
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 53/2012 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 5 VZN Mesta Zlaté Moravce č. 12/20 l l o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce medzi: 

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

a 

Prij ímater dotácie: Zväz diabetikov S lovenska ZO Zlaté Moravce 
zastúpený štatutárom p. Annou Gubovo u 
sídlo: Ul. l . mája 4 1. 953 O l Zlaté Moravce 
I ČO: 006 41 332 039 
bankové spojenie: 0233730848/0900 
(ďa l ej len prij ímateľ) 

Článok l. 

l. Poskytovateľ poskytuje prij ímateľovi dotáciu z rozpoč tu Mesta Zlaté Moravce 
na rok 20 12. 

Článok ll. 

l. Dotácia sa poskytuje vo výške 100,00 € (slovom: Jeden sto Eur). 

1 Finančná čiastka bude prijímatel'ovi poukázaná na bankový účet žiadatera do 30 dní 
po podpísaní zmluvy. 

Článok UI. 

l . Poskytovater poskyt uj e a prij ímater prij íma dotáci u uvedenú v č l ánku l l. tejto zmluvy za 
účelom : prcplatenia zájazdu pr·c členov ZO. 

2. Prijímate!' sa zaväzuje. že predmetnú dotác iu využije len na stanovený účel. V prípade. že 
dôjde LO strany prijímatel'a k rozpornému využi tiu predmetnej dotácie. zaväzuj e sa 
prijímater poskytnutú dotác iu vráti ť poskytovate l'ovi v plnej výške v lehote do 30 dní odo 
diía. keď sa poskytovater o tomto dozv ie. 



_ ... -· 

Článok lV. 

l. Poskytovateľ a prijímate!' sa dohod li na nasledovnom: v prípade nedodržania lehoty na 
vrátenie dotácie uvedenej v článku III. tejto zmluvy, zaplatí prijímate!' poskytovateľovi 
poplatok z omeškania vo v),ške: 0.05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

Článok V. 

l. Prijímater sa zaväzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovateľovi , . termíne 
do: 30.11.2012. V prípade. že v stanovenom termíne prijímateľ nevyúčtuje 

poskytovateľovi predmetnú dotáciu. alebo ju vyúčtuje nesprávne. bude prijímater povinn) 
Laplatiľ poskytovatel'ovi zmluvnú pokutu vo \'ýškc 0.05% z poskytnutej dotácie za každ)· 
deň omeškania. 
Ak žiadateľ nevykoná alebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručenia výzvy na opravu. je 
pO\ inn)' Mestu Zlaté Moravce vrátiť ce lú dotáciu. 
Uhradenie tejto pokut) nemá za následok zrušenie povinnosti vyúčtovať predmetnú 
tlotáciu. 

Článok Vl. 

l. Zmluvné stran) si túto zmluvu dôkladne prečítali a keďže táto vyjadruje ich slobodnú 
vôl' u. súhlasia s jej obsahom a na znak súh lasu ju podpisujú. 

Článok VIl. 

l. láto LJnluva je vyhotovená v štyroch exemplároch. z ktorých každá strana obdrží dve 
,·yhotovenia. 
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V Zlatých Moravciach dňa J~.J~.~}~~? .. 

_vaz diabetiKov S~o~~nska 
Základná orgamzacla 

Zlaté Moravce 
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