
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 51/2012 

utat' o re ná ' tm; sie ustanovenia § 5 VZ Mesta Zlaté Mora\ cc č. 12/20 l l o posk}10\ a ní 
Jottki1 / n)/počtu ivksta /late 1oni\CC mctlti· 

Posk; to va teľ dotácie: Mesto Zlaté Monwce. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom. CSc. 
sídlo: Ul. l. mája 2. Llaté Moravce 
IČO : 308 676 
bankové spojenie: 33422162/0200 
(ďalej len poskytovateľ) 

a 

Prijímateľ dotácie: Slovensk)' zviiz záhradkáa·ov ZO 11-76 Zlaté Moravce-Chyzerovce 
zastúpen)· štatutárom p Jaroslavom Pechom 
sídlo: Chyzerovecká 31. 953 O l Zlaté Moravce 
I ČO: 001781520301 
bankové spojenie: 6112 l 084/6500 
(ďalej len prijímate!') 

Článok L 

Posh.) t<)\'atcľ poskytuje prij ímatcl"o\ i dotáciu z rozpočtu 
na ruk. 2012. 

Článok ll. 

l . Dutacia sa posk.ytuje 'o ')'ške 40,00 C (slo\ om: Štyridsať Eur). 

1csta Lia té Mora\ ce 

' Finančná čiastka bude prij ímatel'o\ i poukáamá na bankov)· učet žiadatel'a do 30 dní 
po podpísaní zmluvy. 

Článok ll!. 

l. Posk) to,atel' poskytuje a prijímateľ prijíma dotáciu uvedenú ,. článku ll. tejto zmluvy za 
učclom: preplatcnia tematického z~1jazdu zameraného na vinohradníctvo, 
O\ ocin~irstvo, záhradníctvo pre členov ZO. 

1 Prijímate!' sa Laväzujc, že predmetnú dotáciu využije len na stanovený účel. V prípade. že 
dôjde z.o strany prijimatel'a k ro7pornému \yu7itiu predmetnej dotácie. zavi.izuje sa 
prijímate!' poskytnutú dotáciu vrátiť poskytovatcl'ovi v plnej v)•ške v lehote do 30 dní odo 
di'la. ked' sa poskytovatel' o tomto dozvie. 



'l 

Článok IV. 

l. Poskytovateľ a prij ímateľ sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehoty na 
vrátenie dotácie uvedenej v článku III. tejto zmluvy, zaplatí prijímateľ poskytovateľovi 

poplatok L omeškania vo výške: 0.05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

Článok V. 

1. Prijímateľ sa zaväzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovateľovi v termíne 
do: 30.1 1.2012. V prípade. že v stanovenom termíne prijímateľ nevyúčtuje 

poskytovatc ľovi predmetnú dotáciu. alebo ju vyúčtuje nesprá' ne. bude prijímateľ povinný 
zaplatiť poskytovateľov i zmluvnú pokutu vo výške 0.05% z poskytnutej dotácie za každý 
dei1 omeškania. 
Ak ži adateľ nevykoná alebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručenia výzvy na opravu. je 
po' inný Mestu Zlaté Moravce vráti ť celú dotáciu. 
Uhradenie tejto pokuty nemá za následok zrušenie povinnosti vyúčtovať predmetnú 
dotáciu . 

Článok Vl. 

1. Zmluvné strany si túto zmluvu dôkladne prečítali a keďže táto vyjadruje ich slobodnú 
vôľu , súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 

Č l fmo k V ll . 

l . ľáto Lin lU\ a je 'yhotovená v štyroch exemplároch. z kto rých každá strana obdrží dve 
vyhotovenia . 

V Llat)'ch Moravc iach di1a ...... 5. .. J.ON.1012. .. 

poskytovateľ 
(podpis. peč iatl..a) 

V Zlatých Moravciach dňa ... JJ: ... q~· . ..?~12 

Slovenský zvaz zóhradkórov 
ZOklodnO org izOclQ ll - 7 6 

953 Ol Zlaté M vce • hyzerovce 
ICO: 0017815 DIC: 2 21 0673S 

prijímateľ 
(podpis, pečiatka) 


	a14
	b14

