
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2012 

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

Poskytovateľ dotácie: Mesto Zlaté Moravec. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom. CSc. 
síd lo: Ul. l. mája 2. Zlaté Moravce 
IČO: 308 676 
bankové spojenie: 33422 162/0200 
(ďalej Jen poskytovateľ) 

a 

Prijímate!' dotácie: Združenie rodičov ZŠ Robotnícka ul. Zlaté Moravce 
zastúpené predsedníčkou p. Silviou Ivanovou 
síd lo: Robotnícka č. 25. 953 O l Zlaté Moravce 
I ČO: 379 65 531 
bankové spojenie: 2624 102063/1 l OO 
(ďa lej len prijímateľ) 

Č lánok l. 

l. Posky tovateľ poskytuje prijímateľovi dotáciu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
na rok 20 12. 

Článok Il. 

l. Dotácia sa poskytuje vo výške 900,00 € (slovom: Deväťsto Eur). 

2. ľinančná čiastka bude prij ímatel'ov i po ukázaná na bankov) účet žiadateľa do 30 dní 
po podpísaní zml uvy. 

Č lánok III . 

l. Poskytovateľ poskytuje a prijímateľ prijíma dotáciu uvedenú v článku Il. tejto zmluvy za 
účelom: r·cvihllizácie polyfunkčného mini-ihriska pri ZŠ Robotnícka v Zlatých 
Mor·avciach. 

2. Prijímateľ sa zaväzuje. že predmetnú dotáciu využije len na stanovený účel. V prípade, že 
dôjde zo strany prijímate ľa k rozpornému vy užitiu predmetnej dotácie. zaväzuje sa 
prijímate!' poskytnutú dotáciu vrátiť poskytovateľov i v plnej výške v lehote do 30 dní odo 
di1a, keď sa poskytovateľ o tomto dozvie. 



Článok IV. 

l. Poskytovatel' a prijímater sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehoty na 
vrátenie dotácie uvedenej v článku Ili. tejto zmluvy. zaplatí prijímate!' poskytovatel'o\ i 
poplatok z omeškania vo v)·ške: 0.05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý dei'! omeškania. 

( ' lánok V. 

l. Prij ímatel' sa zaväzuje predmetn ll dotáciu vyúčtovať poskytovatel'ovi \ termíne 
do: 30.11.2012. V prípade. že \ stano\enom termíne prijímate!' ne\ yúčtuje 
poskyto,atcrovi predmetnú dotáciu. alebo ju vyúčtuje nesprávne. bude prijímate!' povinný 
zaplatiť posk) tovatel'ovi zmluvnú pokutu vo v)·ške 0.05% z posk) tnutej dotácie za ka.ld) 
dci'l omeškania. 
\k .liadater nevykoná alebo neopraví vyúčto\ a nie do l O od doručenia vý7V) na oprav u. Je 
po' inn) Mestu Zlaté Moravce\ rátiť celú dotáciu. 
L hradenie tejto pokut) nemá za následok zrušenie povinnosti \)účtov ať preJmctnú 
dotáciu. 

Článok VI. 

l . Zmlu' né strany si túto zmluvu dôkladne prečítali a keďže táto vyjadruje ich slobodnú 
'Mu. súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 

('lánok VIL 

l. l a to /Jnlu' a JC V) hotovená v št} roch exemplároch. L ktor)·ch ka/dá strana obdr.lí d\ e 
\ yhotovenia. 

5. JÚN 10\1 
\ l lat) ch Mora\ ciach dlía ........................ . 

po sk) to\ ater 
(podpb. pcčiatl...a) 
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