
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 44/2012 

uzatvorená ' zmysle ustanovenia § 5 VZ Mesta Z laté Moravec č. 12/20 ll o poskyto\ ani 
dotácií/ rozpočtu \1csta ?la té l\llora' ce medzi : 

Posk~ to\ateľ dotácie: Mesto Zlaté Mora\'Cc. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lcdnárom, CSc. 
síd lo: Ul. l. mája 2. Z laté Moravce 
IČO : 308 676 
bankové spojen ie: 33422 162/0200 
(ďa lej len poskytovatcl') 

a 

Prijímate!' dotácie : Slovensk)· zviiz zdravotne postihnutých ZO Zlaté Moravce 
.Lastúpen)· štatutárom Mgr. Ľudo' ítom Andorom 
síd lo: Mládeže 7, 953 O l Zlaté Moravce 
I ČO: 006 98 172 083 
banko\é spojenie: 31244913/0900 
(d'alej kn prijímate!') 

Č lánok l. 

l . Posk~ to\ateľ posk) tuje prijímatcl'o\i dotáciu L rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
na rok 2012. 

Článok ll. 

l. Dotác ia sa poskytuje vo výške 200,00 f (slovom : Dvesto Eur). 

') f-Inančná čiastka bude prij ímate ľO\ i poukúzaná na bank o')· účet .Li ada teľa do 30 dn1 
ro podp1san1 /111 IU \ ~ . 

Č lánok III. 

l . Posk) tovateľ poskytuje a prij ímateľ prijíma dotáciu uvedenú \ článku II . tejto zmluvy za 
účelom: poznávacieho zájazdu Poznaj naše Slovensko, relaxačno-kúpacieho z:ijazdu. 

'l Prijímate l' sa /U\ äzujc. /c predmetnú dotáciu ' yužijc len na stanoven) účel. V prípade. /.c 
dôjde /O str<.lll) prij ímatcra k roí'pornému \ yu/itiu predmetnej dotácie. zavä.Luje sa 
prijímater poskytnutú dotáci u vrátiť poskytovateľo,·i v plnej v)•škc v lehote do JO dní odo 
di1a. keď sa poskytovater o tomto dozvie. 



Článok lY. 

l. Poskytovateľ a prijímateľ sa do hodli na nasledovnom: v p rípade nedod ržania lehoty na 
vráteni e do tácie uvedenej v č lánku III . tejto zmluvy, .c.aplatí prij ímateľ posk)10vateľovi 

popla tok 1 omeškania \ o výške : 0.05 %z dl žnej sum) za každ)· aj začatý deň omeškania. 

Článok V. 

l . Prij ímateľ sa za väzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovateľov i v termíne 
do: 30. 11.2012. V prípade. že v stanovenom termíne prij ímateľ nevyúčtuje 

posk) tovatc ľo\· i predmetnú do táciu. a lebo j u vy úč tuj e nesprávne, bude prijímate !" povinn)· 
zap latiť posky to \·ate l"ovi .c.mlu vnú pokutu vo výške 0,05% z poskytnutej do tácie a každý 
dei'! omeškania. 
Ak žiadateľ nevykoná alebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručenia výzvy na opravu . je 
povinn)· Mestu Z laté Moravce vrátiť celú do táciu. 
Llhradenie tejto pokut) nemá za nás ledok zrušeni e povinnosti vyúčtovať predmetnú 
dotáciu. 

Č l ánok VI. 

l. /.ml u \·né s tran) s i túto L.mluYu dôkladne prečítali a keďže táto \ yjadruje ich slobodnú 
\ ôľu. súhlasia s j ej o bsahom a na znak súhlasu j u podpisujú . 

Č lánok V Il. 

l . ľá to zmluva je vyhotovená v š tyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží dve 
vyhoto\eni a. 

\' Z lat)·ch Moravciach dňa .... }~:.~.~-~)9.R 
4 JÚN 2012 

V Z latých Moravciach dňa ..... .... .... ....... . 

Slovenský zväz 
zdravotne post ihnutých 

Zé kladna orgamzécia 
ZLATÉ MORAVCE 

v' 

Í !_:_l _t _c:ht ____ _ 
prijímateľ 

(podpis. pečiatka) 
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