
Z M L U V A   č. 5/59/2011 
              o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď    

na rok 2011 v súlade s VZN mesta Sereď č. 5/2006 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Sereď 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                 

Čl. 1 
 
1. Účastníkmi zmluvy sú : 
                                                                                                                                                            
   a/    MESTO SEREĎ 
          Nám. Republiky 1176/10 
          926 00   S e r e ď                         
          zastúpené Ing. Martin Tomčányim - primátorom mesta                                                                                     
        IČO: 00 306 169 
          bankové spojenie: VUB Sereď, č.ú. 22123-132/0200 
 
    b/   Klub zdravotne postihnutých Sereď 
          Hornočepenská 1567/105 
          926 01   S e r e ď                                       
          zastúpený Eduardom Šúrym - predsedom 
          IČO: 37841084 
 
 

Čl. 2 
 
          Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu  mesta Sereď na rok 
2011 v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2011 
vo výške 200 €, slovom dvesto eur 
na účel: dotácia poskytnutá z rozpočtu mesta Sereď na rok 2011 na nákup technického 
zariadenia klubu - tlačiarne,  do objektu Klubu zdravotne postihnutých. 
             

Čl. 3 
1. Poskytnutie finančnej dotácie bolo odporučené uznesením Komisie sociálnej, 

zdravotnej, kultúrnej a bytovej pri MsZ zo dňa 24.11.2011 a schválené primátorom 
mesta Sereď. 

 
2. Dotácia bude poukázaná prevodom na účet č. 0024089193/0900 SLSP, po 

nadobudnutí účinnosti zmluvy. 
 

3. Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu použije len na účel uvedený v čl. 2 
zmluvy, najneskôr  do 15.12.2011, inak je povinný vrátiť ju bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do  30.12.2011, na účet mesta č. 22123-132/0200 vedený vo VUB  Sereď. 
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4. Nevyčerpané finančné prostriedky je príjemca povinný vrátiť na účet mesta  
            č. 22123132/0200 vedený vo VÚB Sereď bezodkladne, najneskôr do 30.12.2011. 
 

5. Vyúčtovanie dotácie  predloží príjemca poskytovateľovi bezodkladne po jej použití,       
najneskôr do 30.12.2011. 

 
6. V prípade, že príjemca použije finančné prostriedky na iný účel, alebo zadrží 

prostriedky z  dotácie je povinný vrátiť finančné prostriedky v poskytnutej výške na 
účet mesta. Zároveň je povinný zaplatiť mestu zmluvnú pokutu vo výške 1 % 
z poskytnutej čiastky za každý deň, za ktorý mal dotáciu k dispozícii.  

 
     

Čl. 4 
 

7. Obsah tejto zmluvy možno meniť len po vzájomnej dohode medzi účastníkmi  
zmluvy. 

 
8. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží príjemca 

            a 2 vyhotovenia  mesto. 
 

9. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 
 
 
 
 
    Dátum: 01.12.2011 
 
 
 
 
 
                
 

                    - podpísané -                                                           - podpísané - 

         ................................................                              .............................................. 
                  primátor mesta                                                           príjemca 
 
 
 
 
 
Zmluva zverejnená dňa: 01.12.2011 
 
 
Zmluva nadobúda účinnosť dňa: 02.12.2011 
 


