
Zmluva
o poskytnutí Íinančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v

ľoku 2022
číslo zmluvy o poskytnutí dotácĺe : 65 / ;o p L

Mesto Sládkovičovo
Fučíkova 329
9252I Sládkovičovo
zastúpené primátorom Ing. Antonom Szabóom
bankové spoj enie: SK40020000000000 1 8028132
ICO: 00306177
DIČ:2021006746
ako poskytovatel' dotácie (ďalej iba ,,mesto")
a
Pľíjemca:
Miestny odbor Matice slovenskej v Sládkovičove
adľesa sídla: Muškátová 128717, Sládkovičovo
zastilpenžl e: Vladimírom Švončinárom
ICO:00179027
bankové spojenie: VUB, a.s. číslo účtu: SK85 0200 0000 0011 6308 5453
ako pľíjemca dotdcie (ďalej iba ,,pľíjemca")

uzavreli v zmysle $ 51 zákona č.4011964 Zb. občianskeho zákonníkavznení neskorších
pľedpisov vnadväznosti na ustanovenia $ 7 zákoĺa č.58312004 Z. z. oľozpočtoqých
pľavidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoľších
pľedpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. I00l2018 v platnom zneni, ktoým sa uľčuje
metodika poskytovania dotácií ztozpočtu mesta túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie z ľozpočtu mesta v roku2022

I.
Pľedmet zmluvy

1. Mesto v zmysle Uznesenia MZ č.3I4l202I zo día 08' 12. 2021 poskytuje príjemcovi
finančnú dotáciu vo lyške 520,- EUR' slovom päťstodvadsať EUR nasledovne:
320,- EUR miestnemu odboru MS, 200,- EUR Súboru malých javiskových foriem.
2. Dotácía bude pouŽitá na náklady spojené s ľealizáciou pľojektu: organizovanie kultúľnych
podujatí pre členov MOMS a obyvateľov Sládkovičova' prípľava a organizácia podujatí
v oblasti umeleckého prednesu.
3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku pľijíma.

il.
Účel a lehota použitia dotácie

1. Príjemca dotácie ju môže použiť na tento účel: Folklórne popoludnie pľe členov Mo MS,
spomienkové popoludnie k 75. ýročiu presídlenia, tvorivé dielne a hry pre deti-prázdninové



aktivity s deťmi, súťaŽ o najkľajšieho, ľesp. o najvyššie letiaceho šaľkana, pásmo poézie
a vážnej hudby pre všetkých. Príprava a organizácia poduj atí v oblasti umeleckého prednesu.
2. Príjemca dotácie ju môŽe pouŽiť v lehote do : 30. II.2022.

III.
Spôsob platby

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným pľevodom z účtu mesta na
účet príjemcu: SK 85 0200 0000 001 1 6308 5453 na záklaďe tejto zmluvy jednorazovo.

IV.
Iné dohodnuté podmienky

1. Pľíjemca sazavázuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve.
2. Príjemca sa zavänlje, že na všetkých propagačných mateľiáloch a pri propagácii aktivít
súvisiacich s realizáciou projektu, na ktory bola dotácia poskytnutá, uvedie, Že projekt bol
ľealizovarlý s finančným pľíspevkom mesta.
3. Mesto si vyhĺadzuje pľávo kontroly použitia pridelených finančných pľostľiedkov.
4. Pľíjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 30' ] 1. 2022 .

5. Pľíjemca je povinný bezodkladne pľedložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej
dotácie najneskôr však do 15. 12.2022.
6. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 5 tohto
článku pľedložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia.
7. Príjemca, ktory nepľedloží zúčtovanie finančnej dotácie, alebo ju použije na iný účel, ako
je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vľátiť na účet mesta,
najneskôr do 31. 12. 2022.

v.
Záverečné ustanovenia

1. obidve zmluvné stľany vyhlasujú, Že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú
svojím podpisom.
2.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných stľán'
3. Zm|uvné strany svojím podpisom potvľdzujú,že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili,
porozumeli jej a vyhlasujú, žetuto zmluvu uzatvárajuslobodne avážne.
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