
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10/2012 

utat\Orcná \' ZITI)Sie ustano\'cnia § 5 Vl Mesta Zlate Mora\ce č. 12'2011 o posk:to\aní 
dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Mora\cc mcclti: 

Poskytovatd' dotác ie: Mesto Zlaté Moravce. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom. CSc. 
s íd lo: Ul. l. mája 2. Zlaté Moravce 
IČO: 308 676 
bankové spojenie: 33422 162/0200 
(ďalej len poskytovatcl') 

a 

PnJimatcl' dotácie: Klub s lovcnsl<)·ch turistov MO Zlaté Mor avec 
zastúpen) štatutárom p. riborom Hučkom 
síd lo: Martina Benku 7. 953 O l L laté Moravec 
IČO: 318 25 656 
banko' é spojenie: 312-B507/0900 
(ďalej len prijímate l') 

Článok l. 

l. Posk) to\'atcľ poskytuje prijímate l'ovi dotáciu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
na rok 2012. 

Článok ll. 

Dotm:1a sa posk~ LUje ,·o\ ~ ške 600,00 ( (sltn om: Šc:-.ťsto Eur). 

") hnančná čiastka bude prijímatcl'ovi poukázaná na banko\ ý účet 7iadatcl'a do 30 dní 
po podpísaní 1.mluvy. 

Č lánok III. 

l. Posk)'t<.natcl' poskytuje a prijímate!' prijíma dotáciu U\edenú' článku ll. tejto zmlu') ;a 

učelom: organizovania turis tickj'·ch podujatí. 

2. Prijímntcl' sa zaväzuje..- že predmetnú dotáciu \)užije Jen na stanO\ en)· účel. V prípade, že 
dôjuc 10 stran) prijímatel'a k rozpornému využitiu predmetnej uotácie. ;aväzujc sa 
prijímate!' poskytnutú dotáciu' rútiť poskyto\atel'ovi v plnej v)·ške v lehote do JO dní odo 
ui'la. keď Sa poskytO\ a teľ O tomto dO/\ ic. 



Článok lY . 

l . Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehoty na 
vrátenie dotácie uvedenej v č lánku III. tejto zmluvy. zaplatí prijímateľ poskytovateľovi 
poplatok z omeškania vo výške: 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý del'i omeškania. 

Č'lánok V. 

l. Prijímateľ sa zaväzuje predmetnú dotaciu vyúčtovať poskytovatel'ovi v termíne 
do: 30. l 1.201 2. V prípade. že , . stanovenom termíne prij ímatel' ncvyúčtuje 

poskytovateľovi predmetnú dotáciu, alebo ju vyúčtuje nesprávne. bude prijímate!' povinn~ 
Laplatiť poskytovatel'ovi zmluvnú pokutu vo v~ške 0,05% z poskytnutej dotácie za ka:ld)· 
deň omeškania. 
Ak žiadateľ ncvy koná alebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručenia výzvy na opravu, je 
po' inn}· Mestu Zlaté Moravce vrátiť celú dotác iu. 
Uhradenie tejto pokuty nemá za následok zrušenie povinnosti ' yúčtovať predmetnú 
dotáci u. 

Článok VJ. 

l. Zmluvné su·an) s1 tuto zrnlu,·u dôkladne prečítali a keďže táto vyjadruje ich slobodnú 
vôl\r. súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú . 

Článok VIL 

1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží d\e 
vyhoto\ en ia. 

\ ' Zlat)·ch MorU\·ciach dňa ... 5 .. )Q~)9R ..... 

po sky tovater 
(podpis, pečiath.a) 

~ 

f' •• /!Y~~ 
l«t ,_ ~11... 

, . _ 13. JÚN 1011 
V Liatych Moravc1ach dna .................... . 

(podpis. pečiatka) 
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