
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 18/2012 

u1at' o re ná v /mysle ustano' en ia § 5 VZN Mesta Zlaté Moravce č. 12/20 I l o poskytovaní 
Jotácií 1 ro/počtu Mesta Zlaté 1oravce medzi: 

Posk) tovatel" dotácie: Mesto Zlaté Moravec, 
zastúp~né primátorom mesta Ing. Petrom Lcdnárom. CSc. 
sídlo: Ul. l. mája 2. Llaté Monncc 
1c"o. :wx 676 
bankové spojenie: 33-+22162 0200 
(d"alej len posk) tO\ meľ) 

a 

Prijímate!" dotácie : Kynologickj'• klub Zlaté Moravce 
zastúpen}· štatutárom R1 Dr. Jozefom Paluškom 
sililo: Ch) /CJ"O\ cc ká 208. 953 O l Lia té Mo rm cc 
IČO · -+22 O l 756 
bank o' é spojenie: 4011611075 7500 
(ďalej len prij i mater) 

Č' l ánok l. 

l . Posk)ttnatcr pnsk)tuje prijtmutdovi dotactu 1 roLpol:tu \k-.;ta Llaté 'v1oravce 
na rok 20 12. 

Článok ll. 

l. Dotácia sa posk) tuje vo v) ške ~00,00 C (slo\ om: v, t) risto Eur) . 

..., Finančná čiastka bude prij ímatel"ovi poukáza ná na bank o')· účet /iada tel" a do 30 dní 
po podpísaní Lmluv). 

Článok 111. 

l . Posk)tO\ater posk)tujc a prij 11nater prijíma dotáciu uvedenú' l:lúnku ll. tejto zmlll\) 1a 
účelom: Yybudo\'ania priestoru pre indivic.Juúlnych n ~tvštc\' níkov l<ynologického klubu 

cicl'om rozširovania povedomia o špor·tovcj kynológií a chove psov. 

, Prij ímater sa La\'äzuje. že predmetnú dotáciu ')u/ije len na stano' en~· účel. V prípade. /e 
dôjde 10 stran) prij ímatcra k ro;pornému ')uži ti u prcdmetn..:j dotácie. La\ äLuj..: ~a 

prij ímatd" posk) tnu tú dotáciu v rát iť posk) to\ atero,·i ' plnej v~ške ' lehote do 30 dní odo 
dtia. keu· sa posk) tmater o tomto dozv ic. 



Článok IV. 

l. J>osk) tovmel' a prijímate!' sa dohodli na nasledovnom: \ prípade nedodržania lehot) na 
\Tátenie dotácie uvedenej v článku III. tejto Lmluv). Laplatí prijímate!' poskytoHllel'ovi 
poplatok z omeškania vo \')·škc: 0.05% z dlžnej sum) za kahl) aj /ačat) deií omeškania. 

Č lánok V. 

l. Prij ímatel' <>a zaväzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovatel'ovi v termíne 
do: 30.11.2012. V prípade. že v stanovenom termíne prijímate!' nevyúčtuje 

po::.k) tO\ atel'o\ i predmetnú dotáciu. alebo ju vyúčtuje nesprávne. bude prijímater po\ inn) 
.r.aplatiť poskytovatel'ovi zmluvnú pokutu vo v)·škc 0.05% L poskytnutej dotácie za každ) 
dci'l omeškania. 
Ak !iada tel' nev) koná alebo neopraví vyúčtovan ie do l O od doručenia \')·z,·y na opravu. je 
povinn)· Mestu Zlaté Moravce vrátiť celú dotáciu. 
Uhradenie tej to pokuty nemá za následok zrušenie povinnosti vyúčtovať predmetnú 
dotáciu. 

('Jánok VI. 

l. /.mlu,·né stran) Sl tuto Lmluvu dôkladne prečítali a keďi:e túto \ )jadruje ich slobodn(! 
\ÔI\1. súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 

Článok V ll. 

l. l úto Lmluva je vyhotovená ,. štyroch exemplároch. z ktorých každá st rana obdrží dve 
vyhotovenia. 

V Zlat)ch Moravciach dfw ....... ~· .. ~-~-~}~~? .. 

---~~ 
poskytovater 
(podpi~. pečiatka) 

11 06. ZOlZ 
V 7.1at)'ch Mora' ciach cl !la .................... . 

Kynoklgický klub Zlaté Moravce 
tOO 42 201 756 DK: 2023051954 
~ 208. 953 Ol Zlaeé Moravce 

1l!l: 0903111197 
-------- -"'W't'lkynologoY!azmonf~ 

prijímate!' ~ 
(podpis. p~!čiatka) rl 
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