
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 17/2012 

u;:at,orená v zmysle ustanovenia§ 5 VZ Mesta /late Mora\'ce č . 12/2011 o poskyttwaní 
tlotúcií 1 roz.počtu Mesta Z late Mora, ce medzi: 

Posk; to\utcr dotácie: Mesto Zlaté Mora' ce. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom. CSc. 
síd lo: Ul. l. mája 2. Z laté Moravce 
IČO: 308 676 
banko' é spojenie: 33422162/0200 
(ďalej len poskytovater) 

a 

Prijímate!" dotácie : Občianske združenie PLAT AN 
zastúpené št at u tá rom Pa cd Dr. Klaudiou l vano' ičo' ou 
sídlo: l l. l . mája č . 2. 953 O l /.laté Mora\ cc 
lČO: 379 62 159 
bank.o' é spojenie: 0232808252 0900 
(ďalej len prijímateľ) 

Článok l. 

l. Posk}tovater poskytuje prijímateľO\i dotáciu z rozpočtu Mesta Llaté t-.lora,ce 
na rok 2012. 

Článok IL 

l . Dotácia sa posk) tuje \O ') škc ..JOO,OO C (slo' onY Št) nsto l ur). 

1 Finančná čiastka bude prijímateľO\· i poukázanú na banko\) účet žiadatcl"a do 30 dní 
po podpísaní zmluvy. 

Článok III. 

l . Posk~ tovater poskytuje a prijímate!" prijíma dotáciu Ll\ edenú ' člúnku II. tejto zmlm y za 
účelom: športového podujath1 "Kľúče od pevnosti"- 7. ročník. 

' Prijímate!" sn zm·äzuje. že predmetnú dotáciu V]užije len na stano,cn) účel. V prípade. že 
dôjde 10 stran) prijímatel"a k rozpornému V)UŽitiu predmetnej dotácie. zaväzuje sa 
prijímate!" posk) tnu tú dotáciu 'rátiť poSk) to,·atel"m i ' plnej '~ške ' lehote do 30 dní odo 
dria. h.cd" Si.l rosk) LO\ ater o tomto d07\ ic. 



Clánok lV. 

l. Poskytovater a prijímatcr sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehot;. na 
\Tátenie dotácie uvedenej \ článku III. tejto zmluvy. zaplatí prijímater poskytovatel"ovi 
rnrlatol-.. 1 omeškania \O ,·)·škc: 0.05 °o z dlžnej sum) /a každ) aj začat)· deň omeškania. 

Článok V. 

l. Prijírnater sa zaväzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovatel'ovi v termíne 
do: 30.1 1.20 12. V prípade. že v stanovenom termíne prijímater nevyúčtujc 

poskytovatel'ovi predmetnú dotáciu. alebo ju vyúčtuje nesprávne. bude prijímate!' povinn}· 
Laplati( posl-..ytovatel'ovi Lmluvnú pokutu vo \ ýške 0.05% z posk) tnutej dotácie za každ~ 
de!'1 omeškania . 
.-\k /.wdatcl" nl'\) koná alebo neopraví') účtovanie do l O od doručenia\ )' ZV) na opra' u. je 
po\ inn~ Mestu Zlaté Moravce\ rátil. celú dotáciu. 
Llhradcnic tejto pokut} nemá La následok Lrušcnie povinnosti v;. účtovať predmetnú 
dotáciu. 

Člcínok VI. 

l . Lmluvné strany si túto Lmlu\'u dôklad ne prečítali a ke<.l'ze túto \ )jadrujl! ich slobodnú 
'ôru. súh lasia s jej obsahom a na Lnak súhlasuj u podpisujú. 

Článok VIL 

l . láto Lrnluva je vyhotovenit v štyroch exemplároch. L ktor) ch ka7dá struna obdrží dn~ 
V\ hotovcnia. 

V Zlat)ch Moravciach clr1a . J.J~.~-.~~~~······ 

posl-..y. tO\ atd. 
(podpi-... p~:čimka) 

V Zlatých fVll)t'él\ ciach diía .. LJ.Ú.N .. 2012.. 

Cbči3nske ;drutenie PLATAN 

l Mestský úrad. 1 méia 2 
~53 01 Zlaté Moravce 

, I ČO 37 962 1 59 

~-r-
---------------------~------

prij rmatel' 
(podpis. p..:čiatka) 


	a24
	b3

