
Zmluva o posl<ytnutí dotácie č. 36/2012 

utatvorená ' zmysle ustanovenia § 5 VZN Mesta Zlaté Moravec č. 12 2011 o poskyto' aní 
dotácii t rotpočtu Mesta /.lute MoraYce med.t:i : 

Posk~ ll)\ atd' dotúcie : Mesto Zlaté Mo nl\ cc. 
/.UStÚp~né primátorom mesta l ng. Petrom l cdnárom. CSc 
síd lo: L11. l. mája 2. l. laté Mormcc 
IČO: 308 676 
bankové spojenie: 33422162 0200 
(ďalej len poskytovatel') 

a 

Pri_junater dotácie· Občianske zdru/.enic Zlatňanl{a 
zastúpené štatutárom p. tani sla' om l lruškom 
sídlo: l lviezdoslavova 72, 953 O l Llaté Moravce 
IČO: 378 59 200 
bankové spojenie: 023 1658678/0900 
(ďalej len prijímatcr) 

Č'lánok l 

l. Posk) to vate r poskytuje prij ímatel'ovi dotáciu ;: rotpočtu Mesta Ll mé Moravce 
na rok 2012. 

Článok ll. 

Dotúeia sa posk) tuj~ 'o ')·škc 300,00 ( (sl O\ om: l risto Eur). 

' Finančná čiastka bude prij ímatcrovi po ukázaná na ban ko' ý účet žiadate ra do 30 dní 
po podpísaní Lmluv). 

Článok III . 

l . Poskytovatel· poskytuje a prijímater prijíma dotáciu uvedenú v článku ll. tejto zmluvy L.a 
La:clom: nákupu tanečnej obuYi, kroj o\ )·ch doplnko' a Lakúpcnia hudobnej 
rcpt·odukcie pre det · k~ folklórny s úbor. 

2. Prijímate!' sa ;:aväzuje, že predmetnú dotáciu využ.ijc len na stanoven) účel. V prípade. že 
dôjde zo strany prijímatel'a k rozpornému V) u:titiu predmetnej dotácie. zaväzuje sn 
rnjímater [10Sk) tnutú dotáciu \Tátiť posk) tovatero, i \ plnej v)'ške v lehote do 30 dní odo 
dľm. keď sa poskytovater o tomto doz, ic. 



' ·- ..... 

Článok IV. 

l. Poskyto,ater a prijímate!" sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodr/.ania lehoty na 
Hátcnic dotácie uvedenej , . článku 111. tej to zmluv). Laplatí prijímateľ poskyto\·atcro, i 
poplatok L omeškania vo v)·ške: 0.05 % z dlžnej sumy za každ)· aj zača t) dei'! omeškania. 

Článok V. 

l. Prijímatcr sa Laväzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovatcrovi ,. termíne 
Jo: 30.11.2012. V prípade. že v stanovenom termíne prijímate!" nevyúčtuje 

poskytn\atcl"o\ i predmetnú dotáciu. a lebo ju vyúčtuje nesprávne. bude prijímateľ po' inný 
zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05% z poskytnutej dotácie za každý 
dci'i omeškania. 
,\k /.iadateľ ne' ykoná alebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručenia y)·zvy na opravu. je 
po' .inn) Mestu Zlaté Moravce vrátiť celú dotáciu. 
Uhradenie t~o:jto pokut) nemá za následok zrušeni e povinnosti vyúčtovať predmetnú 
dotáciu. 

('lánoJ.. VI. 

l . /mlll\·né strany si túto zmluvu dôkladne prečíta l i a keďže táto ')jadruje ich slobodnú 
vôl'u. súh lasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 

(lánoJ.. V l l. 

l :.íto í'mlu,·a je vyhotoYená , . štyroch exemplároch. z ktor)·ch každá strana obdrží dve 
vyhotovenia. 

' ' . - 3 O. MÁJ 2012 \ /lat) ch \ '10ra\'t:Jach dna ....................... .. 

posk) tovateľ 
(poupis, pečiatka) 

bh)._\ ...... . 
.lrtf'UJv . . . ~- ... 

V Zlat)'ch Mora,·ciach d1'1a ... J .~~.~}~~. 

Občianske združenie Zlatňanka 
Hviezdoslavova 72, 953 O l Zlaté Moravce 
IL:O: 37859200 DlL: 2021591220 

----------------r-----------------
prijíma teľ 

(podpis. pečiatka) 
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