
VYÚČTOVANIE  dotácie  poskytnutej  v  roku  ............................ 
   

Zmluva 
 

Číslo:                                     zo dňa:   

 
Príjemca–názov,  právna forma 
(presne podľa príslušného registra 
štátnej správy) 

 

Sídlo,  adresa 
 

 

Identifikačné  čísla  IČO:                                           DIČ: 
                                                    

Bankové  spojenie 
a  číslo  účtu 
 

 
 
                                                      

 
Štatutárny  zástupca 
(titul, meno, priezvisko) 
Kontakt 
 

 
 
Tel./fax:                                      e-mail: 

 
Kontaktná  osoba 
(titul, meno, priezvisko) 
Kontakt 
 

 
 
Tel./fax:                                     e-mail: 

 
Názov  akcie / úlohy 
 

 

Opis  realizovanej  aktivity  *) 
 
 

 

Miesto  realizovanej  aktivity 
 
 

 

Obdobie  realizovanej  aktivity 
 

Začiatok:                                     Koniec: 

Skutočný  prínos   
pre  mestskú  časť  *)   
 
 

 

Skutočná  forma  prezentácie 
mestskej  časti  *) 
 
 

 

Skutočný  počet  účastníkov,   
členov 

 

Poskytnutá výška dotácie 
 

                                                                                             € 

 
*) v prípade potreby doložiť podrobný popis akcie na osobitnom liste 

 
 
 
 



Čerpanie  poskytnutých  finančných  prostriedkov 
 

Položka Poskytnutá 
dotácia  
(v Eurách) 

Čerpanie 
(v Eurách) 

Druh  dokladu  
preukazujúci 
použite  dotácie 

Kópia  dokladu 
v  prílohe 
číslo  *) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
Povinné prílohy: 

1. Originály súvisiacich účtovných dokladov, ako aj vyhotovené kópie, musia obsahovať 
nasledovný text: „Dotácia m. č. Bratislava-Dúbravka“. (Originály dokladov budú 
predmetom administratívnej finančnej kontroly). 

2. Dokumentácia o realizácii predmetu dotácie (fotografie, propagačné materiály, 
programy, pozvánky, výstrižky z tlače a pod.).  

 
 
 
 
 
 
Bratislava dňa ...................................                            ........................................................... 
                                                                                                      titul, meno, priezvisko 
                                                                                                                                 štatutárneho zástupcu žiadateľa 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
Overenie nevyčerpanej dotácie alebo jej časti – realizuje mestská časť: 
 
nevyčerpaná dotácia alebo jej časť v sume .................................  EUR 
 
bola vrátená na účet mestskej časti dňa       ..........................................  
 
Bratislava dňa  ..........................   ......................................................... 
                                                                   meno, priezvisko a podpis  
                                                                                           overujúceho 
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