
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 42/2012 

u/atvorl.!ná \/mysle ustanon:nia § 5 VL.!\ ~1esta L.latc Mora\cc č. 12/2011 o poskyto\aní 
dotacií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce medLi: 

Posk) to\ ate l' dotácie: M esto Zlaté Monavcc. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom. CSc. 
sídlo: Ul. l. mája 2. Zlaté Moravce 
IČO : 308 676 
banko'é spojenie: 33422162 0200 
(ďalej len poskyto' atd') 

a 

Prijímater dotácie : S pevácky súbor KOLO VRÁ T OK 
zastúpený štatutárom p. Irenou V cncclovou 
síd lo: ová 32. 953 05 Z laté Moravce - Prílcpy 
IČO : 422 09 510 
ban ko\ é ~poj en ic: 40 15980791 7500 
(ti' alej len prij i mate!') 

Článok l. 

l. Posk}tovatcl' poskytuje prijímatel'ovi dotáciu z rozpočtu Mesta Z laté Moravec 
na rok 2012. 

Článok ll. 

l . Dotácia sa poskytuje vo v)rške 200,00 C (slovom: Dvesto Eur). 

' Finančná čiastka bude prijímate ro, i pouká/ .. anú na banko\ )· účet žiadate ra do JO dní 
po podpísaní /mluv) . 

('lánok ll l. 

l . Poskyto\.ater poskytuje a prijímater prijíma dotáciu uvedenú ' č l ánku ll. tejto zmluvy za 
účelom: .Lal<úpenia oblečenia ku krojom, nákupu drobn)·ch vccn)•ch cien. 

1 Prijímatcr sa /.U\ ä?uje. že predmetnú dotáciu využtje len na stano' cn)• účel. V prípade. že 
dôjde zo stran; prijímutel'a k rozpornému 'yužitiu predmetnej dotác ie. zaväzuje sa 
prijímate!' poskytnutú dotáciu vrátiť posk) tovatel'ovi v plnej ')·škc , . lehote do 30 Jní odo 
di'la. keď sa posk} to va teľ o tomto dozvie. 



Článok lV. 

1. Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehoty na 
vrátenie dotácie uvedenej v článku III. tejto zmluvy. zaplatí prijímateľ poskytovateľovi 
poplatok z omeškania vo výške: 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj zača tý deň omeškania. 

Článok V. 

l. Prijímate ľ sa zaväzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovateľovi v termíne 
do: 30. 11.20 12. V prípade. že v stanovenom termíne prijímateľ nevyúčtuje 

posk:y tovate ľovi predmetnú dotáciu. a lebo ju vyúčtuje nesprávne. bude prijímate ľ povinn)• 
Laplatiť posk) tO\'ateľovi Lmluvnú pokutu \O výške 0,05% z poskytnutej dotácie za každ)· 
d~ň omeškan ia. 
Ak žiadateľ nevykoná alebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručenia v)·zv) na opravu. je 
pO\ inn} Mestu Zlaté Moravce vrátiť celú dotáciu. 
Uhracknie tej to pokuty nemá za následok zrušenie povinnosti vyúčtovať predmetnú 
dotáciu. 

Č lánok Vl. 

l. Zmluvné strany si túto zmluvu dôkladne prečítali a keďže táto vyjadruj e ich slobodnú 
vôľu. súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú . 

Č lánok VII. 

l. láto zmlu va je vyhotovená v š tyroch exemplároch. z ktorých každá s trana obdrží dve 
\ yhotovenia. 

V Zlatýc h Moravciach dt'la --~-~---~~~ .. ?.~~? ..... 

poskyto\'ater 
(podpis. pečiatka) 

-
· · · ·~"r r· ~l ... ,-- ~cli'.J !!/. . .1·~ \ . ~ -. '·' v ~ . ,...,\. ....... . 

)ra·, nost. ............... ............. .. 
tr t "\.~ .... 

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

l 
----A~ 

prijímateľ 
(podpis. pečiatka) 
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