
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 48/2012 

uzat,orená' Zm}sle ustanovenia * 5 VZN Mesta Zlaté Moravce č. 12/2011 o poskytovaní 
dotácií/ ro7počtu Mesta Zlaté Moravce medzi: 

Poskyto,ateľ dotácie: Mesto Z laté Mora' cc. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednúrom, CSc. 
sídlo: Ul. l. múja 2. Llaté Moravce 
rč·o· Jog 676 
ban ko'~ spojenie: 3342216210200 
(ďalej len poskytovateľ) 

a 

Prijímateľ dotácie: Slovcnsl<)' zviiz záhradkárov ZO 11-76 Zlaté M oravcc-Chyzcrovcc 
z.astúpený štatutárom p. Jaroslavom Pechom 
sídlo: Ch) /ero' ecká 31. 953 O l Zlaté Moravce 
IČO : 001781520301 
bankové spojenie: 61121084/6500 
(ďalej len prij ímatel') 

Článok l 

l . Posk)tO\atd' posk)1ujc prijímateľú\i dotáciu z.roz.počtu \ksta Zlaté Mormce 
na rok 2012. 

Článok Il. 

DotaclU sa posk)tuje \O 'Yškc 150,00 C (slo,om: Jedenstopäťdesiat I.:.ur). 

1 Finančnú čiastka bude pr ijímateľovi pouká/.aná na bankový účet .liadateľa do JO dní 
po podpísaní ?.ml U\ y. 

Článok fll. 

l . Posk: to\ atd' poskytuje a prijímate r prijíma dot<\ciu uvedt:nú' článku ll. tejto zmluvy z.a 
úl:elom : /or·ganizovania podujatia Degustácia vín . 

' Prijímate!' sa ;mäzuje. že predmetnú dotáciu V) u;iije len na stano' en)' účel. V prípade. 2c 
dôjde /ll stran) prijímateľa k rozpornému 'yu/itiu predmetnej dotácie. za, äLUJC sa 
prijímate~' posk) tnutú dotáciu vrátiť posk) to, ·ateľo' i ' plnej v)·ške ' lehote do 30 dm odo 
di'ia. keď sa poskytovateľ o tomto dozvie. 



Článok lV. 

PoskytOH1ter a prijímater sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehoty na 
Hátcnic dotácie U\edenej v článku 111. tejto .tmlu,·y. zaplatí prijímate!' posk}to,atert)\i 
poplatok .1 omeškania \ 'O '}·škc: 0.05 % z dlžnej s um: .ta každ) aj ;ačat) dcľ1 omeškania. 

Článok V. 

l. PriJímut~..:r sa .t.a,·tVuje prL'dmetnú dotaciu \) účto\ať poskytovatcro,·i ' termíne 
do: 30.11.2012. V prípadt:. Je ' stano' enom termíne prijímater ne') uctli.JC 
poskyto\atcro,i predmetnú dotáciu. alebo ju \)Učtuje nespnhnc. bude prijímatcr po,inn)· 
nplatiľ posk) to vate ro, i .tmili\ nú pokutu \ 'O ') škt.: 0.05°o .1. posk) tnutej dotácie La kahl) 
dd'! omeškania. 
Ak /tadatL:I" nevykoná alebo neopr<l\ í vyúčtovanie do l O od doručenia' )7\ y na opra\u.jc 
poYinn) Mestu Zlaté Moravce vrátiť celú dotáciu. 
l hradenie tejto pokut} nemá La následok zrušenie povinnosti') účtovať predmetnú 
dotaciu . 

Článok Vl. 

l. Lmluvné strany si túto zmluvu dôkladne prečítali a keďže táto V)jadrujc ich slobodnC1 
'ôl\1. suhlasia s jej obsahom a na /.11ak súhlasu ju podpisujú. 

Článok VIl. 

l . ľáto Lmlu\ u je ,,yhotovcná ' štyroch cxcmplúroch . .1. ktor)·ch ka/dá strana obdrží d\'e 
V) ho to\ en ia. 

5 JÚN 1012 
V Llat) ch t\lora' ciach dňa ....... : ............... .. 

----~~-&:.~--
po sk) lO\Ulcl" 
(podpi~. peč1ath.a) 

' . . 1 1 06. 1011 
V Liatych t\ 1ora' cmch dna ............. .. .... .. 
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