
Zmluva
o poskytnutí Íinančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v

ľoku 2022
Číslo zmluvy o poskytnutí dotác ie z L4 e / zo l 2-

Mesto Sládkovičovo
Fučíkova 329
9252I Sládkovičovo
zastúpené primátoľom Ing. Antonom Szabóom
bankové spoj enie: SK40020000000000 l 8 028132
ICO: 00306177
DIČ: 2021006746
ako p o s kytov ate I' d o t túc i e (ďďej iba,,mestoo')
a
Pľíjemca:
Slovenský zv äz záhr adká ľov
Miestna oľganizácia Sládkovičovo
adľesa sídla: Fučíkova 701, Sládkovičovo
zastúpené: Jánom Némethom, predsedom zdruŽenia
ICO: 00178152 0155
ako pľíjemca dottície (ďalej iba,,pľíjemcď,)

uzavľeli v zmysle $ 5l zakona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v zneni neskorších
pľedpisov v nadväznosti na ustanovenia $ 7 zákona č,. 58312004 Z. z. o rozpočtoqých
pľavidlách územnej samosprávy o zÍnene a doplnení niektoých ziíkonov v znení neskoľších
predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 100/2018, ktoým sa určuje metodika
poskytovania dotácií ztozpočtu mesta túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie z ľozpočtu mesta v roku2022

I.
Predmet zmluvy

1. Mesto v zmysle Uznesenia MZ č. 3I5l202I zo dňa08. 12. 2021 poskytuje pľíjemcovi
ťrnančnú dotáciu vo výške 265,- Euľ, slovom dvestošesťdesiatpäť E;. -

2.Dotáciabude použitá na náklady spojené s organizačnýmzabezpečením Výstavy ovocia
a zeleniny, konanej dňa 10._12. septembľa 2022 v Sládkovičove.
3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto članku pľijíma.



n.
Účel a lehota použitia dotácie

1. Pľíjemca dotácie ju rnôže pouŽiť na tento účel: Náklady súvisiace s mateľiálno technickým
zabezpečením výstavy a nákup cien pľe viťazov.
2. Príjemca dotácie ju môŽe použiť v lehote do : t5.12.2022

nI.
Spôsob platby

1. Finančná dotácia bude poskytnutá hotovostne jednotazovo príjemcovi dotácie

Iv.
Iné dohodnuté podmienky

l. Pľíjemca sazaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve.
2. Pľíjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných mateľiáloch a pľi pľopagácii aktivít
súvisiacich s ľealizáciou pľojektu, na ktoý bola dotácia poskytnutá, wedie, ze pľojekt bol
ľealizovaný s finančným pľíspevkom mesta.
3. Mesto si vyhľadzuje právo kontroly použitia pľidelených finančných
pľostľiedkov.
4. Pľíjemcaje povinný finančnú dotáciu vyčeľpať do 15.12'2022 .

5. Pľíjemca je povinný bezodkladne predložiť 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
člĺínku predložiť stľučné zhodnotenie účelu jeho použitia.
7. Príjemca, ktoý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju pouŽije na iný účel, ako
je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť ná ,'ĺ.t mesta,
najneskôr do 3 I.12.2022.

v.
Záverečné ustanovenia

1. obidve zmluvné stľany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvľdzujú
svojím podpisom.
2.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných stľán
3. Zm|uvné strany syojím podpisom potvľdzujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili,
porozumeli jej a vyhlasujú, Že túto zmluw uzatvfuajuslobodne aväŽie.
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Ing. Anton Szabó, pľimam'$e€sra Ján Németh, pľedseda


