnutie dotácie, spracovania zmluvy o poskytnutie
dotácie a vyúčtovania dotácie.

podpis žiadatel'a
(štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej konat' za žiadatel'a)

Dátum



Príloha č. 2

žiaclateť o dotáciu:
Náz,ctl organizácie:
Sídlrr:
Zastúpený:
lčo:
DlČ:

Zmlruva o poskytnuti
Pre<lnnet zmluvy - účel

Číslo ,cokladu/ druh
Dodávatel':
Dotércia - účel:
Suma:
Spóscrb úhrady:
Dáturnr úhrady:

číslo rjokladu/ druh
Dodiártatel':
Dotárcia - účel:
Suma:
Spót;c,b úhrady:
Dátum úhrady:

číslcl rjokladu/ druh
Dodiil,atel':
Dotácia - účel:
Suma,
Spós;ob úhrady:
Dátunr úhrady:

Menrl a priezvisko osoby

Menrr a priezvisko osoby

Zúčtovanie poskytnutej dotácie

a použitia dotácie:

za vyúčtovanie dotácie:

Dátur,
Podplir;:

za predloženie vyúčtovania dotácie:
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