
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 49/2012 

u;atvorená ' ;mysle ustanovenia ~ 5 VZN Mesta /. la té Mo rm ce č . l 2/20 ll o poskytovaní 
dotácií z ro;počtu Mesta Zlaté Moravce medzi: 

Poskytovatcl' dotácie: Mesto Z laté Moravce. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom. CSc. 
sídlo: Ul. l. mája 2. Zlaté Moravce 
IČO: 308 676 
bankové spojenie: 33422162/0200 
(ďal ej len posk) tovatel') 

a 

Prijímateľ dotácie : Slovenský zviiz záhradkárov ZO ll-76 Zlaté Moravcc-C hyzerovce 
t.astúpen) štatutárom p. Jaroslavom Pechom 
sídlo: Chyzcroved.á 31. 953 O l L.laté Morm·ce 
IČO: 001781520301 
bankové spojenie: 61121084 6500 
(ďalej len prijímatcl') 

Článok l. 

l . Poskytovatel' poskytuje prijímatel'ovi dotáciu z roLpočtu Mesta Llaté Mora' cc 
na rok 2012. 

Článok ll. 

l . Dotácia sa poskytuje vo v}·ške l 00,00 € (s lo' om: Jedensto Eur) . 

.., Finančná čiastka bude prijímatcl'ovi poukáLaná na bankov)· učet žiadatel'a do 30 dní 
po podp1saní ;,mluv). 

Článok Ili. 

l. Poskyto\'atcr poskytuje a prijímateľ prijíma dotáciu uvedenú v článku ll. tejto Lmluv) ta 
účelom: zorganizovania o láv sviatku sv. Urbana - patróna vinohradníkov. 

2. Prijímate)' sa zaväzuje. že predmetnú dotáciu V) užije len na stanoven) účel. V prípade. že 
dôjde 10 strany prijímateľa k rozpornému V) u/i ti u predmetnej dotácie. zaväzuje sa 
prijímate!' pn<>k) tnutú dotáciu 'rátiť poskytovatcl'o' i v plnej ')škc ' lehote do JO dní odo 
dl'la. keď sa posk) tovatel' o tomto doz,·ie. 



Č lánok IV. 

l. Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehoty na 
vrátenie dotácie uvedenej v článku III. tejto zmluvy, zaplatí prijímater poskytovateľovi 
poplatok z omeškania vo výške: 0,05 %z dlžnej sum) zn každý aj začatý deň omeškania. 

Článok V. 

l. Prijímater sa zaväzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovatel'ovi v termíne 
do: 30.11.2012. V prípade. že v stanovenom termíne prijímater nevyúčtuje 

poskytovatcrovi predmetnú dotáciu. alebo ju vyúčtuje nesprávne. bude prijímate!' povinný 
Lap l atiť poskytovaterovi 7J111uvnú pokutu vo výške 0,05% z poskytnutej dotácie La každý 
deií omeškania. 
Ak .liadater nevykoná alebo neopraví vyúčtovanie do 1 O od doručenia v)·zvy na opravu. je 
povinn~ Mestu Zlaté Morm ce vrátiť celú dotáciu. 
Uhradenie tejto pokuty nemá za následok zrušenie povinnosti vyúčtovať predmetnú 
dotáciu. 

Článok Vl. 

l . L.mlu' né stran) Sl tuto Lmluvu dôkladne prečítali a keďže táto vyjadruje ich slobodnú 
\ 'ôl"u. súhlasia s jej obsahom a na Lnak súhlasu ju podpisujú. 

Článok Vl l. 

l. láto Lmluva je 'yhotovená v štyroch exemplároch. z ktorých každá strana obdrží dve 
'yhotovenia. 

\ Llat)ch Mora' ciach diía ...... ~---~-~~- -~~-~~---

poskytovater 
(podpis. pečiatka) 

Materi~\ sprL\covV~~ ...... .. 
Z 1 .;pravnost: .............. .. ............. . 
- -~ 

V Zlatých Moravciach dt1a .JJ ... 06 ... 20.12 

Slove ns 
Zóldod 

953 Ol Zl 
!CO: 0017 

prijímate!' 
(podpis. pečiatka) 
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