
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 21/2012 

u1.atvorena ' Lmysle ustanovenia § 5 VZ Mesta Zlaté Moravce č. 12 2011 o poskyto\aní 
dotácií z roLpočtu Mesta Zlaté Mora\ CC mcdLi: 

Po!:> k) to' ate!" dotácie: Mesto Zlaté !\to nn cc. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc. 
síd lo: Ul. l. mája 2./laté l\1onl\"cc 
IČO: 308 676 
bankové spojenie: 33422162/0200 
( d'alej len poskyto\ a tel") 

a 

Prij11natd Jnt.ú:iL· : Ccnt•·um nepočujúcich A~EPS Zlaté 1\tontvcc 
zastúpené štatutárom p. Kamilou Galovičo' ou 
sídlo: lh iezdosla' O\"a 36. 953 O l Zlaté t1orav ce 
lČO: 308 68 904 407 
bankové spojenie: 4005193575/7500 
(ďalej len prijímate!") 

Č' lanok l. 

l. Posk) tovate l" posk) tuje prijímate l"ovi dotáciu z roLpočtu Mesta Llnté Mora, ce 
na rok 2012. 

Č' lá no k ll. 

l . Dotácia sa posk) tuje \O' ~ške 500,00 C (slo,·om: Päťsto Eur). 

, l·inanénú čiastka bude prijímatel'o' i poukázaná na bankový účet /.iada!l.:l"a do JO dní 
po podpísaní Lmluv). 

(' lúnok III . 

l . Posh.) tm ate!" posk)tttjc a prijímate!' prijíma dotúciu un~denu \ člúnku l l. tejto lllllll\) ;a 
ucdom : prcplatcnia účastníckeho poplatku na turnajoch' hode ší pk). 

..... Pnjinullel" sa /a\ iiluje. /..c pn.:dmctnú dotúciu \)užije len na stanm en) účel. V pnpade. /c 
dôJde 10 stran) prijímatel'a k roLpornému \)užitiu predmetnej dotáctc. 1adizuje sa 
prij ímate!" posk) tnutú dotáciu vrátiť posk)tO\atel"ovi v plnej \)·škc' lehot~: do 30 dní odo 
dt'la. keď sa posk) to,•atel. o tomto dO/\ ic. 



Č~lánok IV. 

l. Po~k)tu\ateľ a prijímateľ sa dohodli na na~ ledovnom: ' prípade nedodržania lehoty na 
'rátcnic dotácie uvedenej , . článku 111. tejto zmlu') , Laplatí prijímateľ posk)1ovateľovi 
poplatok L omeškania vo v)·ške: 0.05 °/o z dlžnej sum) La každý aj ;ačat) deri omeškania. 

('lánok V. 

l . Prijímateľ sa zaväzuje predmetnú dotúciu V) účtovať poskyto\atel'ovi v termíne 
do: 30.11.2012. V prípade. .lc v stanovenom termíne prijímateľ ncvyúčtuje 

pLhk~ to\ atcľm i predmetnú dotáciu. a lebo ju\ yúčtuje ncsprá' ne. bude prijímateľ po' inn) 
zaplatrľ posk)tovateľo' i zmluvnú pokutu vo v)ške 0.05% z posk) tnutcj dotácie ;a ka/.dý 
dcri omeškania. 
,\k L.iadatcľ ne' )koná alebo neopra' í v;účtO\anie do l O od doručenia v)·zv) na opravu. je 
po' inn} Mestu Llaté Mora\ ce vrátiť celú dotáciu. 
l. hradenie tejto pokut) nemá za následok Lrušenie povinnosti vyúčtovať predmetnú 
dotáciu. 

Článok VI. 

/mlu' ne stran) s i túto /tni U\ u dôkladne prečítali a keďže túto V)jad rujc ich slobodnú 
'ôľu. súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 

Člúnok VIl . 

' l á to 1mlm a je v) hotowná v št; roch exemplároch, z ktor)·ch ka/dá strana obdrží d,·e 
'~ hoto,·eni a. 

V /lat)ch Moravciach dňa ..... 5.)QN.Z.OJZ. ... 

® 
~ ~ ® ,.v"' "~'rtt MO~"' 

~'{P/-Y-<: -
---~--------------------

pl>Sk) lO\ a tel' 
( flúUpls. p~:činth:a) 

J - l 

' ·-tenál sprzcoval: . . n~ ..... 
pravnost. -~ ..... ~ .. ... .. .... .. ... 

V Zlatých Moravciach dňa ..1.3.. .. ~.9.~)~~-

ASOCIÁCIA NEPOČU !ÚCICH SLOVENSKA 
Centrum nepočujllclch ANEPS 

953 01 Zlatá Moravce <D 

prijímateľ 
(rndpis. pcčmtka) 
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