
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 46/2012 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 5 VZN Mesta Zlaté Moravce č. 12/20 l l o poskytovaní 
dotácií L rozpočtu Mesta Z laté Moravce medzi: 

Poskyrovater dotácie: Mesto Zlaté Moravce. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc. 
sídlo: Ul. l. mája 2. Zlaté Moravce 
IČO : 308 676 
bankové spojenie: 33422162/0200 
(ďalej len poskytovateľ) 

a 

Prijímateľ dotácie : ZO SZZP Zlaté Moravce l 
zastúpená štatutárom p. Júliou Búryovou 
síd lo: Záhradnícka 5, 953 O l Zlaté Moravce 
IČO: 006 98 172 077 
bankové spojenie: 0234281 028/0900 
(ďalej len prijímateľ) 

Č l ánok l. 

l . Poskyto\ater poskytuje prijímateľovi dotáciu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
narok 2012. 

Č lánok ll. 

l . Dotác ia sa poskytuje vo výške 150,00 € (slovom: Jedenstopäťdes i at Eur). 

1 l· inančná čiastka bude prijímateľovi poukázaná na bankový účet .Liadateľa do 30 dní 
ro podpísaní zmluvy. 

Článok III. 

l . Poskytovateľ poskytuje a prijímateľ prijíma dotáciu uvedenú v článku ll. tejto zmluvy za 
účelom: nákupu materiálu do tvorivej dielne ZO na výrobu ru čn)'ch prác k v)·stavám. 

' Prijímateľ sa zaväzuje. že predmetnú dotáciu využije len na stanoven)' účel. V prípade. že 
dôjde LO strany prijímatcl'a k rozpornému využitiu predmetnej dotácie. zaväzuje sa 
prijímate ľ poskytnutú dotáciu vrát i ť poskytovateľovi v plnej výške v lehote do 30 dní odo 
diía. keď sa poskytovateľ o tomto dozvie. 
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Článok rv. 

l. Posk.) tu\ atd' a prij11natel" sa dohodli na nw,ledo' nom: ' pnpadc nt:dodržania lehot) na 
\ľátenic dotácie uvedenej v článku III. tejto zmluv). zaplati prijímate!' poskyto,atcro, 1 

poplatok z omeškania' o vyške: 0.05 %z dl2neJ sum) za každ) aj začatý deň omeškama. 

Č lánok V. 

l. Prijímate!' sa zaväzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovate l"ovi v termíne 
Jo: 30.11.2012. V prípade. že ' stano,enom termíne prijímateľ nc,yúčtuje 
posk.) tm ntcl\1' i predmetnú dotáciu. alebo ju\) účtuje nesprá,ne. bude prijímater po' inn)· 
zaplatiť poskytovatel'ovi zmluvnú pokutu 'o 'ý škc 0.05% z poskytnutej dotácie za kaitl) 
deň omeškania. 
:\k žiadate !" ne\) koná alebo neopraví V) účtov an il.! do l O od doručenia 'ýz'') na opravu. je 
po' inn) Mestu /. laté Mora\ cc vratiť celú dotáciu. 
L hradeniť tťjto pokut) nemá za následok uušenie povinnosti vyúčtovať predmetnú 
dotáciu. 

Článok Vl. 

l . Lmlu' nl.! stran) si túto tmi u' u dôkladne prečíta l i a kcď/e táto ')jaclrujc ich slobodnú 
,·ôru. súhlasia s Jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 

Článok VII. 

l . Táto zn1luva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží dve 
vyhoto\ en ia. 

5 JÚN 1011 
V Zlat)·ch Moravciach dňa ....... : ................ . 

posk) to,ateľ 
(podp i ~. pečiatka) 

-~ · // h~ /' ! .K-/' .,~ ........ . 
·············· l l 't\ , 

, • v 1 4. JÚN Z011 
V l iatych ~l ora,·cwch dna .................... . 

Slovenský zväz 
zchlv ~. post:'lr•:· ·,c.!l 
. t·.' 1<Jn.: organl.·i._- ~ 

' ' Zluté rv'loravce 1 
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prifímatcr 

(poJp1s. pcč1atf..a) 
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