
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 15/2012 

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

Poskytovatel' dotácie: Mesto Zlaté Moravce, 
zastúpené primáto rom mesta Jng. Petrom Lednárom. CSc. 
sídlo: l ' l. l. máj a 2. Z laté Mora\'ce 
I Č'O : 308 676 
bankové spojenie: 33422 162/0200 
(ďa lej len poskytovatel') 

a 

Prijímate!' dotác ie : Občiansl<e zdr·uženic "CIIYZEROVCE" 
zastúpené š ta tutárom p. Jozefom Tonkov ičom 

síd lo: C hyzerovecká 198. 953 O l Z laté Moravce 
IČO: 42 1 24 611 
bankové spojenie : 263308925 1/0200 
(ďalej len prij ímatcľ) 

Č lánok l. 

l . Poskytovmer poskytuje prijímate l'ovi dotác iu L rozpočtu Mesta Z laté Moravce 
na ro h. 20 12. 

Č lánok II. 

l . Dotác ia sa posk) tuj e vo výške 400,00 € (slovom: Štyris to Eur). 

2. Finančná č i astka bude prijímateľov i poukázaná na bankový účet žiadatcra do 30 dní 
po podpísaní zmluvy. 

Č lánok ITL 

l . Poskytovatl.!l" poskytuje a prij ímater prijíma do tác iu uvede nú \ člán k u II. tejto zmluvy za 
účelom : zorganizovania športového popoludnia v Chyzerovciach. 

2. Prijímater sa zaväzuje, že predmetn ú dotáciu využij e len na stanovený účel. V prípade. že 
dôjde zo strany prijímate l'a k rozpornému využit iu predmetnej dotác ie, zaväzuje sa 
prij ímater poskytnutú do táciu vrátiť poskytovaterovi v plnej výške v lehote do 30 dn í odo 
Jl'ut. keli' sa posk} tovateľ o tomto dozvie. 



(' lánok IV. 

Poskytovater a prijímate!' sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehoty na 
vrátenie dotúcie uvedenej v č lánku III. tejto ;.mluvy. Laplatí prij ímater poskytovaterovi 
poplatok 1 omeškania ' o v)·ške: 0,05% L dlžnej sumy ;.a každ)· aj L.ača t )· dei1 omeškan ia. 

Č l ánok V. 

I. Prij ímater sa zaväzuje predmetnú dotáciu V) účtoval poskytovateľ o\ i v termíne 
do: 30. 1 1.201 2. V prípade. že v stanovenom termíne prij ímater nevyúčtuje 

poskyto' atc!'ovi predmetnú dotúci u. alebo j u ' yúčtujc nesprávn\.!. bude prijímatcr po\'inn) 
;aplatiť posk; to' atc l" o\' i L.mluvnú pokutu vo 'ý škc 0.05% 1. poskytnutej dotácie La každý 
deti omeškania. 
Ak žiadateľ nev) koná alebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručen i a' ý7V) na oprm u. je 
povinn) Mestu Zlaté Moravce vrátiť celú dotác iu. 
Uhradenie tejto pokuty nemá za následok zrušenie povinnosti vyúčto,·ať predmetnú 
dotác iu. 

Č lánok VI. 

l . Zmluvné strany si túto zmluvu dôkladne prečítali a kccl'žc táto vyjadruje ich slobodnú 
'ôl'u. súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu j u podpisuj ú. 

Článok Vll . 

l atu ;mlu' a JC 'yhutoH:nú , . štyroch exemplaroch. z ktur)ch každú strana obdrží Jve 
\')' hOlO\'Cnia. 

\' /l,llú:h ľ\1 ora\'ciach dňa ..... t~~~}.~~~ ... 

-~~--
po sk) to' atd 

(podpis. peč iatka) 

~ • "~eri?.\ spr;~cov:1l : Jt:.~t~ ...... . 
,.-nost: ........... H.. ......... .. 

. . . ...... J1.F:.~n ............... .. 

V Zlat)•ch MorU\ ciach dt1a .1.1..J~.~)~~~ .. 

Občianske združenie 
"CHYZEROVCE" ··u" .. ",. 

prijímater 
(rodpi s. pcčiat"a) 
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