
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 28/2012 

u/.at,·orená v zmysle ustanovenia § 5 VZ Mesta Zlaté MoraH.:c č. 12/2011 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce medLi: 

Posk) to' atd dotácie: Mesto Zlaté Moravce. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lcdnárom. C c. 
sídlo: Ul. l. mája 2. Zlaté Moravce 
I ČO: 308 676 
bankové spojenie: 33422162/0200 
(ďa l ej len poskytovateľ) 

a 

Prijímateľ dotácie: Občianske združenie INOVEC 
zastúpené štatutárom Ing. Rado' anom Bakaľárom 
sídlo : l. mája 2 953 O l /.!alé Moravce 
J Č'O: -GO 41 864 
bankové spojenie: 40 l 0429925/7500 
(ďalej len prijímateľ) 

Článok l. 

l . Poskytovateľ poskytuje prijímate ľovi dotáciu 7 rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
na rok 2012. 

Článok ll. 

l . Dotúcia sa posk) tuje vo výške 800,00 C (slovom: Osemsto Eur'. 

2. ľinančná čias tka bude prijímateľa' i pouká.t.aná na banka'~ účet žiadatel'a do 30 dní 
po podpísaní zmluv). 

Článok Ill. 

l . Poskytovateľ poskytuje a prijímate!' prijíma dotáciu uvedenú v článku ll. tejto zmluvy za 
účelom: ubytovania pre zahraničný súbor, dopravy na vystúpenia, matcrh11ového 
zabezpečenia pre FS Inovec. 

2. Prijímate!' sa zaväzuje. že predmetnú dotáciu využije len na st:.lllovený účel. V prípade. že 
dôjde LO strany prijímatel'a k rozpornému ,·yu2itiu predmetnej dotácie. zaviil:ujc sa 
prij i ma tel' poskytnuttl dotáciu vrát it' poskytovutcľovi v plnej ')·škc v lehote do 30 dní oJo 
lh1a. keď sa poskytovatcr o tomto doz, ic. 



Č'lánok IV. 

l. Poskyto\atcľ a prijímateľ sa dohodli nu nasledO\ nom: v prípade ncdodr2ania lehoty na 
'rátc:nie dotácie uvedenej " článku II l. tejto tm[u, y. zaplatí prij ímatcr poskyto\ atero, i 
poplatok 1 omeškania ,·o' ~·ške: 0.05 °o 1 dl/rncj sumy /.a kaid) aj začat) dcii omeškania. 

Článok V. 

l . Prijímater sa zaväzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovatcl'ovi v termíne 
do· 30. l 1.2012. V prípade. že ' stanovenom termíne prijímatcr ncvyúčtujc 

posk) LO\ aterovi predmetnú dotaciu. alebo ju 'yúčtuje nesprávne. bude prij ímatcr po' inn ý 
taplatiť posky tovateľovi zmluvnú pokutu , .o výške 0.05°o z posk) tnu tej dotácie /a každy 
deií omdkania. 
\k iladutel' nt.:\) kona alebo neoprm 1 '1 účto\ anie do l O od doručenia' } /\ y na opru\ u. je: 

po\ inny t\kstu Llaté Mora\ ce' rútiť celú dotaciu. 
l Jhratknic tejto pokut) nemá /a následok aušcnic po' innosti 'y účtO\ ať prcdmctnu 
dotáciu. 

Článok Vl. 

l . /mluvnt: strany si túto zm luvu dôkladne prečítali a keď2c táto ,·yjadruje ich slobodnú 
\ÔI'u. -.;úhlasia s jej obsahom a na 1nak súhlasu ju podpisujú. 

Článok VII. 

láto zmluva je vyhotovená ' štyroch exemplároch. z ktor)·ch každá strana obdr/í d' e 
'y hoLO\ en ia. 

\'/lat' ch Moran;iach dňa ..... ~:.~q~JQJJ .... 

poskytovater 
(poupl ~. pečiatka) 

"\ 

. . n ' t.'.:Jtcrr<\l ~p·~:::~\'ó:ll~j~~· · · ·· · · 
Za ~pravnost: ... .. ft.-/. .. ............ . 

Lf,r, 1 

V Zlatých Moravciach diía .. . 1.5. .. Jú.t:t10.1~ 

Občianske združenie 
INOVEC 

1. máJa. 953 01 Zlaté Moravce 
ICO: 42041864 

prijímate!' 
(potlpb . peč iatka) 
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