
Zmluva o posl<ytnutí dotácie č. 19/201 2 

u;at,orená ' Zm)sle ustano, ·cnia § 5 VZ ľ. lesta / laté ľ\1ora,cc č . 122011 o posk)tO\aní 
dotac ií z rozpočtu Mesta ? la té Mora' cc medzi: 

Posk~ ttl\ atc l" dotácie: :\1csto Zlaté :Vl o nn cc. 
Lastúpcné primátorom mesta Ing. Petrom Lcdnárom. CSc. 
sídlo: Ul. l. mája :2. !':laté Monn ce 
l ČO: 308 676 
bank o\ é spojenie: 334:22 16:2 0:200 
(ďa l ej len poskytO\ atc l') 

a 

Prij 11natcr dotácie : Kynologic l<~· l<lu b Z laté Moravec 
7..astúpen~ statutárom R Or . .l o;cfom Paluškom 
sídlo: Ch) ; ero' ecká 208, 953 O l / laté Morm cc 
l Č' O: ~22 O l 756 
bank.o\ é spojenie : ~0 11 6 11 075 7500 
(ďa l eJ len prijímate!'} 

Č' lúnok l. 

l . Posk) tovater posk) tuje prij ímatdo,·i dotác iu z rozpočtu Mt:sta Liate Moravce 
na rok 20 12. 

Č lánok 11. 

Dotacia sa posky tuje \ 'O ' }·škc 200,00 C (sloYom: Dvesto Eur). 

' l· inanč nú čiastka hULk pri_jímatel"m i poukúana na hanko\\ účet žiadatcl"u do 30 dní 
pu poJpísant ;ml u' ). 

Č lánok 111 . 

l . Poskytovatcl" poskytuje a prijímate!' prijíma dotáciu uvedenú v č lánku ll. tt:j to L:mluvy ;a 
účelom : zorganizovania Oňa otvorených dverí cvi č iska psov v Zlatých Moravciach. 

1 Prt_lt matcr sa :raväzuje. /.e predmetnú dotáci u vy užijc lcn na stano,en) účd . V prípade. il! 
J tijdc ;o strany prij ímatcl'a k rozpornému využitiu predmetnej dotácil!. ;aväzuje sa 
prij ímate!' poskytnutú dotác iu vrát i ť poskytovatei'O\ i v plnej výškť v lehote do 30 dní odo 
<.Ji1a. keď sa posky lO\ ate l' o tomto d OL\ Íl.!. 



Článok IV. 

l. Posk} to\ateľ a prij ímateľ sa dohodli na naslcdo' nom: ' prípade nedodržama lehot) na 
Hátenic dotácie Ll\ eden ej ' článk u l l l. tej to zml U\ y. zaplatí prijíma teľ po sk) lO\ atcľo' i 
poplatok L omeškania vo v)-ške: 0.05 ~o L. tllžncj sumy za každ)· aj 1ačat) tleií omeškania. 

Clanok \' . 

l. Prijímateľ sa zaväzuje predmetnú dotáciu ,·yúčtovaf posk) to\ a teľ()\ i ' termíne 
clo: JO. l l .20 12. V prípade. 2e ' stanovenom termíne prij ímatcľ ncv) účtuje 
posk~ tovateľo' i predmetnú dotáciu. alebo ju vyúčtuje nesprá' ne. bude prijímateľ po' inn)
Laplatiť posk) lO\ atc ľO\' i Lmlu\'nÚ pokut u \0 \)-škc 0.05°~ L poSh.) tnutcj clotúcic /U kaiu) 
deň omeškania. 
\k žiadateľ ne') koná alebo neopra\ í '} účto\ anil! do l O od doručenia ' ')7\) na opra' u. je 
po' 11111) \kst u /lnté \-lorél\ Cl.:'' rát iť celú dotáciu. 
l hratlcnic tej LO pokut) nemá La núsledok ~rušen ie po' innosti 'yúčtovať predmetnú 
dotaciu. 

Č lánok Vl. 

l . /mill\ né stran; si túto t.mlu \'u dôkladne prečítali a keďže túto 'yjadrujc ich slobodnu 
H)ľu. súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 

( lúnok \' l l 

l . ' l áto ;m lll\ a je vyhotovená' št}roch exemplároch. L ktor)·ch každá strana ohdr2í d\e 
' } hoto\·cn ia. 

\' /. lat) ch Mo nn ciach cl iia ...... ?· .. ~~~ .. ~~-~~ ... 

posk) tova tcľ 
(podpil>. pečimka) 

11. 06. 2012 
V Zlatých Mora' ciach d1ia .. .................. . 
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