Z M L U V A č. 7 /125 / 2012
o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2012, uzatvorená v súlade
s ust. § 7 ods. 2 Zák. NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v platnom znení a VZN mesta Sereď č. 7/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Sereď.
_______________________________________________________________
Účastníkmi zmluvy sú:
Poskytovateľ dotácie: Mesto Sereď
Nám. republiky 1176/10
926 01 Sereď
v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta
IČO: 00306169
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Č.ú.: 0203505156/0900
Príjemca dotácie:

OZ Hip Hop Fakulta
Šustekova 49,
851 04 Bratislava
v zastúpení: Melánia Kasenčáková
predseda združenia
IČO: 42131791
Bankové spojenie: ČSOB
Č.ú.: 4006182106/7500

Čl. 1
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď na Mikulášsku šou pre deti v roku 2012
z kap. 08.2.09 Ostatné kultúrne služby, položka 642 001 Bežné transfery.
Účel poskytnutej dotácie: zabezpečenie akcie Mikulášska šou pre deti základných a materských škôl v
Seredi
Účel použitia dotácie je príjemca povinný preukázať poskytovateľovi.

Čl. 2
1.

Výška schválenej dotácie v zmysle §4, ods.4 VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta
Sereď je schválená primátorom mesta v sume 250 € (slovom: dvestopäťdesiat eur).

2.

Dotácia bude príjemcovi poukázaná na účet 4006182106/7500 vedený v ČSOB, v termíne do desať dní
od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Príjemca sa zaväzuje dotáciu použiť na úhradu nákladov uvedených
v čl. 1 zmluvy najneskôr do 15. 12. 2012.

3.

Zúčtovanie dotácie na rok 2012 je príjemca povinný predložiť poskytovateľovi najneskôr do 15.12.2012.
V prípade, že príjemca nie je schopný dotáciu zúčtovať v danom termíne, je povinný požiadať primátora
mesta písomnou žiadosťou o zmenu termínu vyúčtovania poskytnutej dotácie v zmysle §9, ods.3 VZN
č.7/2012. K zúčtovaniu finančnej dotácie príjemca predloží poskytovateľovi prehľadný zoznam
uhradených faktúr alebo iných účtovných dokladov spolu s kópiami týchto dokladov a kópiami výpisov
účtov peňažného ústavu.

-24.

Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu použije len na dohodnutý účel, inak je povinný vrátiť ju bez
zbytočného odkladu na účet mesta č. 0203505156/0900 vedeného v Slovenskej sporiteľni.

5.

V prípade, že príjemca použije dotáciu na iný účel alebo v rozpore s obsahom zmluvy, je povinný
zaplatiť mestu zmluvnú pokutu vo výške 1 % z poskytnutej sumy za každý deň, ktorý mal dotáciu
k dispozícii.

6.

Nevyčerpané finančné prostriedky príjemca vráti na účet mesta č. 0203505156/0900 vedeného
v Slovenskej sporiteľni v termíne do 31. 12. 2012.

Čl. 3
1.

Obsah tejto zmluvy možno meniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov podpísaných
zmluvnými stranami.

2.

Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží prijímateľ dotácie
a dve vyhotovenia poskytovateľ dotácie.

3.

Táto zmluva je platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

4.

Táto zmluva je v súlade s ustanoveniami §5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov zverejňovanou zmluvou a v zmysle ustanovení
§47a Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

podpísané
...............................................
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

Zmluva podpísaná dňa 12.12.2012
Zmluva zverejnená dňa 12.12.2012
Zmluva nadobúda účinnosť dňa 13.12.2012

podpísané
...............................................
Melánia Kasenčáková
predseda združenia

