
DOHODA O POSKYTOVANÍ DOTÁCIE 

  

 

I.     Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ: 

Názov :     Obec Nová Ves nad Žitavou 

v zastúpení :Mgr. Mária Korčoková, starostka obce 

IČO: 00308331 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.,  č.ú. IBAN SK80 5600 0000 0022 0731 6001 

 

Žiadateľ :  

Názov: Poľovnícke združenie Nová Ves nad Žitavou 

v zastúpení: Ing. Michal Mladý 

IČO: 35593539, DIČ: 2021048051 

bankové spojenie: SK06 7500 0000 0040 2428 1618 

 

uzatvárajú túto dohodu o poskytovaní dotácie 

 

II.     Základné ustanovenia 

 

1/ Dohoda sa uzatvára z dôvodu zabezpečenia kontroly nad dodržaním účelu dotácie v zmysle  

žiadosti zo dňa  13.11.2020, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. 

2/ Poskytovateľ poskytne žiadateľovi finančné prostriedky len na základe vyúčtovania dotácie z 

minulého obdobia/ ak taký prípad nastal/. 

3/ Poskytovateľ sa, pri splnení podmienky z bodu 2/ tejto dohody, zaväzuje poskytnúť z rozpočtu  

obce Nová Ves nad Žitavou  

pre rok 2021 dotáciu vo výške : 400,- € 

Finančné prostriedky budú poukázané na účet alebo vyplatené v hotovosti v nasledovných 

termínoch a finančných čiastkach: priebežne počas roka. 

4/ Dotácia sa poskytuje na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.12.2021. Po tomto termíne žiadateľ 

stráca nárok na nepoužité, prípadne nevyčerpané finančné prostriedky. 

5/ Žiadateľ sa zaväzuje využiť poskytnutú dotáciu len na účel, ktorý uviedol vo svojej vyššie  

spomínanej žiadosti. 

6/ Pre potreby kontroly predloží žiadateľ poskytovateľovi doklady o využití dotácie, najneskôr do  

31.12.2021.                                                                    

7/ Žiadateľ sa zaväzuje zúčastniť sa brigád za účelom zveľaďovania obce a zúčastňovať sa na 

akciách usporiadaných obcou.                                                                        

8/ Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi poskytnutú dotáciu, ak sa pri kontrole dokladov zistí, 

že bola použitá na iný účel ako vyplývalo zo žiadosti, ak žiadateľ nepredloží vyúčtovanie použitia   

dotácie, alebo došlo k zániku organizácie žiadateľa po termíne obdržania dotácie a pri nesplnení 

podmienky bodu 7. 

 

V Novej Vsi nad Žitavou, dňa 09.02.2021 

 

 

 

                  ….............................................                                          …............................................. 

                          Mgr. Mária Korčoková                                                      Ing. Michal Mladý 

                              starostka obce                                                                        predseda  

                        Nová Ves nad Žitavou                                                            


