
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2012 

u;at\ ort:ná ' Ll11) sie ustanovenia * 5 V L Mesta /laté Moravce č. 12 '20 l l o poskytovaní 
Jntúcit 1 rozpočtu Mesta Zlaté 1\ loravce mcd;i: 

Poskytovatcr dotácie: Mesto Zlaté Moravce, 
zastúpené pri mátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc. 
sídlo: Ul. l. mája 2. Zlaté Moravce 
IČO: 308 676 
bankové spojenie: 33422 162/0200 
(ďalej len poskytovateľ) 

a 

Prijtmatd dotácie · Slovensk)· ryb~ír k) zväz, MO Zlaté Morane 
zastúpen) štatutárom p. Al2bctou SieglO\ ou 
sídlo: Sládko' ičo\'a č. 99. 953 O l Zlaté Mora' ce 
IČO: OO 178 209 409 
bankové spojenie: 031241122/0900 
(ďa l ej len prijímateľ) 

Č l ánok l. 

l. Posk)tO\atel' poskytuje prijímaterovi dotáciu z rozpočtu Mesta Zlaté Mora,ce 
na rok. 20 12. 

Č l ánok. ll. 

Dotúcta sa poskytuje 'o ')·ške 2.000,00 C (slovom: Dvetisíc Eur). 

1 Finančná čiastka bude prijímateľovi poukázaná na bankový účet žiadatera do 30 dní 
po podpísaní Lmluvy. 

Č lánok III. 

l . Posk.) tovater poskytuje a prijímater prijíma dotáciu uvedenú v článku ll. tejto zmluv; za 
účelom: dorybnenia vodnj'•ch náddí MO SRZ Zlaté Moravce. 

2. Prijímater sa nväzuje, že predmetnú dotáciu využije len na stano,·ený účd. V prípade, /.e 
dôjde zo stran) prijímateľa k rO/.pornému využitiu predmetnej dotácie. /.aväzujc sa 
prijímawr poskytnutú dotáciu vrátiť posk) tovatcl'ovi v plnej v) škc v lehote do 30 dní odo 
dňa. keď sa poskytovateľ o tomto do;' ie. 



Článok lY. 

l. PoskytO\ atd. a prijímateľ sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehoty na 
'rútenie dotácie uvedenej ' článku III. tejto zmluvy. zaplatí prijímateľ poskyto,·atel'ovi 
poplatok. z omeškania vo výške: 0.05 %z dlžnej sumy za každý aj začat) deli. omeškania. 

Článok V. 

l. Prijímateľ sa .wväLuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovatel'ovi v termíne 
do: 30.11.2012. V prípade. že , . stanovenom termíne prijímateľ nevyúčtuje 

poskytonnerovi predmetnú dotáciu. alebo ju 'yúčtuje nesprávne. bude prijímate!' povinn)' 
/.aplatiť posk) LOvatcl'ovi zm iU\ nú pokutu vo výške 0.05% z poskytnutej dotácie za každ)· 
deň omeškania. 
Ak žiadater nevykoná alebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručenia výzvy na opravu. je 
povinn)' Mestu Zlaté Moravce vrátiť celú dotáciu. 
llhradcnie tejto pokuty nemá za následok zrušenie povinnosti vyúčtovať predmetnú 
dotáciu. 

Článok vr. 

l. /.ml U\ né strany si túto zmluvu dôk ladne prečíta l i a keďže táto vyjadmje ich slobodnú 
'ôru. súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 

Článok V il. 

láto Lmlu\'a je vyhoto' ená " štyroch exemplároch. L ktor)·ch každá strana obdrží dve 
'yhoto,-cnia. 

\' /.latých Moravciach dlia ...... ~· .. ~.~.~ .. ~~.1.~ ... 

po~k) tovatl.!ľ 
(podpis, pečiatka) 

r ~ 

Materiál spracova l~f.t:\:;;;1\ •••••• 
Z;, -=::-.ravno~t : ..... ........ .. .... ........ .. 
~"~" Lr · r.1hv 

V Z latých Moravciach d r1a .... JJ .. ~~: .. ~~\2 

prijímateľ 
(podpis. pečiatka) 
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