
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 35/2012 

Ulat,·orcná v zmysle ustanovenia § 5 VZ Mesta Zlaté Moravce č. 12/2011 o poskytovaní 
uotácií l roLpočtu Mesta l.laté Moravce medzi: 

Posk) tovatcľ dotácie: Mesto Zlaté Morane. 
Lastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom. CSc. 
sídlo: Ul. l. mája 2. Llaté Mora\'ce 
I ČO: 308 676 
bankové spojenie: 33422162/0200 
(d'alej len poskytovateľ) 

a 

Prijímate!' dotácie: Občianske združenie "CIIYZEROVCE" 
zastúpené štatutárom p. Jozefom Tonkovičom 
síd lo: Chyzerovecká 198. 953 O l Zlaté Moravce 
IČO: 421 24 611 
bankoYé spojenie: 2633089251 /0200 
(ďa l ej len prijímatd) 

Článok I. 

l . Poskytovatc r poskytuje prijímatdovi dotáciu L ro;:počtu Mesta Zlaté .1\ 'fonn cc 
na rok 2012. 

Článok ll. 

l . Dotácia sa poskytuje vo výške 300,00 € (slovom: Tristo Eu r). 

' Financná čiastka bude prijímate l'ovi poukáLaná na banko\) účet žiadateľa do 30 dní 
po podpísaní t.mlu\) . 

Článok Ili. 

l . Poskytovatd. poskytuje a prijímate!' prij íma dotáciu uvedenú v č l ánku 11. tejto zmluvy za 
Llčelom: ncíkupu materiálneho zabezpečenia na zhotovenie lwstýmov pre detské 
súbory Lupienok a StrectLup. 

2. Prijímateľ sa za,ä.wje. že predmetnú dotáciu yyužijc len na stanoven) účel. V prípade. /c 
dôjde zo stran) prijímatel'a k roLpornému využitiu predmetnej dotácie. za,·ä7ujc sa 
prijímateľ poskytnutú dotáci u vrátiť poskytoYateľovi v plnej v)'ške v lehote do 30 dní odo 
d11a. keď sa poskytovateľ o tomto dozvie. 



Pu~k) to\ater a prijímateľ sa dohodli na nasledo' nom: ' pnpade nt.!dodriania lehot) na 
Hútenie dotácie uvedenej ' článku Ili. tejto /llliU\). /aplatí prijímatcr posk) to,·atcro, i 
poplatok /omeškania vo , ·)·~ke: 0.05 % 7 dl/nej sum) .1.a každý aj začat)· deJi omeškania. 

Č'lánok V. 

Prijíma tel' -..a /é.l\ ä;:uje pn:dmetnú dotaciu \) účtoqtť posh.) tovatcl'o\ i ' termíne 
dn j() l 1.2012. \' prípatk. ie ')lanO\ cnom termíne prijímate!' ne\ yúčtuje 
posh.: to' atc!' o' i predmetn u dotáciu. alebo ju ')uč tuJe nesprú\ ne. bude prij unatcl' po' inn) 
Laplatiť posk) tovatero, i Lmlll\ nú pokutu \O' )·škc 0.05~o z posh.) tnutcj dotúcie /a kaid~ 
deJi omeškama. 
\k .iiadater ne\') koná alebo ncopnn í ') účto' ani<.! uo l O od doručenia ')1') na o pra' u. Je 
po' Jnn~ \kstu Zlaté Moran:c 'ratiľ celu dLJtúciu. 
l hradenie tejto pokut) nemá /a následok /rušenie pm innosti ')účtovať predmetnú 
dotúciu. 

('lano k \ ' l. 

l. /.mlu\'né stran) si túto Lmlu\'u dôkladne pn.:čítali a keďže túto ')'jad ruje ich slobodnú 
\l) ru. súhlasia s jej obsahom a na /nak súhlasu ju podpisujú. 

Clanok VIl. 

l. Já to /mill\ a je vyhoto' cná ' štyroch e:--emplároch. z ktor}·ch každá strana obdrží d' c 
':ho to\ en ia 

\ /lat: ch ~1mmciach dJia ....... ~-.. ~.9.~JQ1?.. 

posk) lLJ\ ate!' 
(podpis. !Wčtatl-.a J 

mV.J~._i ..... . 
M~ ~eri.; l spr~(OV.J<-d~ .... < ..... .. z ~pravne ·., .. .. ... .. 

. čl ~ LJ t- ,"\!lťlJ ........•.. .•..•• , 
;.. . ····' ······ 

V Llat) ch f\1on.n ciach dJia .. ~.?-.. ~-~.~-~ 

Občianske združenie 
"CHYZEROVCE" 

.... 0 :4212461 1 DIC:2022861126 

pnj í mater 
(podpis. pečiatka) 
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