
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 20/2012 

Ll/al\ orena ' l.lll) sl~ ustano' en ia ~ 5 V l. Mesta Zlaté Mo rm cc č. 12 20 ll o posk.) to,·aní 
Jotm:it 1 ro;počtu :'\ tesla Zlaté Moravce medti : 

Posk.) to vater dotácie: Mes to Zlaté Mo nn cc. 
zastúpené primútorom mestu lng. Petrom Lcdnárom. CSc. 
sídlo: Ul. l. múja 2. L laté Moravce 
I ČO: 308 676 
ban ko\ é spojen ie: 33-+22 l 62 0200 
(d'alej len posk) to' meľ) 

a 

Prijímatťl' dotácie : Kynologick) klub Zlaté M oravce 
zastúpen) štatutárom R 'Dr Jo1.cfom Paluškom 
sídlo: Ch) zero' cck.á 208. 953 O l Zlaté l\lorm cc 
I ČO: 422 O l 756 
banko\'é spojenie: ..J.O l l 61 l 075 7500 
(cľalcj len prijímate!') 

(' lánok. l. 

l. Posk.) to,·a ter poskytuje prijímatei'O\ i Jotáciu 1 roLpočtu \ksta /laté Morm cc 
na rok. 20 12. 

Č lánok. l l. 

l . Dotacia sa posk) tuje vo 'ýšk.e 200,00 C (s lo' om: Dvesto Eur). 

1 1-'inančná čiastka bude prijímatel'ovi pouká;anú na banko'} účet žiadateľa do 30 dní 
po podpísaní Lmluvy . 

Č' l anok. 111. 

Posk) to\·atť!' poskytuje a prijímatd prijíma dotáciu uvedenú ' č lanku ll. ll.:jto ;ml u') t .a 
učclom · LorganiLO\ an ia Majstro' stic' SJo, cnska ' Brannom pretclw l9 nológoY 
- 2. t·očník. 

' Prij tm ate l' sa I.U\ äzuje. že predmetnú dotúciu ')užije len na stano' en) účel. V prípade. že 
dôjde ;o stran) prij ímatcl'a k roLpornému ') uiitiu pn:dmctncj dotácie. LaYäzujc sa 
prijímatcr posk)tnutú dot<iciu Hútiť posk.)to,atl!ro,i 'plnej ')škc' lehote do 30 Jní odo 
diia. keď sa poskytovmer o tomto dot\ ic . 



Článok IV. 

l . Posk) tovateľ a prijímateľ sn dohodli na naslcdo\ nom: v prípatle nedodržania lehoty na 
Hňt~:nie tlotúcil' uvedenej ' článku III. tejto tm lu') , /.aplatí prijímateľ poskyto\atero, i 
poplatok / ome~kania vo ');ke: 0.05 °·o L dlžnej surn: ta kal.d) aj tačat) den omeškania. 

Článok V. 

l. Prijímate!" sa zaväzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovateľo,· i v termíne 
do: 30.11.201 2. V prípade. že ,. stano,enom termíne prijímateľ ne\yúčtuje 

posk)tt)\ateľovi predmetnú dotáciu. alebo ju \)Účtuje nesprá,ne. bude prijímate!" po,inn) 
zaplatiť posk)tO\atcl"ovi zmlu,nú pokutu \O \)Ške 0.05°·o L poskytnutej dotácie La ka/d) 
tieň om~:škania. 
Ak /iadnteľ nevykoná alebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručenia v)'zvy na o pra\ u, je 
povinn) Mestu Llaté Moravce vrátiť celú dotáciu. 
Uhradenie tejto pokut) nemá ta následok zrušenie povinnosti 'yúčtov.ať predmetnú 
dotikiu . 

Článok Vl 

l. Lmluvné strany si túto zmluvu dôkladne pn.:čítali a keďže táto vyjadruje ich slobodnú 
,·ôru, súhlasia s jej obsahom a na Lnak súhlasu ju podpisujú. 

Článok VII. 

l . Táto t.mluva je vyhotovená " štyroch exemplároch. L ktor}ch ka/dá strana obtlrží tln: 
'\ hotO\ en ia. 

V liatych Mora' ciach tina ... ~-J~.~--~~~? ...... 

posk) to\ater 
(podpi~. p..:čimka) 

;,'3teriál spracov~;~ ..... . 
Jr,wnost· .......... .................. .. 

'1:\ • .- "\,J ) '!. 

V 7lat)ch 1onn ciach d11a .J.t~~~.7.0).~ 

VOlEJBAlOVÝ KlU8 1118Sb Zlaté Morme 
Hviezdoslavova 24 

lr~- 953 01 Zla~é Moravce 
ICO· 37853503 

-------- --------- ------------
prijír nteľ 

(podpis. pečiath.a) 
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