
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 34/2012 

u;at,·orená ' zmysle ustanovenia § 5 VZN Mesta Zlaté i\1oravce č. 12/20 ll o poskyto\aní 
dotácii 7 rozpočtu Mesta Zlaté Moravce medzi: 

Posk: tovatcľ dotácie: Mesto Zlaté Moravce. 
Lastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom. CSc. 
síd lo: Ul. l. mája 2. ~lnté Moravce 
IČO: 308 676 
bankové spojenie: 33422 162/0200 
(ďa lej len poskyto\ meľ) 

a 

PnJlmatcľ dotac1c . Občiansl<c .tdružcnic "CIIYZEROVCE" 
Lastúpené štatutárom p. Jozefom Tonko' ičom 
sídlo: Chyzero,ecká 198. 953 O l Zlaté Moravce 
I ČO: 421 24 61 1 
bankové spojenie: 2633089251 /0200 
(ďa l ej len prijímateľ) 

('!~mok l. 

l. Posk) to , ·ateľ poskytuj e prijímatcro, i dotáciu L rozpočtu Mesta Llaté Moravce 
na rok 2012. 

Č'lánok ll. 

l. Dotúcia sa posk) tuje vo \ )ške 200,00 ( (sl O\ om: o, es to Eur). 

' l inančna čiastka bude prij ímatel'ovi po ukázaná na bankov)· účet žiadateľa do JO dní 
po podpísaní zmluvy. 

Clánok Ili. 

Po!)k)LO\atcľ posk) tujc a prijímateľ prijíma dotáciu u,·edenú' článku l l. tejto ;mill\) t.a 
úče l om: nákupu materiálneho L<tbc.tpečcnia na zhotovenie l\: rojov pr·c spc' lieku 
slwpinu T rnky. 

' Prijímateľ sa zaväzuje. že predmetnú dotáciu využije len na stanoven)' účel. V prípade, že 
uôjdc ;o stran) prijímatel'a k rozpornému ')u/i ti u predmetnej dotác ie. ;avät.ujc sa 
prijímateľ poskytnutú dotáciu vrátiť poskyto\·atel'o\i' plnej výške\ lehote do 30 dní odo 
dr1a. keď sa poskytovateľ o tomto dozvie. 



r·. -. 
Za SI r,l 

Článo!-. IV. 

l. Poskytovatcl" a prijímate!" sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehoty nn 
'rátenie dotácie uvedenej v článku III. tejto zmlu,·y, zaplatí prijímater poskytovateľo\'i 
poplatok z omeškania vo v)•ške: 0.05 %z dlžnej sumy za každ)' aj začat)• del1 omeškania. 

Článok V. 

l . Prijímate!" sa zaväzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovaterovi v termíne 
do: 30.11.2012. V prípade. že v stano,enom termíne prijímateľ nevyúčtuje 

posk) to\'atcl"ovi predmetnú dotáciu. alebo ju \)Účtuje nesprá' ne. hlllle prijímateľ pov inn) 
/.Uplatiť poskytovatel"ovi zmluvnú pokutu \ ' O \')·škc 0,05% /poskytnutej dotácie za každ) 
delí omeškania. 
Ak žiadate!' ne\') koná alebo neopraví V) účtovanie do l O od doručenia v)'ZV) na opravu, je 
povinn) Mestu 7.1atť Morm ce vráti ť celú dotáciu. 
Uhradenie tejto pokuty nemá za následok zrušenie povinnosti vyúčtovať predmetnú 
dotáciu. 

Článok Vl. 

l. lmlm né stran; si túto zmluvu dôkladne prečítali a keď2e túto 'yjadrujc ich slobodnú 
'ôru. súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 

Článok VII . 

l . ľáto zmluva je 'yhotovená ' štyroch exemplároch. z ktor)·ch každú strana obdrží d,·e 
')hutu\ en iu. 

V Llm)ch Moravciach diía .... ).J~.~}~~~ ... 

posk) to' atc!" 
tpuJpt~. pt!čtatl-.,1) 

~~ 
J.f .(, '\.0'\_\. ............... . . 

V Llatých Moravciach dfía1.2.)Q~)9R ... 

prijímate!" 
(poJpi ~. pečiatl-.a) 
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