
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 38/2012 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 5 VZN Mesta Zlaté Moravec č. 12/20 ll o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce medzi : 

Poskytovatcr dotácie: Mesto Zlaté Moravce, 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lcdnárom. CSc. 
síd lo: Ul. l. mája 2. Zlaté Mora, ce 
fČ'O: 308 676 
bankové spojenie: 33422 162/0200 
(ďalej len poskytovateľ) 

Prijímate!' dotúcic : Občianske združenie PLATAN 
zastúpené štatutárom PaedDr. Klaudiou l\ anovičovou 
sídlo: l . mája 2. 953 O l Zlaté Moravce 
lČO: 379 62 159 
bankové spojenie: 0232808252/0900 
(ďal ej len prijímateľ) 

Článol.. l. 

l. Poskytovater posk)1uje prijímateľovi dotáciu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
na rok 2012. 

Článok Il. 

l . Dotácia sa po~I..) tuje \ 'O výške 250,00 ( (slo,om: 0\estopäťdcsiat Eur). 

1 Finančná čiastka bude prijímatcľO\' i poukázaná na bankov) účet žiadatcl'a do 30 dní 
po podpísaní zmluvy. 

Článol.. ll l. 

l. Poskyto\ater poskytuje a prijímater prijíma dotáciu u,·edenú \ článku Il. tejto zmlu\) /a 
účelom: prcplatcnia nákladov na dopravu ,,Spoznávame školstvo v Rakúsku". 

7 Prij ímatcľ sa /Uväzuje. že predmetnú dotáciu V) u žij~.: len na stanoven) účel. V prípade.:. ic 
dôjde zo stran) prijímateľa k rozpornému V) užitiu predmetnej dotácie. zavä7uje sa 
prijímateľ poskytnutú dotáciu vrátiť poskytovatel'ovi \'plnej v) ške v lehote do 30 dní odo 
dňa. keď sa poskytovatel' o tomto dozvie. 



Clánok lV. 

1. Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehoty na 
vrátenie dotácie uvedenej v článku Ili. tejto zmlLI\ y. zaplatí prijímate!' poskytovatel'o\ i 
poplatok/ omeškania vo v)ške: 0.05 %z dlžnej sum) La každ)· aj začat)· deň omeškania. 

Článok V. 

l. Prij tmateľ sa zaväzuje predmetnú dotáciu vyučtovať posk) tovatel'ovt ' tenmne 
do: 30.11.2012. V prípade. že ' stano\ enom termíne prijímate!' nev) účtuje 
poskytovatcro, i predmetnú dotáciu. alebo ju vyúčtuje nesprá\ ne. bude prijí mate!' povinn} 
7ap l atiľ poskytovatel'ovi zmluvnú pokutu \ 'O v)·škc 0,05% /poskytnutej dotácie za ka:idý 
deft omdl-.ania . 
\l.. .iiadatcr ne') !..ona alebo ncopnn í '~ účto\anic do l O od doručenia V) 7\.) na opra' u. Je 

ptn i nn) i\ k stu /.la té ~lo ra\ cc Hátiľ cel u dotáci u. 
l!hrademc tejto pokut) m.:má za následok. Lrušeni c povinnosti "y účtovať predmetnú 
dotáciu. 

Článok Vl. 

l. /mluvné struny si túto zmlu vu dôkladne prečítali a keďže táto 'yjadruje ich slobodnú 
'ôl\1. súh lasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 

Č l ánok VIl. 

l . Táto zmlu\a je \'yhotovená \ š tyroch exemplároch. z ktorých každá strana obdrží dve 
') hoton~nia. 

posk) tovatcl' 
(podpi!>. pečmtka) 

JJ' . ·" 

V Zlat)·ch Mo rm ciach di'la4Jq_~JP1~ .. ... . 

Občianske združeni.: PLATAN 
Mests~ý úrad, 1. mája 2 
953_ 01 Zlate Moravce l 

___ ,..;;.co.;;.;·....::3.:_7 '.l6' 1 ~ (.' 

----------~~~~ 
prij ímater 

(podpi::.. pečiatka) 
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