
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 43/2012 

ULat\orená Y zmysle ustanovenia§ 5 VL Mesta Llaté Moravce č. 12/2011 o poskytovaní 
dotác ií z rozpočtu Mesta Z laté Moravce medzi: 

Posk) tovater dotácie: Mesto Zlaté Moravce. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lcdnárom, CSc. 
sídlo: Ul. l. máj a 2. L laté Moravce 
I ČO: 308 676 
bankové spoj enie: 33422 162/0200 
(ďa lej len poskyto\ ate!") 

a 

Prij tmatcr do tác ie : Slovensk~· zväz protifašistick)•ch bojovníkov ZO Zlaté Moravec 
zastúpen)• štatutárom p. Ivanom Malým 
s íd lo: Mojmírova 6. 953 O l Z laté Moravce 
IČO : 360 97 730 
bankové spojenie: 
(ďa lej len prijímate!") 

Č lánok l. 

l. Poskyto\ atc!' poskytuje prij ímate rov i dotác iu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
na rok 20 12. 

Článok ll. 

l . Dotácia sa poskytuje vo ' )·ške 200,00 € (s lovom: Dvesto Eur). 

' Fi nančná č i astka bude prij ímatel'ovi poukázaná v ho tovosti po podpísaní zmluvy. 

Článok 111. 

l . Posk) tovatd' poskytuj e a prijímate!' prij íma dotác iu uvedenú ' č l ánku ll. tej to zmluv) 1.a 
úče l om : Lája.tdu čl enov na miesta bojovníkov a pam~itníkov' SNP a 2. svetovej vojny. 

, Prij ímater sa LU\ äzuje. že predmetnú dotác iu V) užij e len na stanovený účel. V prípade, že 
dôj de zo stran) prijímate l'a k rozpornému V) užitiu predmetnej dotácie, Laväzuje sa 
prijímatcl' poskytnutú dotáciu vrátiť poskytovate l'ovi v plnej výške v lehote do 30 dní odo 
dňa. keď sa poskytovatc r o tomto dozvie. 



Článok l Y. 

Posk) tmatel' a prijímater sa dohod li na nasledovnom: , . prípade nedodržania lehot) na 
Háten1c dotácie ll\edenej ' článku III. tejto zmluvy, zaplatí p rijímate!' poskytovatel'ovi 
poplatok/ omeškania vo v)•ške: 0,05 %z dlžnej sumy za každý aj začat)• deň omeškania. 

Článok V. 

l . Prijímate!' sa zaväzuj e predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovatcl'ovi v termíne 
do: 30. l 1.20 l 2. V prípade, že ' s tano\ en om termíne prij ímatel' ne vyúčtuje 
posk~ tO\atcl'o\i predmetnú dotáctu. alebo ju v) Účtuje nesprávne. bude prijímater po, inn} 
/;_l platiť po~k) lO\ ate ro\ i Lmlu\ nÚ pokutu \0 \ }ške 0.05% L pOSk) tnutej dotácie /U každ) 
deň omeškania. 
Ak L.iadatcl' nc,·ykoná alebo neopraví vyúčtovan i e do l O od doručenia v)•zvy na opravu. je 
povinn) Mestu Zlaté Moravce vrátiť celú dotáci u. 
Uhradenie tejto pokut) nemá za následok Lrušenie po\ innosti vyúčtovať predmetnú 
dotáciu. 

Č lánok VI. 

/ml u' né st ran) s i túto zmlu vu dôkladne prečíta l i a keďže tá to , ·yjadruje ich slobodnú 
vôl'u. suhl asiu ~jej obsahom a na Lnak súhlasu ju podpisuj ú. 

Č l ánok V II. 

l. fáto Lmluva je vyhot(nená v šty roch exemplároch. z ktorých každá s trana obdrží dve 
') hoto\ enw. 

V Z lat)·ch Moravc iach dňa .. 3D .. MÁ.l.ZOlZ .... 

posk) tovatel' 
(podpi~. pečiatka) 

\ v lV!"'\~ 
- ---- --- -~.;!.: "".)'\J .......... .. 

1 JÚN 2012 
V Zlatých Moravciach di1a .................. .. . 

Slovenský zväz 
Cl ' OI ''lSIS(ICI<ých bOJ;On OV 

L.d-< •adna orgaľ'zác 
953 01 ZLATÉ M® 

---- ------- --~~~----- ---------
pr~nat 

(podpis. R iatka) 
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