Zmluva

o poskytnutí finančnej dotácie z ľozpočtuMesta Sládkovičovo

v roku 2022

číslozmluvy

o poskytnutí dotácie

l

p3/ p o a,2)

Mesto Sládkovičovo
Fučíkova329
9252l Sládkovičovo
zasfupené pľimátoľom Ing. Antonom Szabóom
bankové spojenie: sK40 0200 0000 0000 1802 8132
ICO:00306177
DIČ:2021006746
ako p o s kytov ate ľ dotticie (ďďej iba,,mestooo)
a

Príjemca:
Futbalovy klub Slavoj Sládkovičovo
Právna foľma: občianske združenie
adresa síďa: Hviezdoslavova 1366, 92521 Sládkovičovo
zastúpená/é: Viliam Brunneľ, pľezident klubu
ICO:37847392
b.ankové spojenie: VUB,a.s. čísloúčtu: SK88
0200 0000 003t 7680 6757
ako príjemca dotdcie (ďďej iba,,pľíjemcď.)
uzavľeli v zmysle $ 51 zrĺkona č. 4011964 Zb.
občianskeho zákonníka vznení neskorších
predpisov v nadviĺznosti na ustanovenia
$ 7 z,ákona č' 58312004 Z. z. o rozpočtor1ých
pravidlách územnej samospľávy o zÍnene
a doplnení niekiorych zákonov v anení
neskoľších
pľedpisov a Všeobecĺe záiazného naľiadenia
8.100/201s v ilutno* znení,[i"ry* sa uľčuje
metodika poskytovania dotácií z ľozpočfumesta
túto

Zmluvu

o

poskytnutí dotácie z ľozpočtumesta

.

v

roku2022

I.
Pľedmet zmluvy

1' Mesto v anysle Uzresenia Mz č.3l4l202l
zo dňa 08. 12. 2021 poskytuje príjemcovi
finančnúdotáciu vo výške 16 000,- EuR,
slov""' ilr"á"jtisĺc pun.
2' Dotácia bude použltä.na nákiady spojené s
rcaliziciou projektu: Rozvoj mládeŽníckej
a vyhľadávanie špoľtoqýchialentov.
?á!lua".
3' Pľíjemcavyhlasuje, že frnančnídotáciu
uvedenú v ods. 1 tohto článku pľijíma.

il.

Účel a lehota použitia dotácie
1' Pľíjemcadotácie ju môže použiť
na tento
účel:Rozvoj mládežníckej základne
-'
a vyhľadávanie

špoľtovych tälentov'

2.Pľíjemcadotácie ju môže použiťv lehote do : 15'12.2022

m.

Spôsob platby

1.

Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostn;ým pľevodom

na účetpľíjemcu nazák7ade tejto zmluvy jednoľazovo (alebo
v spldtkach)

Iné dohod'Iľ;

z

účtumesta

n"u-ienky

1' Príjemca sa zaväzqe použiťposkytnutú finančnú
dotáciu na účelyuvedené v tejto zmluve.

2' Príjemca sa zavä.zýe, že na všetk.ých pľopagačnýchmateľiáloch a pľi
pľopagácii aktivít
súvisiacich s ľealizáciou pľojektu, na ktoý ĺoň aota.ia poskytnutáo
uvedie, Že pľojekt bol

realizovaný s finančným príspevkom mesta.

3' Mesto si vyhľadzuje právo kontroly pouŽitia pridelených
ťrnančných pľostľiedkov.

4' Poskytovateľ bude akceptovať aj výdavky príjemcu spojené
s realizáciorr pľojektu podľa
čl'I' ods'2 tejto zmluvy, ktoré pľĺiimateľl.ynäloiĺpr"J'uratnorením
tejto zmluvy, ak boli
vynaložené v ľoku 2022 naúhľadu výdavkov uvedených
u e.ľ' ods.l.
5' Pľíjemcaje povinný bezodkladne predložiť doklady
o účelovomčerpaníposkytnutej
dotácie najneskôľ však do 15. 12. zo)z.
6' Pľíjemca je povinný spolu so zúčtovanímposkytlrutej
dotácie podľa odseku 5 tohto

člĺínkupľedložiťstľučnézhodnotenie účelujeho pouzitía._--

7' Pľíjemca, ktory nepredložízúčtovanie finančnej dotácie
alebo ju použije na iný účel,ako
stanovené, je povinný finančnúdotáciu vrátiť-na
ričet mesta, najneskôľ
do 31.12.2022.

je v tejto zmluve

v.

Záverečné ustanovenia

1' obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli
na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú
svojím podpisom.
2. Tato zmluva nadobúda platnosť dň9* podpisu
oboch zmluvných striín.
3' Zmluvné strany
poĺlpisom potvľdzujú, že sa, ouruLorn tejto zmluvy
oboznámili,
ľ"j1T
porozumeli jej a vyhlasujú,
že túto zmluvu uzaivarajúslobodne avážne.

V Sládkovičove, dňa 08.03.2022
za mesto

tl
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mesta

Ing. Anton Szabó! pľimátoľ
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