
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 31 /2012 

U/~ll' orená ' zmysle ustanovenia § 5 VZN Mesta Lia té Mo rm ce č. 12ť20 ll o poskyto' am 
dotác ií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce medzi: 

Posk) to\ ate l' do tácie: Mesto Zlaté Moravce, 
zastúpeni.! primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom. C~c. 
sídlo: ll!. l. mája 2. /.laté Moravce 
I ČO· 308 676 
ban ko'~ spojenie: 3342.2162 0200 
(ďa l ej Jen poskyto' ate!") 

a 

Pn_pmatel' dotúcic : Carmina Yocum Zlaté Moravec 
zastúpená štatutárom Mgr. .JanJ..ou Ertlovou 
síd lo: ZUŠ J. Krá l'a ..J.. 953 O l llaté Mora\'ce 
IČO: 421 26 2..J.O 
bankové spojenie: 4009730921 7500 
(ďalej len prijímateľ) 

Č'Janok l. 

l . Posk: to,·atcl' posk) tuje prijtnullcl·l)\ i dotaciu 1 m.t.počtu Mesta li:He Morc.t\'CC 
na rok 2012. 

Článok ll. 

Dotäcia sa posk: tuje vo' )ške 350,00 C (slo,om: l ristopäťdes i at Eur). 

, l tnančna čiastka bude prij ímatcro, i pouk.ázaná na bankm ~ účet žiadatcl'a do 30 dm 
pn podpísaní .t.mluv). 

Článok III . 

l . PosJ.. ) tO\atel' poskytuje a prijímate!' prijíma dotáciu uvedenú v článku I l. tejto zmluv: ;a 

učclom : n;íkupu materiálu na kost)·m), no to')· matcriúl, cestovné na koncerty. 

, PnJimatd. sa ta\ tii.UJC. ie predmetn u JotaciU ') ui ÍJC kn na st<movcn) učcl . V prípade. i.e 
dôjde LO ~trttn) prijímatel'a k ro7porn~mu ,·yu/i tiu predmetn~J dotácie. L:aväzujc sa 
prij ímater posk) tnu tú dotáciu vrátiť poskyto' ate l' ovi v plnej v) škc v lehote do 30 dní odo 
diía. keď sa poskyto,atel' o tomto dozvie. 



' kl. 

Článok IV. 

l. Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli na nas ledovnom: v prípade nedodržania lehoty na 
'rútenie dotácie uvedenej v článku III. tej to zmluvy, laplatí prijímateľ poskytovateľov i 
poplatok z omeškania vo v) ške: 0.05% z dliJlej s um) la každ)· aj začat)· deň omeškania. 

Článok V. 

l. Prijímateľ sa /.m·ä;uje predmetnú dotúciu , ·yúčto\ ať poskytovatcľo\'i ,. termí nt.: 
do. 30.1 1.20 12. V prípade. že v stano' en om termíne prij ímatcľ nc\'yuctuJe 
posk) tovateľov i predmetnú dotáciu. alebo ju \')'Účtuje ncsprá' ne. bude prijímateľ pO\'inn)· 
,-:aplatiť poskytovateľ ovi Lmluvnú pokutu 'o v) škc 0.05% z posk) tnutej dotác ie za ka7d)· 
<.let1 omeškania. 
Ak :iiadateľ ne,·ykoná alebo neopra\'Í vyúčtovanie do l O od doručenia ')·zvy na oprav u. je 
povinn) Mestu Zlaté Moravce vrátiť celú dotáciu. 
Uhradenie tejto pokuty nemá za následok zrušenie povinnosti ,·yúčtovať predmetnú 
dotáciu. 

Článok Vl. 

l. L.mluvné strany si túto zml u\'u dôkladne prečítali a keďže túto vyjad ruje ich slobo<.lnú 
'ôľu. súhlasia s jej obsahom a na 1.nak súhlasu ju podpisujú. 

Č' l ánok VII. 

l. ľúto ;mill\ a je 'yhotovená v štyroch exemplťlroch . z ktor)1ch každá strana obdrží d\ e 
''hntmenia. 

S. JÚN 1011 
\' Zlat)·ch Moravciach dt1a ... ... ..... ... .......... . 

(~ 
\ ~~ ® 0~ -~ l'l;f l\4t:H'\f>.;~ 

--- ---
po::.k) tovateľ 

(poJ pi-,. pečiatka) 

~-. r . 'IA\v .. . ···•····• · 

V Zlatých Moravc iach dňa .. .1.3. .. J.O.N.2012 

---~7-----~:JL-~ 
prijímateľ 

(podpis. pečiatka) 


	a1
	b6

