
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 55/2012 

u;at\orená ' ;mysle uslanoH~nia * 5 V l. Mesta l.laté Mormcc č. 12/20 ll o poskyto\aní 
dotácii 1 ro;počtu Mesta Llaté Moravce med;i : 

Poskytovateľ dotácie: Mesto Zlaté Mor·avce. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom. CSc. 
sídlo: Ul. l. mája 2. Zlaté Moravce 
IČO: 308 676 
bankové spojenie: 33422162/0200 
(ďalej len po sk) to,, a teľ) 

a 

Prijímateľ dotácie : Únia ž ien lovenska ZO Zlaté Moravce 
zastúpená štatutárom p. Annou Kiššovou 
sídlo: Kollárova 21, 953 O l Zlaté Moravce 
lČO: 004 17 491 
bankové spojenie: 
(ďalej len prijímateľ) 

Č l ánok l. 

l . Posh.) tovateľ posk) tuje prijímateľovi dotáciu z rozpočtu Mesta l.laté Mora,ce 
na rok 2012 

Článok Il. 

Dotat:1a sa posh.) tuje 'o ')škc 50,00 ( (s lo' om: Pät"desiat Eur) . 

..., l· inančná čtastka bude prij ímatcl"ovi po ukázaná " hotovosti po podpísaní zmlu\ )'. 

Č'lánoh. III. 

l. Posk~toYatd" poskytuje a prijímateľ prijíma dotáciu uvedenú v článku ll. tejto zmluvy za 
účelom: preplatenia zájazdu pre členky ZO, \'ecné dary pre účastníčky v liteni rncj 
'lút'a.li \'anso' ej Lomnička. 

' Prij ímatcľ sa zaväzuje. že predmetnú dotáciu V) užije Jen na stanovený účel. V prípade. le 
dôjde 10 stran) prijímatel'a k rozpornému 'yužitiu predmetnej dotácie. zaväzuje sa 
prijímateľ poskytnutú dotáciu vrátiť posk) tovatel'ovi v plnej výške v lehote do 30 dní odo 
di'la. keď sa poskytovateľ o tomto do?vic. 



l 
r ~ . 

Článok IV. 

l. Poskytovater a prijímate!' sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehoty na 
vrátenie dotácie uvedenej v č l ánku III. tejto zmluvy. zaplatí prijímateľ poskytovateľovi 

poplatok z omeškania vo výške: 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý dei1 omeškan ia. 

Článok V. 

1. Prijímateľ sa zaväzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovatel'o' i \ termíne 
do: 30. 11.2012. V prípade, že v stanovenom termíne prijímateľ ncvyúčtuje 

poskyto ' ateľovi predmetnú dotáciu, alebo ju vyúčtuje nesprávne, bude prijímateľ povinn)' 
zap latiť poskytovateľov i zmluvnú pokutu vo výške 0.05% L poskytnutej dotácie za každý 
deií omeškania. 
Ak žiadateľ nevykoná alebo neopraví vyúčtovan ie do l O od doručenia výzvy na opravu. je 
povinn)· Mestu Zlaté Moravce vrátiť celú dotáciu. 
Uhradenie tejto pokuty nemá za následok zrušenie povinnosti vyúčtovať predmetnú 
dotáciu. 

Článok VI. 

l . Zmluvné strany si túto zmluvu dôkladne prečítali a keďže táto vyjadruje ich slobodnú 
vôľu. súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisuj ú. 

Č' l á nok VII. 

l úto Lmlm a je 'yhotovená v štyroch exemplároch. L ktorých každá strana obdrží dve 
vyhotovenia . 

V /.la t~'ch Moravciach dr1a ...... ~.~:. !:1.~.~)~1?. 

po~k) tovatcľ 
(podpis. peč iath.a) 

V Zlatých Moravciach dr'ía ..... ~ .~: ... ~~·. }~12 

ÚNIA ŽIEN SLOVENSKA 
základná organizácia l 
953 01 Zlaté Moravce v v 

...Jt1-0~ 
------ --------------------

prijímateľ 
(podpis. pečiatka) 
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