
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2012 

ui'atvorená v zmys le ustanovenia § 5 VZN Mesta Zlaté Moravce č. 12/20 ll o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce medzi: 

Posi..) tonttcl" dntúc ic: Mesto Zlaté l\loraHc. 
zastúpen~ primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom. C c. 
s ídlo: Ul. l. mája 2. Zlaté Moravce 
I ČO: 308 676 
bankové spojenie: 334221 62/0200 
(ďalej len poskyto' a tel") 

a 

Prijímateľ dotácie : Hokejový klub HC Zlaté Moravce 
zastúpen)· štatutárom lng. Mariánom Pánikom 
sídlo: TO\áren ká l . 953 O l Llaté Moravce 
I ČO: 340 09 671 
bankO\é spojenie: 77732 162/0200 
(ďalej len prijímate!') 

Článok l. 

l. Posk) tovatcľ poskytuje prijímaterovi dotác iu L rozpočtu Mesta Zlaté Moravec 
na rul.. 2012. 

Č lánok Il. 

l . Dotácia sa poskytuje vo výške 2.500,00 € (slovom: Dvetisícpäťsto Eur). 

2. Finančná č i astka bude prijímatcľovi poukáz.aná na bankový účet žiadatel'a do 30 dn í 
po podpísaní zmluvy. 

Článok III. 

l . Posk~ tovatcr poskytuje a prijímater prij íma dotáciu uvedenú ' č lánku ll. tej to zmluvy za 
účelom: napÍiíania vol'no časov)1ch aktivít u detí a mh1dcže l'adov)·m hokejom. 

2. Prijímate!' sa /.aväzuje. že predmetnú dotáciu vyuL.ije len na stanoven} účel. V prípade. lc 
dô.Jdc 10 strany prijímateľa k rozpornému ')užitiu predmetnej dotácie. taväzujc sa 
prijtmatcľ posl.. ) tnutú dotác iu vrátiť poskytovateľa' i v plnej v}·škc v lehote do JO dní odo 
dt1a. keď sa poskytovate ľ o tomto dozvie. 



Článok IV. 

1. Posky tovateľ a prijímater sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehoty na 
"rátenie dotácie uvedenej v článku HI. tejto zmluvy, zaplatí prijímate!' poskytovateľovi 

poplatok z omeškania vo výške: 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začat)· deň omeškania. 

Článok V. 

l . Prijímate ľ sa zaväzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovatel'ovi v termíne 
do: 30. 11 .20 12. V prípade. že v stanovenom termíne prij ímateľ nev) účtuje 
posk) tovate l'ovi predmetnú dotáciu, alebo ju vyúčtuj e nesprávne. bude prijímateľ povinn) 
/.aplatiľ posk) tO\ atcl'ovi zmluvnú pokutu vo vý·ške 0.05% 7 poskytn utej dotácie za každ)· 
deň omeškania. 
Ak žiadate l' nevykoná alebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručenia výzv; na opravu, je 
povinný Mestu Zlaté Moravce vrátiť celú dotáciu. 
Uhradenie tejto pokuty nemá za následok zrušenie povinnosti vyúčtovať predmetnú 
dotác iu. 

Č lánok VI. 

l . Zmlmné strany si túto zmluvu dôkladne prečítali u keďže táto vyjadruje ich slobodnú 
vôľu . súhlas ia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 

Článok VII. 

l . Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch. z ktorých každá strana obdrží dve 
''J ho tO\ en ia. 

V Llat)·ch Moravc iach dtia .5 .. J.O.N.ZP1t .. ... . 

poskytovateľ 
(podpis. peč 1atka) 

c-

'n~ 
~~ r. :.01t-

V Zlatých Moravciach di'ia ~-~: . ~~~}~.1-~·-· 

llok\.'jovy klub '\ 
H< /ldlé ,\1or.wcc (~ w? 

Trwaren<J\3 ~.9S3 Ol ll~t(• MorJvc ;/ // 
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prijímate!' 
(podpis. pečiatka) 
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