
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          Dobrovoľný hasičský zbor Hronský Beňadik  
 zastúpená:   p.Majerský Ľuboš – predseda DHZ   
 sídlo:            Hronský Beňadik-Psiare  96653  
 IČO:             001774745106       
             DIČ:          
             Č.účtu :        SK81 5600 0000 0017 4561 8002 
 
 ako prijímateľom dotácie z rozpočtu obce (ďalej len prijímateľ) 

 
za týchto podmienok: 

 
Čl. 1 

1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi dotáciu vo výške 900,00 eur slovom deväťsto eur, ktorú 
poukáže na bankový účet.   

      Prijímateľ použije dotáciu na účel: materiálno-technické zabezpečenie a preškolenie členov. 
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.č.SK90 0200 0000 0000 0272 

7422, 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 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma stranami. 
3. Dohoda je vyhotovená v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 
 V Hronskom Beňadiku, dňa: 04.05.2022 
 
 
 Za poskytovateľa:      Za prijímateľa: 
 
  
 
 
             
           Krovina Ľubomír - starosta                                            Majerský Ľuboš – predseda 
                                                                        


