
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 47/2012 

u1at' L)rená ' zmys le ustanovenia § 5 VZN Mesta Zlaté Morm ce č. 12/20 ll o poskytovaní 
dotácií L rozpočtu Mesta Zlaté Moravce medzi: 

Posh.y to\atc ľ dotácie: Mesto Zlaté Moravce. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lcdnárom, CSc. 
sídlo: Ul. l. mája 2, Zlaté Moravce 
IČO: 308 676 
bankové spojenie: 33422 162/0200 
(cľalej len poskytovateľ) 

a 

Prijímateľ dotác ie : ZO SZZP Zlaté Moravce l 
zastúpená štatutárom p. Júliou Búryovou 
síd lo: Záhradnícka 5. 953 O l Zlaté Moravce 
IČO: 006 98 172 077 
bankové spojenie: 0234281 028/0900 
(ďalej len prijímateľ) 

Článok l. 

l. Poskyto\ a teľ poskytuje prijímateľovi dotáciu L rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
na roh. 20 12. 

Článok II. 

l . Dotácia sa poskytuje vo výške 150,00 E (slovom: Jedenstopäťdes i at Eur). 

1 1-inančná čiastka bude prijímateľovi pouká:taná na bankový účet žiadateľa do 30 dní 
po podpísaní t.mluv). 

Článok III. 

l . Poskytovateľ poskytuje a prijímateľ prijíma dotáciu uvedenú v článku ll. tejto zmluvy za 
účelom: preplatenia relaxačno-poznávacieho záj azdu pre č lenov organizác ie. 

2. Prijímateľ sa zaväzuje. že predmetnú dotáciu využije len na stanovený úče l. V prípade. že 
dôjde zo stran) prijímateľa k roL.pornému využitiu predmetnej dotácie. zaväzuje sa 
prijímateľ poskytnutú dotáciu vrátiť poskytovateľovi v plnej výške ,. lehote do 30 dní odo 
dňa. keď sa poskytovater o tomto dozvie. 



Článok IV. 

l . Poskytovatel' a prijímate!' sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehot} na 
Há tenie dotácie uvedenej v článku III. tej to Lml UV} , Laplatí prijímateľ po sk} to,·atcl'o' i 
poplatok z omeškania vo v)·ške : 0.05 %z dlžnej sum) za každy aj začatý deň omeškania. 

Článok V. 

l. Prijímater sa zm·äzujc predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovatel'ovi v termíne 
do: 10. 11 .20 12. V prípade. .ie ' stanon;nom termíne prijímater nevyúčtujc 

po sk~ lO\ ate ro, i predmetnú dotúciu. alebo ju '1 uč tuje nespnh nt:. bude prij ímater po' inn) 
Laplatiľ poskytovatel'o\ i Lmlll\ nú pokutu 'o v) škc 0.05% z poskytnutej dotácie za každ) 
deľ1 omeškania. 
Ak i iadatcr nevykoná alebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručenia výzvy na opravu. je 
povinn) Mestu Zlaté Moravce Hátiť celú dotáciu. 
Uhradenie tejto pokuty nemá za následok zrušenie povinnosti vyúčtovať predmetnú 
dotáciu . 

Článok VI. 

l. Zmlll\ né stran) si túto zmluvu dôkladne prečítali a keďže táto vyjadruje ich slobodnú 
vôl' u. súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 

Č lánok Vil 

l. Táto Lml uva je 'yhotovcná v štyroch exemplároch. z ktorých každá strana obdrží dve 
') hotO\·enia. 

V Zlat)·ch Moravciach dňa ....... ~---~-~-~- -~~-~~--

posk) to\·ater 
(podpis. pečiatka) 

... 

r,~ • . ·. 1/ J ~~. •.• .. •.• .• 
Za~pr '1 ' ~ 
n \.... J_l \ Vn\1 . . .. . . . . . 

V Zlatých Moravciach dňa-~-~--~-~-~.?.~~~ -

Slovenský zväz 
,,.. ~ ~ posti hn· :· \:'1 

,,, ~ 1 .. : -· ·"! 

~. Ltd té Moravce l 

------~e---
(podpis. pečiatka) 
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