
DOHODA 

o poskytnutí dotácie 
podľa platného VZN č.3/2011 o podmienkach poskytovania dotácie na činnosti vo verejnom 

záujme 

Článok 1 

Účastníci dohody 

Poskytovateľ: Obec Žirany, sídlo Žirany č. 194 

Zastúpenie: Ing. Jozef Zsebi, starosta obce IČO: 

00308706 DIČ:2021102952 

Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu: OS 14323001/5600 Prijímateľ:

 Miestny spolok SČK Žirany 

Zastúpenie: Magová Helena IČO: 

DIČ: 

Bankové spojenie:. 

Číslo účtu: 

Článok 2 

Predmet dohody 
1. Táto dohoda sa uzatvára na základe článku 3 platného VZN č.3/2011 o podmienkach 
poskytovania dotácie na činnosti vo verejnom záujme, a uznesenia obecného zastupiteľstva, 
ktorým sa schválila výška dotácií pre organizácie z rozpočtu obce pre rok 2016. 

2. Pre prijímateľa - Miestny spolok SČK Žirany bola pre rok 2016 schválená dotácia vo výške 
500,-Eur, slovom: päťsto Eur. 

Článok 3 

Poskytnutie dotácie, použitie dotácie 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku 1 
tejto dohody v termínoch určených VZN č.3/2011. 

2. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu účelne a hospodárne použiť na materiálne 
zabezpečenie Miestneho spolku SČK Žirany v roku 2016. 



 

3. Dotácia sa poskytuje na účel: 

-nákup zdravotníckeho materiálu 

-náklady na akcie: 

-karneval pre deti, 

- kult.spol. akcia-stretnutie u sv. Urbana 

-deň detí-turistika -darovanie krvi 

-vianočné posedenie - kultúrny program 

-náklady na dve zdravotné prednášky 

Článok 4 

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie 

1. Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Prijímateľ, ktorému 
bola poskytnutá dotácia je povinný vykonať podrobné vyúčtovanie najneskôr do 31. decembra 
príslušného kalendárneho roka, písomne odovzdať do podateľne poskytovateľa „Správu o 
vyúčtovaní poskytnutej dotácie “ z rozpočtu obce Žirany v roku 2016 podľa článku VIII. bod 2 
VZNč.3/2011. 

2. V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie alebo nedržania lehoty na vyúčtovanie 
poskytnutej dotácie je prijímateľ povinný v termíne do 31.12.2016 vrátiť poskytnutú dotáciu v 
plnej výške na účet poskytovateľa. 

3. Prijímateľ nevyčerpané finančné prostriedky je povinný do 31.12.2016 vrátiť na účet 
poskytovateľa. 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

l.Táto dohoda je vyhotovená v 2 výtlačkoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom výtlačku.

V Žiranoch, dňa 

Poskyíovateľ: 

Obec Žirany 

Ing. Jozef Zsebi 

starosta obce 
/

Prijímateľ: 

Miestny spolok SČK Žirany 

Magová Helena 

predsedkyňa spolku 


