
Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou Michal nad Žitavou na rok: 

V súlade so zmluvou č.                             o poskytnutí finančnej dotácie zo dňa

Príjemca dotácie: 

Obchodné meno, názov: 

Štatutárny zástupca: 

Adresa prijímateľa:          

IČO:                                      DIČ: 

Výška dotácie poskytnutej Obcou Michal nad Žitavou:   € 

Účel použitej dotácie (v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie): 

Finančné vyhodnotenie akcie: 

Skutočné príjmy – z toho: Skutočné výdavky: 

Vlastné príjmy:      € €

Dotácie od obce:      € €

Sponzorské a iné:      € €

PRÍJMY SPOLU:      € VÝDAVKY SPOLU:     €

V: Michal nad Žitavou,  dňa: ...................................................................... 
            podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka organizácie 

Povinné  prílohy k zúčtovaniu: 

1. Prehľad dokladov predložených k vyúčtovaniu dotácie v členení: por. č., číslo dokladu, názov

dokladu, suma. K prehľadu musia byť doložené kópie dokladov (účtenky, faktúry s výpismi z účtu

alebo pokladničnými dokladmi preukazujúcimi čerpanie dotácie na schválený účel).

2. Dokumentácia o realizácií predmetu dotácie (fotografie, propagačné materiály, pozvánky a pod.)

Overenie zúčtovania za Obec Michal nad Žitavou.  meno, priezvisko: 

V: Michal nad Žitavou, dňa:                                                                           ,               podpis: 

Spôsob naloženia s rozdielom pri nedočerpaní zdrojov: 

 

 

 

 



Prílohy k zúčtovaniu dotácie: 

Výška poskytnutej finančnej dotácie:        € 

P.č. Číslo dokladu Druh výdavku Suma v Eur. 
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SPOLU:  

POSKYTNUTÁ  FINANČNÁ  DOTÁCIA:  

ROZDIEL:  
 

Fotokópie všetkých zúčtovaných dokladov:  

 

 

 

 

V: Michal nad Žitavou,  dňa:                                ...................................................................... 
                                                                                                                podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka organizácie 
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