
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 27/2012 

u;at\ orená ' /111) sk ustano' en ia * 5 V l ~ks ta /laté Mo nn cc č . 12 '20 ll o posk) tm ani 
dotúcií 1 rozpočtu Mesta L.laté Mora' cc med?t: 

Poskytovateľ dotácie : Mesto Zlaté Moravce, 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc. 
s ídlo: Ul. l. mája 2. Llaté Moravce 
I ČO: 308 676 
hanko\ é spojenie : 33422162/0200 
(ďalej len poskyto,·ateľ) 

a 

Prijímateľ dotácie : Sloven k)· zväz chovateľov poštových holubo' Zlaté MontHe 
zastúpen) štatutárom p. Štefanom Pilč íkom 
sídlo: Ch) ;ero' ec ká 220. 953 O l Z laté ľ\ lo rm cc 
I ČO: 3 17 90 852 
bankové spojenie: 234322-+6 7 0900 
(ďalej len prijímateľ) 

Č lánok I. 

l . Po sky to,·atcľ poskytuje prij ímateľo\ i dotáciu z rot.počtu Mesta 7 1até Mora\ ce 
nJ rok 20 12. 

Č lánok fi. 

l . Dotáct<l sa poskytuje vo Y)'škc 200,00 ( (slovom: 0\esto Eur). 

' hnančná čiastka bude prijímateľov i poukát.aná na bankov) účet ž iadate ľa do 30 dní 
po podpísaní zmluvy. 

Článok III. 

l. Posk) tO\ateľ posky tuje a prijímateľ prijíma dotáciu uvedenú' článku II. tejto zmlu ' ) za 
účelom : zúča tnenia sa pretekov poštov)·ch holubov, celoslovenskej ')'shn y poštov~·ch 

holubov. 

' Prijímater sa zaväzuje. že predmetnú dotáciu využije Jen na stanovený účel. V prípade. že 
dôjde .10 stran) prijímateľa k rot.pornému využitiu predmetnej dotácie. /.avä;ujc sa 
pri_pmateľ posk) tnu tú dotáciu 'rát iť posk) LO\ a teľm i ' plnej vy ške ' lehote do 30 dní odo 
dňa. ked' sa poskyto\atc ľ o tomto dOL\ ic . 



Č' lánol-. IV. 

l . Posl-.) tO\ater a prijímate!' <>a dohodli na nasledo\ nom· \ prípade nedodr.iania lehoty na 
Hlill.:nie dotúcie u\cdenej \ člúnl-.u III. tejto 1ll1lll\·y. zaplatí prijímate!' poskytovatel"ovi 
poplatok 7 omcšl-.ania YO v)·ške: 0.05 %L. dlžnej sum} La každ) aj Lačat) deií omeškania. 

Článok V. 

l. Prijímate!" sa zaväzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytoYatel"ovi \ termíne 
do: 30.11.2012. V prípade. L.e \ stanovenom termíne prijímate!' ncvyuctUJC 
posk)tO\aterovi predmetnú dotáciu, alebo ju Yyúčtuje nesprávne. bude prijímate!' povinn) 
1aplatiť poskyto\ atel"o\ i zmlu\'nÚ pol-. utu \O\ )·škc 0.05% z. posk) tnutej dotácie La !-.ažd) 
der1 omešl-.ama. 
Al-. žiadate!' ne\) koná alebo neopra\ í \ yúčtO\ a nie do l O od doruČ\::nia v)/\) na opra\ u. je 
pen inn) ~testu Llaté ~lora\ce vrátiť celú dotáciu. 
l hrad en ic tej to pokut) nemá z.a následo!-. /rušenie povinnosti ")ú č tO\ ať predmetnú 
d~nácr u. 

Článo!-. VI. 

l . /mill\ né stran) si túto z.mluvu dôkladne prečítali a keďže táto vyjadruje ich slobodnú 
\ ô l\t. súhla"ia s jej obsahom a na 1nak súhlasu ju podpisujú. 

( '!áno!-. V l l. 

l . rato .t.mlu\a je \ yhotovená \ štyroch cx<.:mplároch. z ktor)·ch každá strana obdrží c.h·c 
\)ho tO\ en ia. 

\' /lat)ch i\loravciach dňa ..... A.~.q-~--~~~~---

posl-.: to\ atc!" 
(podpi'>. pečiatka) 

V Zlatých Mora\ ciach dňa .1.~: .. ~~-~J~.~~- -

prijímate!' 
(podpi ~. pcčt<Jtka ) 
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