
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 39/2012 

uLat,orcná \' 1mys le ustanovenia ~ 5 VZN Mesta Llaté Moravec č. 12/2011 o poskytovaní 
dotácií L rorpočtu Mesta Zlaté Mora' ce medzi: 

Posky.to\'atcr dotácie: l\1csto Zlaté Moravec. 
Lastúpcné primátorom mesta Ing. Petrom Lcdnárom. CSc. 
síd lo: Ul. l. mája 2. Zlaté Moravec 
IČ~O : 308 676 
bankové spojenie: 33422162/0200 
(ďalej len poskyto\ atel") 

a 

Prijímuter dot;kie: SRRS- Rodičovské združenie pri MŠ 
zastúpené štatutárom MUDr. inou Horniak<)\ou 
sídlo: Kalinčiako' a 12. 953 O l /.la té Mora' cc 
IČO : 173 19 61 7 174 
bankové spojenie: 0232077453 /0900 
(cralej len prijímatel") 

Č lánok l. 

l. Posk) IO\'ater po sky. tuje prij ímateľo"i dotáci u 1 roLpočtu Mesta Zlaté Moravce 
na rok 2012. 

Článok l l. 

l . Dotacia sa posk) tuje vo ,·)•škc 250,00 C (sl o' om: f), cstopäťdcsiat Ľ.ur) . 

..., l· inančná čiastka bude prij ímatero, i poukázaná na banko,·ý účet žiadateľa do 30 dní 
po podpísaní Lmluvy. 

Článok 111 . 

1. Posk)tovater posky1uje a prijímateľ prijíma dotáciu m ·edenú' č l únku II. tejto zmlmy La 
úče lom: materhllncho zabezpečenia na "45. v)' roč ic v Slniečku" (vcl'ké spomienkové 
variett c) . 

..., Prijímuter sa Lmäzuje. že predmetnú dotáciu \)Užije len na stanoven}· účel. V prípade. že 
dôJde /u s tran) prijímateľa k rozpornému ')u/i ti u predmetnej dotácie. Z<l\ä/ujc sa 
rrijímatcr posk~ tnutú dotáciu 'rátiť poskyto,·atcro, i ' plnej výške v lehote do 30 dní odo 
di'la. ked' sa poskyto,atcľ u tomto doz, ic . 



('lánok IV 

l . Pos~: tovatel" a rrijímatcl" sa dohod li na na!-.ledm nom: v príradc nedodržania lehoty na 
\ rLllcnic JotťtCIC ll\eJencj \ článku 111. tej !O LI11ILI\ )'. zaplatÍ rrijímatel" j10SkytovatcrO\ i 
porlntok 7 omeškania 'o ')·ške: 0.05 °-'o L dlžnej sum) ;:a každ)· aj začat) dei1 omeškania. 

('!áno~ V. 

l. Prijtmatel" sa za,·äzujc predmetnú dotáciu ')Účto,ať posk) to\atel"ovi v tcrmmc 
Jo: 30.11.2012. V prípade. že v stano' enom termíne prijímate~' nevyúčtujc 
posk.yto\atd·o,·i predmetnú dotác iu, a lebo ju \') účtujt: ncsprá' ne. bude prijímate!' povinn)· 
;aplatiť posk.) to' atc ro, i ;mlu\'11Ú pokutu 'o ') š~e 0.05% z posk) tnu tej dotácie za ku:id) 
Jdi omeškania. 
Ak iiadater ne') koná alebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručenia ')7') na o pra\ u. je 
pc)\ inn: Mestu /la té Mora' cc vrátiť celú dotáciu. 
l hradenie tejto rokut: nemá ;:a následok ;rušenie ro' innosti ')účtovať prt:dmetnú 
dotactu . 

('lánok Vl. 

/mill\ né -,trun) il túto ;mill\ u Jôkladne prečítali a keďže túto 'yjadrujc ich slobodnu 
'ol" u. súhla!:>ta.., jeJ obsahom a na .t.na~ súhlasu ju rodpisujú. 

Č'láno~ VIl. 

'l mo ;ml u' a je 'yhotO\ en á v štyroch exemplároch. 7 kt01·)·ch každá strana obdrží d\c 
'yhotO\ en ia . 

\' Llat) ch ~ lora' ciach dila J.P.· .. ~.~~ .. ~~~~ ..... 

pos~) to\'atcl" 
(podpi~ . pečiatka) 

V Llatých 1\lora\ ciach di'la .. t~~~}~~ .. 

\o 
.•. 

prij i mater 
(podpi'>. pi.! č i at ka) 
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