
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 24/2012 

uLat\·orená v Lmysle ustanovenia § 5 VZN Mesta Zlaté Mora\·ce č. 12/201 1 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce medzi: 

Poskytovater dotácie: Mesto Z laté Moravce. 
Lastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom. CSc. 
sídlo: Ul. l. mája 2. Zlaté Moravce 
l ČO: 308 676 
bankové spojenie: 33422162/0200 
(ďalej len poskytovateľ) 

a 

Prijímateľ dotácie: Športov)· ldub Routiners 
zastúpen)· štatutárom Mgr. Michalom Cimmermannom 
sídlo: C. Podjavorinskej 23, 953 O l Zlaté Moravce 
I ČO: 421 21 281 
bank.o\.é spojenie: 0234625...j.!7/0900 
(ďalej len prijímateľ) 

Článok l. 

l. Poskytovateľ poskytuje prijímateľovi dotáciu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
na rok 2012. 

Článok I l. 

l . Dotácia sa poskytuje vo v)'ške 200,00 f (s lovom: Dvesto Eur) . 

..., Finančná čiastka bude prijímateľovi poukázaná na bankov)' účet žiadatera do JO dní 
po podpísaní zmluvy. 

Člúnok III. 

l. Poskyto\ateľ posky1uje a prijímateľ prijíma dotáciu uvedenú \ č l ánku U. tejto zmluvy La 

účelom: t:akúpenia športového materiálu pre llokejbalov)· klu b Routiners Zlaté 
Montvce. 

2. Prijímater sa Laväzuje. že predmetnú dotáciu využije len na stanovený účel. V prípade, že 
dôjde LO strany pr ijímateľa k rozpornému využitiu predmetnej dotácie. zaväzuje sa 
prijímateľ poskytnutú dotáciu vrátiť poskytovatcľovi v plnej výške v lehote do 30 dní odo 
dňa. keď sa poskytovateľ o tomto dozvie. 



Článok lV. 

Posh.~ to' ateľ a prijímateľ sa dohodli na nasledovnom: ' prípade nedodr/ania lehot) na 
'ratcnic dotacie u' edenej ,. članl-..u III. tejto tm lu'). ;:aplatí prijímatd' posh.~ to\ utdm 1 

poplatok 1 omeškania 'o 'yške: 0.05 ° o 1 dli.m:j sumy ta každ~ aj tačnt) deJi omcškunia. 

Č' !{mok V. 

l. Prijímateľ sa zaväzuje predmetnú dotáciu \ yúčtovaľ posk) tovatel'<n i v termíne 
do: 10.11.2012. V prípade. /e ' stanov<.:nom termíne prijímateľ ne' yúčtuje 
poskytovateľ O\ i predmetnú dotúciu. alebo ju 'yúčtujc nesprá' nt.:. bude prij ímatcl' povinn) 
Laplntiľ posk~ to\ ateľo' i tm lu\ nú pokutu 'o ')ške 0.05°o 1 poskytnutej dotácie La bžtl) 
deJi omeškania . 
. \k :tiadateľ ne') koná alebo neoprU\ í ') účto\ anie do l O od doručenia '~ 1\) na opr:n u. je 
pm inn) t\ les tu Llm~ Morm cc 'rátiľ celú dotáciu. 
l hradenie tejto pokut) nemá La nasledok trušenie po' innosti v:. účto' ať predmetnú 
dotúciu. 

Clanok VI. 

l. /ml u' né stran) si túto ;:ml u' u dôkladne prečítali a ked' že táto 'yjadru.1e ich slobodnú 
'ôľu. súhla'>ia s jej obsahom a na tnak súh lasu ju podpisujú. 

Č'lúnok VIl. 

l attl tm lu' a je 'yhoto\ená ' št]roch ~.:xemplároch. z ktor) ch kaidá strana obdrží d' c 
'\ho tm en ia. 

5. JÚN 2012 
\ ' /lat\ch \1on.l\CÍach diia ........................ . 

posk~ tm a teľ 
(podpis, pt.:čiatka) 

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

SK - 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 42121 281 

--------~-------
prij}ňwtel' 

(podp{s. pečiatka) 
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