
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 23/2012 

u;at' orena ' 1111) sie ustano' ema ~ 5 V /1\ Mesta Zlaté Mora,·cc č. 12'20 l l o posk) tovaní 
dotucit 7 rozpočtu Mesta Z laté Moravce medzi: 

Posk) to,ater dotácie: Mesto Zlaté Moravce. 
zastúpené primútorom mesta Ing. Petrom Lcdnárom. CSc. 
síd lo: Ul. l. mája 2. Zlaté Mora,·cc 
lČO: 308 676 
ban ko' é ~poj cnie . 31-+22 162/0200 
(d'alcj len posk; tt)\ atd) 

a 

Prijunatd' dotácie : Športo"j' klub Routincr 
zastúpen) štallltárom Mgr. Michalom Cimmcrmannom 
sídlo: Ľ. Podjmorinskej 23.953 Ol Llaté Monncc 
lČO: <121 2 1 281 
bankové spojenie: 2929863082/1 1 OO 
(ďalej len prijímatel') 

Č'lánok l. 

l . Posk) lO\atcl' posk) tuje prijímatel'o' i dotúci u z rozpočtu ~lcsta /. laté Mora' cc 
na rok 20 12. 

Č' l únok ll . 

l. Dotácia sa poskytuje vo v)·škc 350,00 C (s lovom: Tristopät'desiat Eur). 

2. Finančnú čiastka bude prijímatc l'ovi poukúzanú na bankový účet žiada tcl'a do 30 dní 
po podpísaní zmluvy. 

Článok 111. 

l . Posk) tO\ mel' posk) tuj e a prijímate!' prijíma dotúciu uvedenú ' článku Il. t~.:_jto zmlu,·y za 
úč~.:lom: .la kúpenia športového matcriúlu pt·c Zlatomora' cckú futsalovú ligu. 

, Prijímatcr sa zaväzuje. že predmetnú dotáciu ')užije len na stanoven)· účel. V prípade. 2e 
dôjde ;o stran) prijímatel'a k ro;pornému ')u/i ti u predmetnej dotúcic. :;aväzuje sa 
prijímateľ posk) tnutú dotúciu 'rútiť posk) to' atcl'ovi ' plnej ') škc ' lehote do 30 dm odo 
di1a. keď sa posk) tO \atel' o tomto doz' ie . 



Clúnol-. IV. 

l. PoskytO\ <Her a prijímater sa dohodli na naslcdo,nom: v prípade nedodržania lehot) na 
HÚtcnic dotácie ll\edenej ,. č l :inl-.u 111. tejto Lmlll\). 1.aplatí prijímate!' po'>i-.)tO\atcro,i 
pop la tol-. z omešl-.ania 'o v)·ške: 0.05 % L dlžnej s um) za ka7d) aj začat) deti omeškania. 

Č' lúnok \ 

l. Prijímater sa ;aväLuje prcumctnú dotúciu 'yúčtovať poskyton1tcl\)\'i ' termíne 
do: 30.11.2012. V prípade. /e ' stanovenom termrm: prijímater m.:' yuctujc 
posl-.y to' all.:l'ovi predmetnú dotáciu. alebo ju 'yúčtuje ncspdl\ ne. bude prij ímater povinn) 
!Uplatiť pOSk) lO\ atdO\ i Lllllll\ nu pokutu \O \)·škc 0.05°'o L posJ-.ytnutcj clotúcie LH ka:/d) 
deií omeškania. 
t\k :iiadatd 111.':\ y koná alebo neoprm í ') účtO\ a nic do l O od doručenia ')" ~ na o pra\ u. je 
ro' inn)· f\ k stu Llaté l\ 1or~l\ ce 'rútiť cel ú dotúci u. 
l hradenie tejto pokut~ ncmú 1.a núslcdok ;rušenie pm in nosti 'y účtO\ ať predmetnú 
dotaeiu 

Článok VI. 

/mlu' né stran) si túto ;mluvu dôkladne prečítali a keďže táto ')jad ruje ich slobodnú 
'ôl'u. súhlasia s jej obsahom a na ;nak súhlasu ju podpisujú. 

( ' lúnok \ ' ll 

r:nu /llllll\é.l JC \)hOto\CilU \ Št~roch e'cmplároch. L ktor)ch ku/dá strana obdr/Í d\l! 
'y ho to\ en ia. 

\ ' /lat\ch f\lormciach dria ..... ~:.~.~.~.~.~~? .... 

posky to\ ate!' 
(f1otlp1 ~ . pečiatka) 

~ 
t.'1. r. lv 1"' 

V /.lat)ch Mont\ ciach dria J. ~~.~.~~}.~~~. 

Športový klub Routiners, o. z. 
Ľ. Podjavorinskej 23 

SK - 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 42 121 281 
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