
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12/2012 

u;;moremí ';m}slc ustanovenia · 5 V/ \tlesta Llaté Mor~nce č 12 '2011 o posk)tO\tmí 
dotácií z rozpočtu Mesta Llaté Moravce medzi: 

Posk) tt)\ ate!' dotácie: l\ l csto Zlaté Monl\ cc, 
zastúpené primátorom mesta lng. Petrom Lednárom. C c. 
sídlo: Ul. l. mája 2, Zlaté Moravec 
IČO : 308 676 
bank o' é spojenie: 33422162 0100 
(ďalej len poskytovatel') 

a 

Prijímate!' dotácie : Tenisov~ klub IIANAKA Zlaté Mora\'cc 
za-;túpen) štatutárom p. Mi rosia' om Paluškom 
sídlo: i upnú č. 7. 953 O l Zlaté Morm·ce 
IČO · 379 62 973 
bank on! spojenie: 400 l 04 7941 7500 
(ďalej len prijímatel') 

Č'lánok I. 

l. Posh.) tO\ atc!' posk}tuj~.: prijímatel'o' i dotáciu 1 rozpočtu Mesta Zlmé Moravce 
na roh. 2012. 

Článok ll. 

l. Dotacia sa posky, tuje ,.o ') ške 500,00 ( (sl o' om: Päťs to Eur). 

, l· inančna čiastka bude prij 1matel'o' i roukazanú na ban km' ut:et i:iadatel'a do JO dní 
pn podr1sanl ;ml u'). 

Článok Ul. 

l. Poskytova teľ poskytuje a prijímatcr prijíma dotáciu uvedenú ' článku ll. tejto zmluvy ;a 
účelom: podpory deti a mh1deže zakúpením športového tenisového materiá lu. 

' Prijímate!' sa ;aväLujc, že predmetnú dotáciu využije len na stanovený účel. V prípade. ic 
doj de z.o stran) prijímatcl'a k rozpornému \ yužitiu predmetnej dotácie. ;.aväLuje sa 
prijímate!' poskytnutú dotáciu vrátiť poskytovateľO\, i v plnej v)·ške v lehote do 30 dní odo 
dr'la. keď sa poskytovateľ o tomto dozvie. 



Článok lV. 

l. Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehoty na 
vráten ie dotácie uvedenej v článku lll. tejto zmluvy. zap latí prijímate!' poskytovateľovi 

poplatok z omeškania vo výške: 0.05 %z dlžnej sumy za každý aj Lačat)· deň omeškania. 

Č lánok V. 

l. Prijímateľ sa .la\äzuje predmetnú dotáciu \)'Účtovať posk)tovateľovi v termíne 
do: 30. l 1.20 12. V prípade, že \' stanovenom termíne prijímateľ nevyúčtuje 

poskytovateľa\ i predmetnú dotáciu, alebo ju vyúč tuje nesprávne. bude prijímate!' povinný 
zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z poskytnutej dotácie za každý 
dei1 omeškania. 
Ak žiadateľ nevykoná alebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručenia výzvy na opravu, je 
povinn}· Mestu Zlaté Moravce vrátiť celú dotáciu. 
Uhradenie tejto pokuty nemá za následok zrušenie povinnosti \)účtovať predmetnú 
dotác iu. 

Článok Vl. 

l. Lmlmné strany si túto zmluvu dôkladne prečítali a keďže táto vyjad ruje ich slobodnu 
\ôl'U. súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú . 

Článok VII. 

l . 'l áto Lmluva je vyhotovená \' štyroch exemplároch, L ktorých každá strana obdrží d' e 
vyhotovenia. 

V /.lat\ ch Monl\ ciach dňa .. j ... ~.9.~J~17.. .... 

poskytovate r 
(podpis. pcčtatka) 

~UPNA 7 
953 Ot ZLAT~ MORAVCE 

l~ . 962 973 

prijímateľ 
(podpis. pečiatka) 
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