
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2012 

uzatvorená v zmys le ustanovenia § 5 VZN Mesta Zlaté Moravce č. 12/20 ll o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce medzi: 

Posk~ tovater dotácie: Mesto Zlaté Moravce. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom. CSc. 
sídlo: Ul. l. mája 2. Zlaté Moravce 
IČO : 308 676 
bankové spojenie: 33422 162/0200 
(ďalej len poskytovater) 

a 

Pnjímateľ dotácie: Rodičo\Ské združenie pri Centre vol'ného času Zlaté Moravce 
zastúpené štatutárom Ing. Mariánom Kadlecom 
síd lo: Rovilano va č. 7. 953 O l Zlaté Moravce 
IČO: 17319617647 
bankové spojenie: 231072116/0900 
(ďalej len prijímate!') 

Č lánok l . 

l. Poskytovater poskytuje prijímateľovi dotáciu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
na rok 20 12. 

Č lánok II. 

l. Dotácia sa poskytuje vo \'ýške 1.200,00 ( (s lovom: Jedenti sícdvesto Eur). 

2. 1-inančná čiastka bude prijímatel'ovi poukáLaná na banko' )' účet 2iadateľa do 30 dní 
po podpísaní zmluvy. 

Č lánok 111. 

l . Poskytovateľ poskytuje a prijímate ľ prijíma dotáciu uvedenú v č lánku ll. tej to zmluvy za 
účelom: rozvoja stolného tenisu v Zlat)rcb Moravciach. 

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že predmetnú dotáciu využije Jen na stanovený účel. V prípade. že 
dôjde zo strany prijímatel'a k rozpornému využitiu predmetnej dotácie. zaväzuje sa 
prijímateľ poskytnutú dotáciu vrátiť poskytovateľo\'i v plnej výške v lehote do 30 dní odo 
di1a. keď sa poskytovate ľ o tomto dozvie. 



Č lánok IV. 

l . Posk) tovateľ a prijímateľ sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehoty na 
Há tenie dotácie uvedenej v č lánku lll . tej to zmluv). zaplatí prij ímatcr poskytovatcl'o" i 
poplatok z omeškania vo v),ške: 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

Článok V. 

l . Prij ímatcr sa zaväzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovatel'ovi , . termíne 
do: 30. 11.20 12. V prípade, že " stanovenom termíne prijímateľ nevyúčtuje 

posk; tovatel'ovi predmetnú dotáciu. al ebo ju vyúčtuj e nesprávne. bude prijímateľ povinný 
zaplatiť poskytovatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05% z poskytnutej dotácie za každ)• 
deň omeškania. 
Ak ži adate ľ nevykoná alebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručenia v)'ZV) na oprav u, je 
povinn) Mestu Zlaté Mora vce vrátiť celú dotáciu. 
Uhradenie tej to pokut} nemá za následok zrušenie povinnosti vyúčtovať predmetnú 
dotác iu. 

Č lánok VI. 

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

Článok VII. 

1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch. z ktorých každá strana obdrží dve 
v~ ho to' en ia. 

V Zlat)·ch Moravc iach di'la ... .. .. 5 .. J.Ú.N..2012 .. 

posk) tO\·atel' 
(podpi~. pcčiatl-.:a) 

" 
., ,~'t·· . Ju tt.. ~ . . .... . t.' •crt:::. <pri!C':>~up·';~ 

z.:~ spr;wnost: .. ...................... ..... . 
.;:...._. -~ l-1; r LP.?K .............. ..... . 

V Zlatých Moravc iach dfw .. . 1JJQ.~)P.1Z 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 
PRI CVČ SPEKTRUM 

953 Ol ZLATÉ MORAVCE 

----~~------
prijímatcr 

(podpis. pečiat l-..a) 
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