
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 50/2012 

ut<ll\orená 'Lm)sle ustano,cnia § 5 VL Mesta Llaté Mora\ce č. 12/201 l o poskytovaní 
dotacií z rozpočtu Mesta Zlaté Mora\'CC medzi: 

Posk) tovatcľ dotácie: Mesto Z la té Mo nn cc. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Ll..!dnárom. C c. 
síd lo: Ul. l. mája 2, l.:laté Moravec 
IČO : 308 676 
bankové spojenie: 33422162/0200 
(ďalej len poskytovateľ) 

a 

Prijímateľ dotáctc . Slovensl<ý zviiz záhradkárov ZO 11-76 Zla té Moravce-Chyzerovce 
zastúpen)· štatutárom p. Jaroslavom Pechom 
sídlo: Chyzerovcck.á 3 l. 953 O l Zlaté Moravce 
I ČO : 001 78 152 0301 
banh.o\é spoj~nic : 61121084 6500 
(ďaleJ len prij ímatel') 

Článok. l. 

l . Poskytovatel' poskytuje prijímatcľovi dotáciu L rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
na rok 20 l :2 . 

Článok ll. 

l . Dotacia sa poskytuje vo v}ške 70,00 € (slovom: Sedemdesiat Eur). 

, hnančná čiasth.a bude prijímateľo,· i poukazaná na banko\) učet L.iadatera do 30 dm 
po podpísaní zmluvy. 

Článok lll. 

l. Posk) tovatcl' poskytuje a prijímateľ prijíma dotáciu uvedenú ,. článku Il. tejto zmluvy ;:a 
účelom: zorganizovania podujatia DARY ZEME- poďakovan ie za úrodu. 

1 Prijímatel' sa zaväzuje. /e predmetnú dotáciu využije len na stanovený účel. V prípade. /e 
dôjde zo strany prijímatel'a k rozpornému využitiu predmetnej dotácie. zaväzuje sa 
prijímateľ poskytnutú dotáciu vrátiť poskytovatcľovi v plnej výške v lehote do 30 dní odo 
dtia. keď sa poskyto\'atcl' o tomto dozvie. 



Článok IV. 

l. Posk) to,ater a prijímatcr sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehoty na 
vrátenie dotácie uvedenej v článku lU. tejto zmluv), zap latí prijímateľ poskytovatcľovi 
poplatok z. omeškania vo v)·ške: 0.05 %z dlžnej sumy za každý aj z.ačatý deií omeškania. 

Článok V. 

l . Prijímateľ sa zaväzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovateľovi v termíne 
Jo: 30.11.2012. V prípade. že v stanovenom termíne prijímater nevyúčtuje 

poskytovateľo,· i predmetnú dotáciu. akho ju V) účtuje nesprávne. bude prijímateľ povinný 
zaplat iť poskytovaterovi zml uvnú pokutu vo , .),ške 0.05% / poskytnutej dotácie za každý 
deií omeškania. 
Ak liadateľ nevykoná alebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručenia v)'zvy na opravu. je 
povinn) Mestu Zlaté Moravce vrátiť celú dotáciu. 
Uhradenie tejto pokuty nemá z.a následok zrušenie povinnosti ''YÚčtovať predmetnú 
dotáciu. 

Č lánok VI. 

l. Lmluvné strany si túto LJlllu' u dôkladne prečítali a keďže táto vyjadruJe ich slobodnú 
vôľu. "úhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu j u podpisujú. 

Č lánok VII. 

l . Táto 7mlu,·a je vyhotovená v štyroch exemplároch. z ktorých každá strana obdrží dve 
'yhotO\ en ia. 

V Llat)ch Moravciach dňa ... J-.J~.~ .?~1? .... 

poskytovateľ 
(podpis. pcčiatk.a) 

.. Jd \ ~1Jteri~ l spracoval~~ ....... . 
1 spravnost: ............... ....... ..... .. 

llnCI ' .tf, );hV 

V Zlatých Moravciach diía ... 1.1, .. {}6, .. [.Q~2 

Slovenský 
ZOklodnO 

953 Ol Zloté 
ILO: 001781 

azi zradkOrov 
onizO ll -76 

rove~ hyzerovce 
OIC: \ 022 06735 

prijímate!' 
(podpis. pečiatka) 
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