
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 45/2012 

uLatvorenú v zmysle ustanovenia § 5 VZ Mesta J:laté Mora\Ct: č. 12120 ll o posi..ytovaní 
dotácií 1 rotpočru Mesta Zlaté Mora\ CC medLi: 

Posi..ytovater dotácie: Mesto Zlaté Moravec, 
zastúpené primátorom mesta lng. Petrom Lednárom, CSc. 
síd lo: Ul. l. mája 2, Zlaté Moravce 
I ČO: 308 676 
bankové spojenie: 33-l22 162/0200 
(ďalej len poskytovatel') 

a 

Prijímate!" dotúcic : Zlatomor·avccký vinohradnícky spolok 
zastúpen)· štatutárom p. Jotefom Valentom 
síd lo: Robotnícka 5. 953 O l Zlaté Moravce 
I ČO: 379 61 055 
bankon~ spojenie: 4005761229 7500 
(ďalej len prijímate l") 

Článok l. 

l. Posk) to\atel' poskytuje prijímatel"ovi dotáciu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
na rok 20 12. 

Článok ll. 

notúcw sa posh) tujť \O') škt.: 200,00 ( (siO\ om: D\t.:sto Eur). 

1 Finančná čiastka bude prij ímatel'ov i poukáz:aná na bankov} účet ži ada teľa do JO dní 
po podpísaní Lmluvy. 

Článok III. 

l. Posk) to,ater poskytuje a prijímater prijíma dotúciu uvedenú ' č l ánku Il. tejto zmluvy /.a 
učť lom : v~·s t :n by sochy sv. U rb ana na viniciach. 

2. Prijímate!" sa zaväzuje, že predmetnú dotáciu využije len na stanoven)· účeL V prípade . .Lc 
dôjde LO strany prijímateľa k rozpornému využitiu predmetnej dotácie, zaväzuje sa 
prijímateľ poskytnutú dotáciu vrátiť poskytovatel"ovi v plnej výške ' lehote do 30 dní odo 
dňa. keď sa poskyto' atd" o tomto dozvie. 



Č lánok IV. 

l. Posk; tovatcr a prijímate!' sa dohod li na nasledovnom: v prípade nedodržania lehot) na 
vrátenie dotácie uvedenej v č l ánku III. tej to zmluv). zaplatí prijímater poskytovaterovi 
poplatok z omeškania vo v)'ške: 0.05 %z dlžnej sumy za každ) aj začatý deň omeškania. 

Č l ánok V. 

l. Prijímater sa zaväzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovatel'ovi v termíne 
do: 30. 11 .20 12. V prípade. že v stanovenom termíne prij ímate!" nevyúčtuje 

posk) to\utel"ovi predmetnú do táciu. alebo ju V) ÚČtuje nesprávne. bude prijímateľ povinn) 
mpla t1ľ poskytovate l"ovi /.mluvnú pokutu ' o \ )ške 0.05% L poskytnutej dotácie z.a každ)· 
deň omcškani.a. 
l\ k .l.i adater nevykoná alebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručen ia výzvy na opravu. je 
po' inn) Mestu Zlaté Moravce vrátiť celú dotúciu. 
Uhradenie tejto pokuty nemá za nás ledok zrušenie povinnosti vyúčtovať predmetnú 
dotáciu. 

Č lánok Vl . 

l . /.mluvné stran: Sl tuto Lmlu,·u dôkladne prečí ta li a keďže táto vyjad ruje ich slobodnú 
vôl' u. súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu j u podpisuj ú. 

Č lánok Vll. 

l . l áto zmluva j e , ·yhotovená v štyroch exemplároch. z ktorých každá strana obdrží dve 
') hotovcnia. 

V Zlat)·ch Moravciach dt1a ..... ~· .. ~.~.~ .. ~~~~···· 

posky tO\ ate!" 
(podpis. pečiatka) 

V Zlatých Moravciach dňa .l .~~~)Q~L .. 

~~-. ---------- -------- ------y prij ímatcľ 
(podpis. pečiatka) 
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