
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 32/2012 

U/al\Orená' Lm)sle ustanovenia§ 5 VZN Mesta Llaté Moravce č. 12 '2011 o poskyto\aní 
dotácií z roLpočtu Mesta Zlaté Moravce medzi: 

Posk.ytovatcr dotácie: Mes to Zlaté M oravec, 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc. 
sídlo: Ul. l. mája 2. Zlaté Moravce 
IČO: 308 676 
banko' é spojenie: 33422162/0200 
(ďalej len posk) to,atel') 

a 

Prijímater dotácie : Mater ské centr·um MAM I - OÁZA 
zastúpené štatutárom lng. Katarínou Žarnovičanovou 
sídlo: Hviezdoslavova 77, 953 O l Zlaté Moravce 
lČO: 361 13 875 
bankové spojenie: 0231586512/0900 
(ďalej len prij ímatel") 

Článok l. 

l . Posk~ to\ater posk) tuje prijímatd'ovi dotáciu L rozpočtu Mesta Zlaté Morm cc 
na rok 2012. 

Článok II. 

l . Dotácia sa poskytuje vo výške 350,00 C (slovom: Tristopäťdesiat Eur) . 

7 l'inančná čiastka bude prijímate ľovi poukázaná na bankový účet žiadatera do 30 dní 
po podpísaní Lmluvy. 

Článok fll. 

l . Poskyto,·atcr posk) tuje a prijímatcl" prijíma dotáciu uvedenú' článku ll. tejto Lmluv) La 

účelom: ná kupu tvo rivého matc ri ~ílu na Hktivity detí, prenájom sá ly, divadelné 
p1·cdstannia Divadla Svetielko Nitra . 

.., Prijímate l" sa za, äzuje, že predmetnú dotáciu využije len na stanoven) účel. V prípade. ze 
dôjde zo strany prijímatel'a k rozpornému využitiu predmetnej dotácie, La\ äzuje sa 
prijímater poskytnutú dotáciu vrátiť poskytovatel"ovi ' plnej výške v lehote do JO dní odo 
dňa. keď sa poskytovateľ o tomto dozvie. 



Článok [V. 

l. Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehoty na 
Hátcnic dotácie uvedenej ' článku lTI. tejto zmluv;. Laplatí prijímater posk:to\aterovi 
pophuok 1 orm:škania 'o ')škc: 0.05 °o 1 dlžnej sum) La ka2d) aj začat} dei'l omeškania. 

Článok V. 

l . Prijimatcr sa ;.a' äLuje predmetnú dotáciu ')účtovať posk) tovatero, 1 ' termínt: 
do: 30.11.2012. V prípade, že ' stanovenom termínt: prijímatcr ne' yúčtuje 
poskytovaterovi predmetnú dotáciu. a lebo ju vyúčtuje ncsprá,nc. bude prijímate!' povinný 
1aplatiť posk) tovatel'ovi 1mlll\ nú pokutu vo v) škc 0.05% 1 posk) tnuLCJ dotácie La ka.id) 
dcr1 omeškania . 
. \k .Liadatt:r tH!\) koná akbo ncopra\ í ') učtO\ anie do l O od doručenia ']L') na oprav u. je 
po' inn)' Mestu ,.Siaté Moravce vrátiť celú dotáciu. 
Uhradenie tejto pokut) nemá za následok zrušenie povinnosti \)'Účtovať predmetnú 
dotáciu. 

Článok VI. 

l . /mluvn0 stran) si túto 1mluvu dôkladne preč ttali a keďže túto ')JadruJc ich s lobod11u 
\i) l'u. súhlasia s 1cj obsahom a na Lna\... súhlasu ju podpisuj u. 

Č lánok VII 

l ato 1m lu' a IC 'yhoto' cná , . š tyroch exemplároch. z ktor)·ch J...aždá strana obdrží dn: 
'\ho to\ en ia 

\ . /lat\ ch Mora' ciach dtia ........ ~· .. ~.~.~ .. ~~~?. 

posk) to\atcr 
(podpis. p~:čiml-.a) 

\ 

rv; •ted l ~j)' ·~o 1:#"'~~~ ... .. . 
7 ~or.wr.o:;t. .J.i .. ~ ... ~ . .......... . 
r r \lc\1 ..... ......... . 

V /.lat)ch .\1on.t\ ciach dňa .... .7. .. J.Ú.N. 2012 

prijímater 
( podpi~. pcC iatl-.a) 
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