
Správa a vyúčtovanie dotácie 
poskytnutej z rozpočtu mesta Komárno podľa VZN č.  6/2017 

Beszámoló a városi költségvetésből nyújtott anyagi támogatás elszámolásáról a 6/2017 
számú ÁÉR értelmében 

 

 
 
I. Príjemca dotácie / a dotáció kedvezményezettje: 
 

Názov/meno a priezvisko: ........................................................................................... 

Megnevezés/kereszt és vezetéknév 

Sídlo/trvalý pobyt: ........................................................................................................ 

székhely/állandó lakhely 

Štatutárny zástupca (v prípade PO):............................................................................ 

jogi képviselő (jogi személyek esetén) 

IČO/adószám: 

............................................................................................................................. 

Bankové spojenie/banki összeköttetés: 

....................................................................................................... 

Číslo účtu/számlaszám:  

.................................................................................................................. 

Zmluva o poskytnutí dotácie č. ................................... zo dňa .................................... 

Az anyagi támogatásról szóló szerz.sz.                      kelt                                        

Termín vyúčtovania poskytnutej dotácie: ..................................................................... 

A támogatás elszámolásának határideje 

            Určený účel výdavkov v zmysle platnej uzatvorenej zmluvy: ...................................... 
             A kiadások célja a szerződés feltételeinek megfelelően 
 

II. Vecné zhodnotenie použitia dotácie/ a támogatás felhasználásának tárgyi 
kiértékelése : 
(názov aktivity (projektu), cieľ, miesto, termín, prínos a pod.) 
(a projekt megnevezése, célja, helyszíne, hozadéka és stb.) 

 
III. Preukázateľným spôsobom vydokladovaná prezentácia mesta k poskytnutej 

dotácii: (fotodokumentácia, tlačové materiály a pod.) 
A nyújtott dotáció prezentációjának kimutatható dokumentációja 
(fotódokumentáció, nyomtatási anyagok stb.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Použitie dotácie / A támogatás felhasználása 
 

P.č. 
sorsz. 

Dátum  
Úhrady 
a fizetés 
időpontja 

Číslo 
účtovného  
Dokladu 
a számviteli 
dokumentum 
száma 

Druh výdavku a kiadás típusa Suma 
v EUR 
összeg Euro 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

   
SPOLU összesen: 

 

   Poskytnutá dotácia 
z rozpočtu mesta a városi 
költségvetésből származó 
támogatási összeg: 

 

   Rozdiel különbözet:  

 
 
 

V. Prílohy:  
 
- čitateľné fotokópie všetkých účtovných dokladov uvedených v tabuľke IV. Použitie 

dotácie a IV.a táblázatban feltüntetett összes számviteli dokumentum olvasható 
fénymásolata A dotáció felhasználása 

- zdokumentovaná prezentácia mesta k poskytnutej dotácii a nyújtott dotációhoz 
tartozó városi prezentáció dokumentációja 
 
 
Čestne vyhlasujem, že údaje uvedené vo vyúčtovaní a v prílohách sú pravdivé. 
Becsületesen kijelentem, hogy az általam az elszámolásban és mellékletekben 
feltüntetett adatok valósak. 
 

 
 
..............................       ...........................                          ................................................ 
        miesto                          dátum                                     pečiatka a podpis prijímateľa 
        helyszín                       időpont                                                  dotácie  
                                                                                                      pecsét és aláírás 
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