
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2012 

U/at' on: ná \ zm) s ie ustanovenia * 5 VZ Mesta Lla té Moravce č. 12/20 ll o poskyto\aní 
Jowci1 1 roLpočtu Mesta Zlaté Moravce mcdLi: 

Posk) tovatcr dotác ie: Mesto Zlaté Moravce. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom. CSc. 
sídlo: Ul. l. mája 2. Z laté Moravce 
IČO: 308 676 
bankové spojenie: 33422162/0200 
(ďalej len poskytova tel') 

a 

Prijunatcľ c.lotacic : Teni ov) klub Zlaté Moravce 
zastúpen) štatutárom p. Jánom O\ otom 
sídlo: Továrenská č. 46. 953 O l Zlaté Mora\ ce 
IČO : 379 69 927 
bankové spojenie: 4002272032/7500 
(ďalej len prijímate !') 

Č l ánok l. 

l . Posk) to vater poskytuje prij ímatel'ovi dotáciu z rozpočtu Mesta Zlaté Mora\ ce 
na rok 2012. 

Č lánok ll. 

Do tuc•a sa posk) tuj e vo v),škc J .000,00 ( (slovom: Jcdentisíc l.:.ur) . 

..., rinančná čiastka bude prijímatcl'ovi poukázaná na bankov) účet žiadate l'a do 30 dní 
po podpísaní zm luvy. 

Článok II I. 

Posk) tO\ateľ poskytuje a prijímater prijíma dotúciu ll\edenú v č l ánku II. tejto Llnluvy ta 
učdom : š porto' ej činnosti detí, mhldcžc a dospcl)'ch. 

2. Prijímatc r sa zmäzuje. že predmetnú dotáciu V] užije len na s tanoven)· účel. V prípade. že 
dôjde 10 stran} prijímatel'a k rozpornému využitiu predmetnej dotáci<::. Laväzuje sa 
prijímate!. poskytnutú dotáciu vrátiť poskytovaterovi v plnej výške v lehote do 30 dní odo 
dňa. ked' sa poskytovater o tomto dozvie. 



Č lánok IV. 

l. Poskytovateľ a prijímateľ sa dohod li na nasledovnom: v prípade nedodržania lehot) na 
vrátenie dotácie uvedenej v článku III. tejto zmlu,·y. zaplatí prijímateľ posk) tovateľovi 
poplatok z omeškania vo výške: 0.05 %z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

Článok V. 

l. Prijímateľ sa zaväzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovateľovi v termíne 
do: 30. l 1.2012. V prípade. že , . stanovenom termíne prijímateľ nevyúčtuje 

posk)'tO\ateľo,· i predmetnú dotáciu, alebo ju vyúčtuje nesprávne. bude prijímate ľ povinn) 
aplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05% z poskytnutej dotácie za každ)· 
deň omeškania. 
Ak žiadateľ nevykoná alebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručenia výzvy na opravu, je 
povinný Mestu Zlaté Moravce vráti ( celú dotáciu. 
Uhradenie tejto pokuty nemá za následok zrušenie povinnosti vyúčtovať predmetnú 
dotáciu. 

Článok v r. 

l. Lmluvné strany si túto zmluvu dôkladne prečítali a kcd'že táto ,·yjadruje ich slobodnú 
vôľu. súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 

Článok VIL 

l . láto zmluva je vyhotovená ' štyroch exemplároch. z ktorých každá strana obdrží dve 
' ')bo to' en ia. 
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-- -----------------
poskytovateľ 

(podpis. pečiatka) 

V 7Jat) ch Mora' ciach dňa .. .l.1 .. 0.6 ... l0l2 
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