
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 25/2012 

uzatvorená v zmys le ustanovenia § 5 VZN Mesta Zlaté Mora,·cc č. 12/20 l l o posk) tovaní 
Jotúci 1 1 ro;ročtu Mesta 7.lnté Moravce med;:i: 

Poskytovater dotác ie: Mesto Zlaté 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 i mater dotácie : ZO SZZP Zlaté Moravce 1 
zastúpená štatutárom p. Júliou Búryovou 
sídlo: Zálu-adnícka 5. 953 O l Zlaté Moravce 
lČO: 006 98 172 077 
bankové spojenie: 0234281 028/0900 
(ďa l ej len prijímatcl") 

Č lánok l . 

l. Poskytovatel' poskytuje prijímateľovi dotáciu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
na rok 20 12. 

Č lánok Il . 

l . Dotúcia sa posk} tuje 'o výšk.c 250,00 C (slovom: o, cstopäľdesiat Eur). 

1 hnančna čiastka bude prij ímatel"ovi po ukázaná na bankov) Llčet ži adateľa do 30 dní 
po podpísaní zmluv). 

Článok 111. 

l. PoskytoYater poskytuje a prijímater prijíma dotáciu uvedenú , . č l ánku II. tej to zmluvy za 
učclom: .wr·ganizovania Sportového diía venovaného deťom a mláddi. 

2. Prijímater sa zaväzuje, že predmetnú dotáciu využije len na stanovený účel. V prípade, že 
dôjde LO stran> prijímateľa k rozpornému využitiu predmetnej dotácie. zaväzuje sa 
prij ímate!' poskytnutú dotáciu vrátiť poskytovatel'ovi v plnej v)'škc v lehote do 30 dní odo 
d1"1a. keď sa poskyto\ a teľ o tomto dozvie. 



Clánoh. lV. 

l. Posk) to\ateľ u prijímateľ sa dohodli na nasledo\ nom: ,. prípade nedodržania lehot) na 
\rÚtenie dotácie u\·edcncj 'článku III. tejto LmiU\), 1.aplatí prijímatcl' poskytovateľo\i 
poplatok 1 omeškania 'o\) škc: 0,05 % 1 dlžnej sumy ;.a každ)· aj začat) delí omeškania. 

Članoh. V. 

l. Prijímateľ sa ;uväzuje predmetnú dotáciu \')účtovať posk; tovateľo" i " termíne 
do: 30.11 .2012. V prípade. že " stanovenom termíne prijímate~' ne\yúčtuje 

posk) tO\ atcľo\ i predmetnú dotáciu. alebo ju V) účtuje nesprávn!..!. bude prijímateľ povinn) 
La platiť posk) tm ateľo\ i Lmluvnú pokutu \'O ')·škc 0.05% 1 posk) tnu tej dotúcic za ka/d) 
ddi omcškunia. 
Ah. L.iadatel' ne\) koná alebo neo pra\ í ')účtovanie do l O od doručenia\ }LV) na opra\lt, je 
po' inn)· t\1estu /.laté Mora\ce 'rátiľ edú dotáciu. 
Ll hradenie tejto pokut;, ncmú ;a následok. Lrušenic pO\ innosti ';, učtovaľ predmetnú 
dotaciu . 

Č.' lánoh. Vl 

l . /mluvné stran) si túto tm lu\ u dôkladne prečítali a ketľžc túto ')jadrujc ich slobodnú 
\ ôl'u. súhlasia s jej obsahom a na lnak súhlasu ju podpisujú. 

Č'lánoh. VIl. 

l . ' l úto ;mluva jl..! \)holO\ enú \ št) roch c:xcmplúroch. 1 ktor) ch každá strana obdrží the 
\)hOlO\CJ1ia. 

rl''-.1-.) (()\mer 
(pod pt!>. p~.:ť tath.a) 

: tl o .. • ... //IJ.~ .~- ...... ·.·.· 
Z.1 '~JrJ•.r.r ' ;(_ · 

t;.r. ~·v 

V /lat)'Ch l\lonl\ ciach diía ~ .~ .. ~.~-~.?~1~ .. 

Slovenský zväz 
zdré'vot ... ~ n ~o;r.., :· :, ~.'1 

L. ,t 1 ''1' ~ r .n ·.- ;· -. 
95 ~ n 1 Zlaté l"''oravce 1 
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