
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1112012 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 5 VZN Mesta Zlaté Moravce č. l 2/20 ll o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce medzi: 

Poskyto,ateľ dotácie: Mesto Zlaté Moravce. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Leclnárom. CSc. 
sídlo: UJ. l. mája 2, Z laté Moravce 
IČO: 308 676 
bankové spojenie: 33422162/0200 
(ďalej len poskytovateľ) 

a 

J>rijímater dotácie: Občianske združenie BONSAJ Zlaté Moravce 
zastúpené štatutárom p. JoLeľom Čulákom 
sídlo: Hviezdoslavova č. 32. 953 O l Zlaté Moravce 
I ČO: 379 64 41 l 
bankové spojenie: 02325969 l 5/0900 
(ďalej len prijímateľ) 

Článok l. 

l. Posk) tova tc ľ posk) tuje prij ímateľo,· i dotáciu z rozpočtu Mesta Zlaté Mora' cc 
na rok 2012. 

Č lánok ll. 

l. Dotácia sa poskytuje vo výške 500,00 € (slovom: Päťsto Eur). 

1 Fi nančná čiastka bude prij íma teľovi poukáL.aná na bankov)· účet žiadate ľa do 30 dní 
po podpísaní Lmlu\). 

Článok III. 

l. Poskyto\atcľ poskytuje a prijímateľ prijíma dotáciu uvedenú v článku l l. tejto zmluvy za 
účelom: náhrady za nájom telocvične v Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach . 

., Prijímateľ sa í'a\ ät.uje. že predmetnú dotáciu vyulijc len na stanoven) účel. V prípade. /e 
dôjde zo stran) prij ímateľa k rozpornému využitiu predmetnej dotácie. zaväzuje sa 
prijímateľ poskytnutú dotáciu v rátiť poskytovate l'ovi v plnej výške v lehote clo 30 dní odo 
dňa, keď sa poskytovateľ o tomto dozvie. 



Článok IV. 

l. Posk) to,ater a prijímate!' sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehot; na 
Hátenie dotácie uvedenej v článku III. tejto zmluvy, zaplatí p rijímate!' posk) tovatel'ovi 
poplatok L omeškania vo výške: 0,05 % z dlžnej sum) za každý aj začat)· deň omeškania. 

Článok V. 

Prijtmatt:r '>a ;avtiLuje predmetnú dotáciu \)účtoval" posk) tm atci"O\ i ' termíne 
do ";().11.20 12. V prípade. /e ' stam1\cnom termíne prijímate!' ncvyúčtuje 

po sk) tO\ atel'ov i predmetnú dotáciu. a lebo ju ')účtuje nespnh ne. bude prij tmater po' inn~· 

t.aplati t" posk) lO\ a te l"ovi zmluvnú pokutu 'o ,.) škc 0.05% L poskytnutej dotácie ;:a každ) 
deň omeškania. 
Ak í iadate l' ne') koná alebo neopraví vyúčto,anie do l O od doručenia v)·z,) na opravu. je 
po' inn)· Mestu Zlaté Moravce 'rátiť celú dotáciu. 
L hradenie tejto pokut)- nemá z.a následok zrušenie po\ innosti ')účtovať predmetnú 
dotáciu. 

Článok VJ. 

l . /mluvné s trany si túto zmlu vu dôkladne prečíta li a kcd'žc táto vyjad ruj e ich slobodnú 
'ôl'u. súhlasia s jej obsahom a na 7nak súhlasu ju podpisujú. 

Článok VIl. 

l. l áto ;mluva je vyhotovená ' Št) roch exemplároch. z ktor) ch ka/dá strana obd r/í d' e 
''ho tm en ia. 

5. JÚN Z012 
V / lat)'ch Moravciach dňa ........................ . 
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----~-------------

poskytovater 
(podpis. pečiatka) 

.. 
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V Z latých Moravciach d1ia .. ~: .. ~-~-~--~~~~---
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