
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 30/2012 

UL:.t t' orená ' 1.111) sie ustanovenia § 5 V LN Mesta Zlaté Mora\'ce č. 12120 ll o poskytovaní 
dotácií L. rozpočtu Mesta Zlaté Moravec medzi: 

Poskytovater dotácie: Mes to Zlaté Moravce. 
zastúpené primátorom mesta ing. Petrom Lcdm\rom. CSc. 
síd lo: Ul. l. mája 2, Zlaté Moravec 
I ČO: 308 676 
banko\'é spojenie : 33422 162/0200 
((ťa lej len poskytova tel') 

a 

Prijímate!' dotácie: Rodičovské združenie pd Centre vol'ného času Zlaté Moravce 
zastúpené štatutárom Tn g. Mariánom Kadlccom 
sídlo: Rovňanova č. 7. 953 O l Zlaté Moravce 
IČO: 17319 6 17 647 
bankové spojenie: 23 1 0721 16/0900 
(ďalej kn prijímate!') 

Č lánok I. 

l . Posk) to\·atcľ posk) tuje prij ímateľovi dotáciu z roLpočtu Mesta Zlaté Moravce 
na rok 2012. 

Č' lánok l l. 

l . Dotácia sa poskytuje vo v),ške 450,00 f (slovom: Štyristopäťdesiat Eur) . 

' Fi nančná č i astka bude prij ímatel'ovi poukáza ná na bankov}· účet žiadateľa do 30 dní 
po podpísaní t.mlu''J. 

Č' lánok III. 

l . Po~k} tO\ :.tli.:!' po~k) tuj~ a prijnm1ld' prijíma tlotáciu U\'~denú ' článku l l. tejto zmluv) za 
účelom: nákupu a zhotovenia kost)·mov a rekvizít p•·e tanečné s kupiny CVČ. 

' Prijímate!' sa zaväzuje. že predmetnú dotáciu využije len na stanovený účel. V prípade. že 
tlôjtle LO st ran) prijímatc l'a k rozpornému využitiu predmetnej dotác ie. zaväzuje sa 
prijímate!' poskytnutú dotáciu vrát iť poskytovatcl'ovi v plnej v)·ške \' lehote do 30 dní odo 
dl'1a. keď sa poskytovater o tomto dozvie. 



" .. -.. 

Článok IV. 

l. Posh.) to,ater a priJímater sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehoty na 
vrátenie dotácie uvedenej v článku ITl. tejto zmluvy. zaplatí prijímater poskytovaterovi 
poplatok 1 omeškania vo výške: 0,05% z dlžnej sumy za každ) aj začatý dei'! omeškania. 

Článok V. 

l. Prijímater sa zaväLuje predmetnú dotáciu , ·yúčto .. ať poskyto,·atefovi v termím~ 

do: 30.11.2012. V prípade. že ' stanov~..:nom termíne prijímatcl" ncvyuctuje 
posh.~ lo\.atl;!ro, i predmetnú dotáciu. alebo ju vyúčtuje nespn.i\ ne. bude prijímater povinn)' 
zaplatil" poskytovaterovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05% z poskytnutej dotácie za každý 
deti omeškania. 
Ak žiadater nevykoná alebo neopraví vyúčtovan i e do 1 O od doručenia výzvy na opravu, je 
po' inn)· Mestu Zlaté Moravce vrátiť celú dotáciu. 
Llhradcnie tejto pokuty nemá za následok Lntšenie povinnosti vyúčtovať predmetnú 
dotáciu. 

Č lánok VI. 

l . /..ml u' ne stran; st tuto LmiU\ u dôkladne prečítali a keďže táto 'yjadruje ich slobodnú 
vôru. súhlasia s jej obsahom a na Lnak súhlasu ju podpisujú. 

Článok VII. 

l . fáto ;.mluva je vyhotovená v štyroch exemplároch. 7 ktor)·ch každá strana obdrží d\ e 
'yhoto' en ia. 

. ' . - 5. JúN ZOl Z 
\ Liatych Moravc tach dna ........................ . 

posk) tovater 
(rodpis, pečiatka) 

u r .'l>"nJ ...... . 

V Zlatých Moravciach di'la .1.4. .. JÚ.N.ZD11 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 
PRI CVČ SPEKTRUM 

953 Ol ZLATÉ MORAVCE 

Ý; 
------~-1:~~---------

prijímatel' 
(podpis. pečiatka) 
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