
Z M L U V A 
o poskytnutí   finančnej dotácie č. FD 2/2022

uzavretá medzi

Poskytovateľom: Obec Korytárky

Zastúpené: Dušanom MITTEROM, starostom  obce
IČO: 17066905
DIČ: 2021331070
Bankové spoj.: DEXIA banka Slovensko, pobočka Detva
Číslo účtu: SK03 5600 0000 0013 3702 0001 
/ďalej len poskytovateľ/

a

Príjímateľom: Folklórne občianske združenie JAVORIE

Zastúpené: Jurajom MALATINCOM, podpredsedom FOZ
IČO: 37825356
DIČ: 2021587469
Dátum narodenia: 17.01.1956
Bankové spoj.: VÚB banka, a.s.
Číslo účtu: SK95 0200 0000 0014 8943 2558 
/ďalej len prijímateľ/

uzavreli v zmysle § 629 Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2005
o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce túto Zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie 

Článok I.
Predmet a plnenie predmetu zmluvy

1/ Predmetom zmluvy je poskytovanie finančnej dotácie vo výške 500,00 €, slovom:  
Päťstoeur,  ktorú poskytovateľ prevedie na účet prijímateľa do 16.09.2022.

2/ Účelom použitia finančnej dotácie je čiastková dotácia podujatia - 28. ročník 

           Celoslovenskej prehliadky fhelegónkárov,   konanej 17. 09. 2022 v obci 
Korytárky.

3/ Prijímateľ je povinný s poskytnutou finančnou dotáciou hospodárne a účelne nakladať.

4/ Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky použiť  v zmysle           



            predmetu tejto zmluvy.

5/ Prijímateľ bude uvádzať poskytovateľa (Obec Korytárky) ako spolu usporiadateľa 
akcie 28. ročník Celoslovenskej prehliadky heliegóbkárov,   na plagátoch, vstupenkách

a pozvánkach. 

6/ Poskytovateľ je povinný prijímateľovi poskytnúť dotáciu vo výške 500,00  € do 
16.09. 2022

7/ Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi priestory spoločenského domu   

            vrátane vybavenia v použiteľnom stave.

8/ Poskytovateľ je povinný udržiavať sociálne priestory v prevádzkyschopnom stave.

9/ Poskytovateľ súhlasí, aby v priestoroch pri spoločenskom dome bol umiestnený stánok

           s občerstvením, ktorý zabezpečí stravovanie účinkujúcich. 

Článok II.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1/ Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

2/ Zmeny zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku po odsúhlasení 
oboma zmluvnými stranami.

3/ Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, obe strany obdržia po jednom exemplári.

V Korytárkach V Korytárkach

Dňa ....................... Dňa........................

................................................. ...............................................
poskytovateľ            prijímateľ


