
D o h o d a 
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik 

uzatvorená v zmysle VZN obce Hronský Beňadik č. 2/2010 zo dňa 26.3.2010 
medzi 

 
 Obec            Hronský Beňadik 
 Zastúpená    Krovinom Ľubomírom - starostom obce   
 sídlo:            Mýtne námestie 445, 966 53 Hronský Beňadik 
 IČO:         00320676  
 DIČ:         2021111422 
 číslo účtu:     2727422/0200 
             IBAN  :         SK90 0200 0000 0000 0272 7422 
  
 ako poskytovateľom dotácie z rozpočtu obce (ďalej len poskytovateľ) 
                                                                a   
 Názov          Futbalový klub Hronský Beňadik  
 zastúpená:   MLINKA František, Ing. . – predseda 
 sídlo:            Mýtne námestie 445/26, 966 53  Hronský Beňadik 
 IČO:             52019101 
 DIČ:              
             Č.účtu :        1625206003/1111     IBAN : SK76 1111 0000 0016 2520 6003 
 
 ako prijímateľom dotácie z rozpočtu obce (ďalej len prijímateľ) 

 
za týchto podmienok: 

 
Čl. 1 

1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi dotáciu vo výške 3800 eur slovom tritisícosemsto eur, 
ktorú poukáže na účet v 2 častiach.   

      Prijímateľ použije dotáciu na účel: na zabezpečenie chodu futbalového oddielu, pracie    
      a čistiace prostriedky, občerstvenie, náklady na valcovanie, hnojenie a kosenie, postrek proti       
      burine, pieskovanie ihriska . 
2. Prijímateľ prijíma dotáciu z rozpočtu obce bez výhrad v plnom rozsahu a za podmienok   
      uvedených v tejto dohode a súčasne sa zaväzuje použiť dotáciu výlučne na zabezpečenie           
      účelu, na ktorý sa dotácia poskytla. Taktiež zodpovedá za účelné, hospodárne, efektívne            
      a účinné použitie dotácie a jej riadne vedenie v účtovníctve. 

   
Čl. 2 

1. Prijímateľ sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi vyúčtovanie dotácie v termíne do 
30.11.2022. 

2. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť poskytnutú dotáciu na účet obce. ak táto nebola vyúčtovaná 
v stanovenom termíne alebo bola použitá v rozpore s účelom použitia do 30 dní po termíne 
stanovenom v prvom odseku tohto článku dohody.     

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že pri informovaní o svojej činnosti, na ktorú bola poskytnutá dotácia, 
výslovne uvedie, že bola financovaná z dotácie obce. 

 
Čl. 3 

1. Poskytnutie dotácie bolo prerokované obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2021, uznesenie č. 
230/2021. 

2. Dohoda je vyhotovená v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

 
 V Hronskom Beňadiku, dňa :  08.04.2022 
  
 
 
 Za poskytovateľa:      Za prijímateľa: 
  
           Krovina Ľubomír - starosta                                           Mlinka František, Ing. – predseda                                               


