
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 22/2012 

U/at\on:nú 'zm)sle ustanon~nia ~ 5 'v/'\ f\lcsta /lmé Mora,cc č. 12 2011 o poskyto,·aní 
dotúci í 1 rozpočtu Mesta Zlaté Mont' ce med;i : 

Posk) 10\atcr dotácie: Mesto Zlaté Mornvcc. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom L!.!dnárom. CSc. 
sídlo: UJ. l. mája 2. l laté Moravce 
I ČO: 308 676 
bankové spojenie: 33422162/0200 
(ďalej len posk) to, ate!" ) 

a 

Prij1mat..:r dotacic · Zlatomonn ccké hokcjbaJo, é Ldružcnic 
;astúpcné 'itatutarom \lgr. l'vlichalom C'1mmcrmannom 
síd lo: lh ic;doslm 0\ a 54. 951 O l !.laté ivlon.l,·cc 
IČ'O: 420 51 703 
bank.o' é spojenie: 2620 l 02269/ 11 OO 
(ďalej len prij ímatcl') 

Č' l únoi.- l. 

Pos!..ytonttcr posk) tuje prijímatcľo'i dotaciu zro;počtu l\ksta Zlaté f\lora,cc 
na rol-. 20 12. 

Č' lúnok ll. 

l. Dotúc ia sa posk; tuje vo v)ške 350,00 ( (slovom: Tristopä(desiat Eur). 

i l· inančnú čiastka bude prijímateľa' i poukú;.aná na hanko,·) účet /iadatcl'a do 30 dní 
po podp1san1 ;ml U\'). 

Č' l {mok III. 

l . Posk) to,ater poskytuje a prijímatcr prijíma dotáciu uvedenú ' článku ll. tejto Lmlu' ) za 
účelom: zakúpenia športového materiálu pre Zlatomoravcckú hokejbalo' ú ligu. 

i Prij1matcl" sa ta,äzuje. že predmetnú dotáciu ')užije len na stano' en) učcl. V pn pade. ic 
dôjde 10 stran) prijímatcra 1-. rotpornému ') uiitiu predmetnej do túcic. /a\ä;uje sa 
prij nnater pos!.. ytnutú dotác iu 'rátit" post..) to\atel\)\ i " plnej ')škc ' lehot<.! do 30 dní odo 
dl1a. 1-.l!<.r sa posk) lO\ atc!" o tomto dol\ ie. 



I.Jn1 

Článok IV. 

l . Posk) to\atcr a prijímatcr sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehot) na 
\ľátenic dotácie uvedenej , . článku III. tejto zmluvy, zaplatí prijímate!' poskyto\atero, i 
poplatok "l omeškania 'o v)·ške: 0,05 %L dlžnej sum) za každ) aj ;:ačat)' deii omeškania. 

Článok V. 

l. Prijímate!' sa LaväLu_je predmetnú dotáciu \ ')'Úč tovať poskytovateľovi , . termíne 
Jo: 30.11.1012. V prípade, že ,. stanovenom termíne prij írnatcr ncvyúčtujc 

posk) toYatel"ovi predmetnú dotáciu. alebo ju v; účtuje nesprá' ne. bude prijímate!" povinn)· 
Luplutiľ pu~k) lo\atl!l"ovi Lmlu' nú pokutu 'o v)·škc 0,05% / posk) tmnej dotácie za ka7J) 
dd'l omeškania . 
. \l, žiadate!" ne\ ykoná alebo ncopra\Í vyúčtO\ a nic Jo l O oJ doručenia v) zv) na opravu. jl! 
po\ inn) Mestu /.laté Moravce 'rútiť celú dotáciu. 
Uhradenie tejto pokut) ne mú La núshxlok Lrušcnic povinnosti vyúčtovať predmetnú 
dotúciu. 

Článok Vl. 

/mluYné "trany si tú to zmluvu dôkladne prečítali a kcď/.c túto \ )jadrujc ich slobodnú 
\ÔI"u. súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 

Článok VIl. 

l. Táto Lmlm a je vyhotovená v štyroch exemplúroch. z ktorých každá strana obdrží dve 
\ yhotovenia. 

V Llat)·ch :V1oravciach dňa ....... ~:.~~-~ }.~~~ - -

poskytovatcr 
(podpi~. pečiath.a) 

V Zlat)·ch Mormciach diía1.5,.}0.N.ZQ1L. 

ZlATOMORAVEOO HOKEJBAlO~ 
ZDRUZENIE 

Hviezdoslavova 54 
953 Ol Zlaté Moravce 

!CO: 42 051 703 

------~ ~ ~-------
----~-~;z;~----- · 

(podp'Ís. pečiath.a) 
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