
Zmluva č. 1 
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011 

MESTO SENEC, zastúpené primátorom, Ing. Karolom Kválom 
Bankové spojenie: OTP Banka Senec, č.ú. 562441/5200 

ako poskytovateľ dotácie /ďalej iba mesto/ 

a 

GABRIEL CSÉMY 
zastúpený: 
charakter organizácie: stolný tenis 
IČO: č. OP : EA 873846 
bankové spojenie: 182535806/0900 
DIČ: 

ako príjemca dotácie /ďalej iba príjemca/ 

uzavreli v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného 
nariadenia Č. 2/2005, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
Senec túto Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011. 

I. 
Predmet zmluvy 

1. Mesto Senec v zmysle uznesenia MsZ č. 13/2011 zo dňa 03.03.2011 poskytuje 
príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 2.000 Eur, slovom dvetisíc Eur . 

2. Poukázaný príspevok bude použitý na účasť na medzinárodných turnajoch ( 
Taliansko. Slovinsko. Holandsko. Maďarsko, atď.) . 

3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma. 

II. 
Spôsob platby 

1. Finančná dotácia je nárokovateľná iba v prípade, že mesto zabezpečí dostatok zdrojov 
na krytie rozpočtových výdavkov vrátane transferov. 

2. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným stykom z účtu mesta na účet 
Príjemcu na základe možných peňažných zdrojov mesta jednorazovo alebo 
v splátkach, a to v termínoch podľa rozhodnutia mesta. 

111. 
Iné dohodnuté podmienky 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto 
zmluve. 

2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagái 
aktivít prostredníctvom masmédií, na ktoré bola dotácia poskytnutá uvedie, že sa 
realizoval s finančným príspevkom mesta Senec. 
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3. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie predložiť stručné 
zhodnotenie účelu jej použitia. 

4. Mesto si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. 
5. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 31.12.2011. 
6. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej 

finančnej dotácie, najneskôr však do 10.01.2012 na vzorovom tlačive. 
7. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo použije túto finančnú 

dotáciu na iný účel ako bol určený a v tejto zmluve uvedený , je povinný finančnú 
dotáciu vrátiť na účet mesta, najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na 
zúčtovanie. 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať 
podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 
Príjemca nesmie finančné prostriedky z dotácie použiť na alkohol, tabakové výrobky 
a odmeny funkcionárom. 

3. Príjemca môže finančné prostriedky z dotácie použiť na nákup občerstvenia 
a pohonných hmôt iba ak je to uvedené v tejto zmluve. 

4. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo 
potvrdzujú svojím podpisom. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť 
nadobúda nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých mesto Senec obdrží 1 rovnopis 
a príjemca obdrží 1 rovnopis. 
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VSenci, dňa 07.03.2011 
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primátor mesta 

/ 

príjemca t 


