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§ 10 

Zúčtovanie dotácie a mimoriadnej dotácie 
 
1) Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.   

 
2) Žiadateľ je povinný najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka predložiť 

na ekonomické oddelenie Mestského úradu v Hurbanove vyúčtovanie o použití dotácie.  
 
3) Zúčtovanie dotácie poskytnutej od Mesta Hurbanovo sa podáva na tlačive uvedenom 

v prílohe č. 3 tohto VZN. 
 
4) Prijímateľ dotácie je povinný v zmysle ods. 2 tohto ustanovenia písomne predložiť 

zúčtovanie dotácie, ktoré musí obsahovať:  
 

a) vecné zhodnotenie dosiahnutého účelu, na ktorý bola dotácia použitá,  
b) dokumentáciu, ktorou preukázateľným spôsobom doloží, že aktivita alebo 

projekt bol zrealizovaný za finančnej podpory od Mesta Hurbanovo (napr. 
fotografie, text v tlači, materiáloch a pod.),   

c) čitateľné fotokópie všetkých účtovných dokladov (faktúry, príjmové a 
výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy, zmluvy, prezenčné listiny, 
dodacie listy a iné), ktoré preukázateľne, kompletne a správne dokladujú 
použitie dotácie na schválený účel (podujatie, akciu, činnosť) v zmysle platnej 
uzatvorenej zmluvy,  

d) tabuľku vyúčtovania dotácie, v ktorej uvedie číslo dokladu, druh, sumu a dátum 
úhrady výdavku (príloha č. 3).  

 
5) Zúčtovanie mimoriadnej dotácie sa vykoná do 60 dní odo dňa realizácie udalosti 

alebo činnosti, na ktorú bola poskytnutá, pričom sa postupuje podľa ods. 1, 3 a 4 tohto 
ustanovenia, najneskoršie však do 31. januára nasledujúceho roka. 
 

6) Správnosť a úplnosť finančného vyúčtovania dotácií overuje a schvaľuje ekonomické  
oddelenie MsÚ. 

 
7) Priznaná dotácia musí byť použitá najneskôr do 31. decembra príslušného roka. 

Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie je prijímateľ povinný vrátiť na 
účet mesta najneskôr súčasne s vyúčtovaním dotácie. 

 
8) Finančné prostriedky schválenej dotácie, ktoré prijímateľ použije v rozpore so 

stanoveným účelom uvedeným v uzatvorenej zmluve, alebo nevykoná zúčtovanie 
dotácie v stanovenom termíne, je povinný vrátiť v celej výške poskytnutej dotácie 
na účet Mesta Hurbanovo a to v lehote do 15 dní odo dňa prevzatia výzvy na vrátenie. 

 
  


