
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 16/2012 

U/at\ orená ' .t.mysle ustanovenia § 5 V l Mesta /latť l\ 1onn ce l:. 12 '20 ll o posk) lO\ ani 
dot<kií z rozpočtu Mesta ?laté Moravce medzi· 

Posk.) to,ater dotácie: Mes to Z la té Moravce . 
.t.astúpené primatorom mesta lng. Petrom Lednárom. CSc. 
sídlo: Ul. l. m{~a 2. L.laté Mora' ce 
IČO : 308 676 
hanko' é spojenie: 33-+22162 0200 
(ďalej len po sk) lO\'atcl') 

a 

Pnjmuner dotacie · S RRS- Rodičovské .ldružcnic pri MŠ 
zastúpené štatutárom MUDr. inou llorniakovou 
síd lo: Kal inčiakova 12. 953 O l Zlaté Moravce 
IČO: 17319617174 
banko,·é spojenie: 0232077453 '0900 
(ďalej len prijímate!") 

Č' lúnok. l. 

l. Poskyto\ateľ posk) tuje prijímatcľovi dotáciu L roLpočtu Mesta Llaté Mora' cc 
na rok 2012. 

Č'lúnok ll. 

l . Dotácia sa poskytuje vo ')šk.e -WO,OO C (slovom: ·l) risto Eur) . 

1 l mančná čwstka bude prijímatel'ovi poukázaná na hanko\ ý účet žiadate ra do 30 dní 
po podpísaní Lmluvy. 

(lánok 111. 

l. Poskytovatel' poskytuje a prijímater prijíma dotáciu uvedenú v článku II. tejto zmluvy ;.a 
účelom: "Olympiády d etí mater kých šl<ô l"- S. ročn ík. 

2. Prijímateľ sa zaväzuje. že predmetnú dotáciu využije len na stanovený účel. V prípade. ;ic 
dôjde zo strany prijímateľa k rozpornému vyu;iitiu predmetnej dotácie. ;aväzuje sa 
prij ímater po sk) tnutú dotáciu Hátiľ posk) LO\ atc ro, i ' plnej ')škc v lehote do 30 dní odo 
di1a. ked' sa post..) tovatcľ o tomto do;, ie. 



Č'lúnok IV. 

Posk; tovater a prijímater sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehot} na 
'rútenie dotácie uvedenej ' člélnku III. tejto zmlu' ]. zaplatí prijímater posk) to, atero, i 
poplatok 1 omeškania' o výške: 0.05 ° 'o 1 dlžnej sum; La každ) aj 1.ačat) deií omeškania 

Č: l áno k V. 

Prijímatd sa ;_aväzujc predmetnú dotáciu v;účtovaľ posk) to,·ate l"ovi v termíne 
do: 30.1 1.2012. V prípade. že ' stanovenom termíne prij ímater ne vyúčtuje 
poskytO\aterovi predmetnú dotáciu. alebo ju') účtuje nesprélvne. bude prijímater po' inn)· 
;aplatiľ posk) to,·aterovi zmlu' nú pokutu vo , ·)·ške 0.05% L poskytnutej dotácie za každ) 
deň omeškania . 
. \k /iadatcr nev) koná alebo neoprm í \')účtovanie do l O od doručenia '~ 7\) na opra' u, je 
po' inn) Mestu Llaté i'vloravce v ráti ť celú dotáciu. 
UhrrKknie tejto pokut} nemá za následok aušenic povinnosti ') účLO\ ať predmetn u 
dotáciu. 

Č' lánok VI. 

l . /ml u' né stran} st tuto 1.mluvu dôkladne prečítali a keďže táto ' ')jadruje ich slobodnu 
vúl"u. -;úh lasia s jej obsahom a na ;nak súhlasu ju podpisujú. 

Č'lánok VII. 

l'áto ;mlll\a .k 'yhoto\ená' št;roch c:--emplároch. Lktor)ch ka.idá strana obdrží dve 
'~ho to\ en ia. 

4 JÚN 2012 
\ ' /lat\ch l\1ora,ciach dňa ....... : ............... .. 

.---... 
~-<'~ ---- -----------------

posk) to v a teľ 
(podpis. pí.!čiatka ) 

, . . . . 5. JÚN 2012 
\ lial) ch \1ora\ ct<H.:h dna .................... . 

RODICO~Sl<~ ZDRUlENIE 
PRI MAJIRSKEJ SKOlE, K.\Uil~ AKOvt. t ? 

.,r::~ r nr.n . · ·, 

---------- !f!!!!_!~x.~i~~:~-7-
/ (podpi'>. p~:čiatkn) 
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