
          Zmluva 

o poskytnutí účelovej dotácie č. 01/2017 
 

medzi 

 

poskytovateľom: 

 

Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko 

sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava 

v zastúpení: Mgr. Marek Turanský, MBA – výkonný riaditeľ 

IČO: 37 840 371 

DIČ: 2023 029 525  

bankové spojenie: Prima banka a. s. 

číslo účtu:  SK67 5600 0000 0010 7228 8001 

/ďalej len „Poskytovateľ“/ 

 

a 

 

prijímateľom: 

KO BOX CLUB Galanta 

sídlo: Matičná 1035/13, 924 01  Galanta 

v zastúpení:  Tomáš Kovács  - štatutár 

IČO: 45 014 132 

bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s. 

IBAN účtu:   SK35 3100 0000 0042 1024 3906 

/ďalej len „Prijímateľ“/ 

 

  

 

Čl. I 

 

KO BOX CLUB Galanta je pridruženým členom Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko 

a aktívne sa zapája do činnosti klastra. 

 

 

Čl. II 

 

1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi účelovú dotáciu v zmysle stanov združenia na propagáciu 

klastra na podujatiach v  k projektu Vyboxuj si svoj sen  plánovaných v mesiaci február 2017  

v zmysle harmonogramu (príloha č.1). 

 

 

Čl. III 

 

1. Poskytovateľ poskytne účelovú dotáciu prijímateľovi vo výške 2.000,- € (slovom: dvetisíc EUR) na 

horeuvedený bankový účet do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. 

 



Čl. IV 

 

Prijímateľ je povinný: 

1. Použiť poskytnutú dotáciu na účel dohodnutý v tejto zmluve. 

2. Prijímateľ je povinný zdokumentovať viditeľnosť loga na podujatiach a fotodokumentáciu predloží 

Poskytovateľovi. 

 

Čl. V 

 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jednu 

zmluvu. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že so zmluvou sa dôkladne oboznámili, že jej rozumeli a potvrdzujú,             

že s ňou súhlasia a že ju uzatvárajú dobrovoľne a bez nátlaku, čo deklarujú svojimi podpismi. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám. 

 

 

 

V Trnave dňa: 01.02.2017      V Trnave dňa: 01.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

             v.r.                     v.r.  

....................................                                                                    ................................................... 

    Tomáš Kovács           JUDr. Marek Turanský MBA 

 štatutárny zástupca            výkonný riaditeľ Klastra RR 


