
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 40/2012 

ULat\ on~ná v zmysle ustanovenia § 5 VZ Mesta Zlaté Moravce č . 12/20 l l o poskytovaní 
dotácií L rozpočt u Mesta Zlaté Moravce medzi: 

Poskytovateľ dotácie: Mesto Z laté Mor·avce. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom. CSc. 
sídlo: Ul. l. mája 2. Zlaté Moravce 
I ČO: 308 676 
bankové spojenie: 33422 162/0200 
(ďa l ej len poskytovateľ) 

a 

Prij ímater dotácie : SRRS - Rodičovsl<é združenie pri MŠ 
zastúpené štatutárom Mgr. Erikou Lc\ ickou 
síd lo: Žitavské nábrežie l. 953 O l Zlaté Moravce 
IČO: 173 196 I7216 
bankové spoj enie : 0232082340/0900 
(ďa lej len prijímateľ) 

Č l ánok J. 

l. Poskytovateľ poskytuje prijímateľovi dotác iu L. rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
na rok 20 12. 

Č lánok ll. 

l . Dol<H.: ia !)ll pusk) tuje\ u výške 200,00 ( (s iO\ om: Dvesto Eur). 

1 F i nančná č i astk a bude prijímatdu\·i poukáznná na bankov)' účet 2iadateľa do 30 dní 
po podpísaní zml uvy. 

Článok Jll . 

l. Poskytovatcl' posk; tuje a prijímateľ prijíma dotáciu uvedenú v č lánku ll. tejto zmluvy za 
úče lom : materiá lneho zabezpečenia na gala program ,,DETI DÚHY". 

2. Prijím::t teľ sa zayäzujc. že predmetnú dotác iu využije len na stanovený účel. V prípade. 2e 
dôjde zo strany prij ímatera k rozpornému využitiu predmetnej dotácie. zaväzuje sa 
prijímater poskytnutú dotác iu vrá ti ť poskytovatdovi v plnej výške v lehote do 30 dní odo 
dňa. keď s::t poskytovateľ o tomto dozvie. 



Článok IV. 

l. Posk) to' atd' a prijímateľ sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodrL.ania lehoty na 
'rútenie dotacie uvedenej v článku JII. tejto zmluv), zaplatí prijímateľ poskytovateľovi 
poplatok 1 omeškania vo v)'ške: 0.05 %z dlžnej sumy za ka:rd)· aj začatý dei't omeškania. 

Čl ánok V. 

l . Prijímateľ sa zavä/.uje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovateľO\·i v termíne 
do: 30. l 1.2012. V prípade. .ie ' stanO\ en om termíne prij ímatel' nevyučtuje 

po~k: tO\atcľo\ i predmetnú dotuciu. alebo ju ')účtuje nesprá' ne. bude prij ímatel" po' inn) 
Laplatiť poskytovateľa' i zmluvnú pokutu YO ,·yškc 0.05% 1 posk) tnutej dotácie za každ) 
deti omeškania. 
\l-- iiadmcľ ne') koná alebo ncoprm í 'yúl:to' a nic do l O od doručenia ')·;,) na opravu. je 
po' inn) 1\kstu /laté l\1ora,ce Hátiť celú dotáciu. 
L hradenie tejto pokuty nemá La následok aušenie povinnosti V) účtovať predmetnú 
dotáciu. 

Č lánok VI. 

l. Zmluvné strany si túto zmluvu dôkladne prečítali a ked'že táto vyjad ruje ich slobodnú 
'ôľu. súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 

Článok V ll. 

l . l a to tm lu' a JC Y) hotovená \ št) roch e:\emplároch. z ktor)·ch každá strana obdrL.í dve 
')ho to\ l:nia. 

\ ' /.lat)ch Moravciach dť'la .. 3.0..MÁJ..Zll12... .. 

poskytovateľ 
(podpis. pcčintka) 

V Llatých Moravciach di1a ././...f .. 4.!1/ 

/} l . l 
ltW1 )-:--VYJ C- Lv 

---------~)'~~-------------------

prijímateľ 
(podpis. pcčiatl-..a) 
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