INFORMÁCIE K PREDLOŽENIU VYÚČTOVANIA DOTÁCIE POSKYTNUTEJ
Z ROZPOČTU MESTA ŠURANY V ROKU 2020.
Podľa § 14 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2020 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany je prijímateľ dotácie:
 športový klub
 spoločenská organizácia
 občianske združenie
poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2020 na
 konkrétny projekt (akcia, aktivita, podujatie, úloha, služba)
 na podporu činnosti športových klubov, umeleckých telies alebo súborov a
spoločenských organizácií
 reprezentáciu mesta
povinný preložiť vyúčtovanie dotácie.
Ak bola dotácia poskytnutá v roku 2020:
a) na realizáciu konkrétneho projektu (akcia, aktivita, podujatie, úloha, služba), prijímateľ
predloží vyúčtovanie dotácie do 30 dní po ukončení projektu,
b) na podporu činnosti alebo reprezentáciu mesta, prijímateľ predloží vyúčtovanie dotácie
do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka. Nakoľko 31. január 2021 je dňom
pracovného pokoja, termín na predloženie vyúčtovania dotácie pripadá na 1. február
2021.
Vyúčtovanie musí obsahovať účtovné doklady, ktoré preukázateľne, kompletne a správne
dokladujú použitie dotácie na schválený účel v zmysle uzatvorenej zmluvy. Predkladané
doklady musia byť originály alebo kópie týchto dokladov, ak prijímateľ v deň predloženia
vyúčtovania predloží originály a kópie dokladov zamestnancovi finančného oddelenia
Mestského úradu Šurany, ktorý overí svojim podpisom a dátumom zhodnosť kópií
s originálom.
Nevyčerpané finančné prostriedky vráti prijímateľ na účet mesta Šurany najneskôr do 5
kalendárnych dní od predloženia vyúčtovania, pričom doručí avízo o vrátení finančných
prostriedkov, rovnako aj v prípade dotácie poskytnutej v hotovosti vráti prijímateľ nevyčerpané
finančné prostriedky do pokladne Mestského úradu Šurany najneskôr do 5 kalendárnych dní od
predloženia vyúčtovania, pričom doručí avízo o vrátení finančných prostriedkov.
Vyúčtovanie dotácie poskytnutej v roku 2020 predkladá prijímateľ dotácie na
predpísanom tlačive s názvom:
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie
Tlačivo sa nachádza na webovej stránke mesta Šurany www.surany.sk:
v sekcii Občan  Tlačivá a žiadosti  finančné oddelenie v PDF formáte na stiahnutie. Po
stiahnutí je tlačivo potrebné vytlačiť a následne vyplniť.

Prijímateľ dotácie môže o zaslanie tlačiva požiadať na e-mailovej adrese
r.mesarosova@surany.sk, alebo prostredníctvom telefonického kontaktu na telefónnom čísle
035/6500 107.
Prijímateľ dotácie vyplnené tlačivo môže podať:
 poštou (na adresu Mesto Šurany, Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany)
 osobne (vhodiť do označenej schránky nachádzajúcej sa pred budovou Mestského
úradu Šurany)
 elektronicky do elektronickej schránky mesta Šurany (pokiaľ má daňovník
aktivovanú elektronickú schránku)
V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 035/6500 107.

