
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 26/2012 

uzat\ orená \ .t.mysle ustanovenia § 5 V l. Mesta /.laté Moravce č. 12/20 ll o poskytovaní 
dotacií 1. rozpočtu Mesta Zlaté Moravce medzi: 

Posk) tovater dotác ie: M esto Zlaté Moravce, 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lcdnárom. C c. 
síd lo: Ul. l. mája 2. Llaté Moravce 
IČO: 308 676 
bankové spojenie: 33422162 0200 
(tľalej kn posk) to\ ate l"} 

a 

Pnjímawr dotácie : TJ Solw l Zhaté Moravce - kulturistika, o. 1.. 

zastúpená štatutárom p. Tiborom Ághom 
síd lo: Štúrova 5. 953 O l Zlaté Moravec 
lČO : 422 07 118 
bankové spojenie: 294331 0951 0200 
(ďalej len prijímatcl') 

Č lánok l . 

l . J>osk) tovatel' poskytuje prijímatel'ovi dotáciu 1 rozpočtu Mesta /. laté Mora\ cc 
na rok. 2012 

Článok II. 

l . Dotácia sa posk) tuje vo v)·ške 200,00 C (slovom: Dvesto Eur). 

1 l· inančná čiastka bude prij ímatel"ovi po ukázaná na banko' ý účt:t L.iadatera do 30 dtu 
po podpísaní .cmluvy. 

Č' lánok ll l. 

l . Poskytovatcr poskytuje a prijímateľ prijíma dotáciu uvedenú v článku Il. tejto Lmluvy za 
účelom: zakúpenia š portového matcriúlu preT J Soi<OI Zla té Moravce. 

') PnJtmutcr !->U ;mä/.uje. /c pn.:dmetnu dotaciu \)U/ije kn na stanO\t:n) účel. V prípade. ic 
dôjde zo strany prijímatel'a k rozpornl.!mu vyu/i tiu predmetnej dotácie . .t.aväzuje sa 
prij i mater posk.ytnutú dotáciu vrátiť posk.) LO\ atcl"ovi ' plnej ')·šk.c ' lehote do 30 dní odo 
dt'la. keď sa posk} to, a tel' o tomto dOL\ ic. 



Článok IV. 

I. Poskytovatd ' a prij ímateľ sa dohodli na nasledovnom: \ prípade nedod ržania lehot) na 
vrátenie dotácie uvedenej v č lánku III. tejto zrn ili\ y. Laplatí prijímate l' poskyto' atcrm i 
poplatok 1 omeškania vo 'ýškc: 0.05% z dlžnej s um) La ka2dý aj ;ačat) der1 omeškania. 

Článok V 

l. Prijímatcl" sa ;avä/.uje prl..!dmctnú dotáciu ')účtovať poskyto\ atcl"O\·i v te rmín~: 

do. ]0.11.20 12. V prípade. 'íl.! \ stano' l..!nom termíne prijímatcr ne') účtu1c 
posk~ lO\ utdu' i predmetnu dotáciu. alebo ju') učtujc ncsprá\nc. bude prijímater po' inn) 
zaplattľ posk~ lO\ ate rO\ i /ll1IU\ nÚ pokutu \O \)škc 0.05°/o l posk:;. tnu tej dotácie LU kaili) 
(.ict1 omcškuniu. 
1\k iiat.lmcr ne') koná alebo neopra\'Í 'Yúčto\anie do l O od doručenia vyzv) na oprant. je 
po' inn) Mestu Zlaté Moravce vrát i ť celú dotác iu. 
Uhraden ie tej to pokuty nemá za následok Lrušenic po' innosti 'yúčto\'ať preJmetnú 
dotáciu 

Č lánok VI. 

l. /.mim n~ stran) Sl tuto Ltnlll\ u dô kladne prečíta l i a keďže táto ')jadrujc ich slobodnú 
vôru. súhl a:-. ia s jej obsahom a na L.nak súhlasu j u podpisujú. 

Článok \' ll. 

l. J áto ;ml u' u je v; holO\ emi \ ŠI) roch exemplároch, L ktor)ch ka/dó strana ohdr/í d' c 
')ho tm en ia. 

V L.lat)ch l\ lo ra' ciach d!la ..... ~:.~.~~)QR ... 

pu sk} to,·ater 
!poJr'"· p..:čiatka) 

V Zlatých Monn ciach dt1a J~ .. ~~~ .~ .. 

----------~~------
(pod~ p..:čwtka) 


	a
	b8

