
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/2012 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 5 VZN Mesta Z laté Moravce č. 12/20 11 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce medzi: 

Poskytovater 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 poskytovateľ) 

a 

Prijímate!' dotácie : Hor olezecký klub Z la té Moravce 
zastúpený štatutárom p. Pav lom Tomkom 
sídlo: Tolstého č. l , 953 O l Zlaté Moravce 
IČO : 3 18 74 967 
bankové spoj enie: 003 1242838/0900 
(ďalej len prij ímatel') 

Č lánok l. 

l. Poskytovatel' poskytuje prij ímatel'ovi dotáciu z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
na rok 20 12. 

Čl ánok ll. 

l . Dotác ia sa poskytuje vo výške 900,00 € (slovom: Deväťsto Eur). 

2. F inančná čiastka bude prijímateľovi poukázaná na bankový účet žiadateľa do 30 dní 
po podpísaní zmluvy. 

Č lánok III . 

l. Poskytovater poskytuje a prij ímate!' prijíma dotáciu uvedenú v č lánku II. tejto zmluvy za 
úče l om : dostavby bouldcringovej lezeckej steny na SO ŠT Z laté Moravce. 

2. Prijímate!' sa zaväzuje, že predmetnú dotáciu využije len na stanovený úče l. V prípade. že 
dôjde zo strany prij ímate l'a k rozpornému využiti u predmetn~j dolácie. zaväzuje sa 
prijímate!' poskytnutú do táciu vrátiť poskytovate rovi v plnej výške v lehote do 30 dní odo 
dna, keď sa poskytovatel' o tomto dozvie. 
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Článok IV. 

l . Poskytovater a prijímate!' sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehoty na 
vrátenie dotácie uvedenej v č lánku Ill. tejto zmluvy, zap latí prijímate!' poskytovatel'ovi 
poplatok z omeškania vo výške: 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý dei1 omeškania. 

Článok V. 

l . Prijímate!' sa zaväzuje predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovatel'ovi v termíne 
do: 30.11.20 12. V prípade, že v stanovenom termíne prij ímate !' nevyúčtuje 

poskytovatel'ovi predmetnú dotáciu, alebo ju vyúčtuje nesprávne, bude prijímate!' povinný 
zaplatiť poskytovate l'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05% z poskytnutej dotácie za každ)' 
dei1 omeškania. 
Ak ž iadate!' nevykoná a lebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručenia výzvy na opravu. je 
povinný Mestu Z laté Moravce vrátiť celú dotáciu. 
Uhradenie tejto pokuty nemá za následok zrušenie povinnosti vyúčtovať predmetnú 
dotáciu. 

Č lánok Vl. 

l . Zmluvné strany si túto zmluvu dôkladne prečítali a keďže táto vyjad ruje ich slobodnú 
vôru, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 

Č lánok VIL 

l . ľáto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží dve 
') hotovcnia. 

V Zlatých Moravciach di1a ...... ~---~·?·~--~~~~---

poskytovater 
(podpi !), pcčiath.a) 
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31 JÚt 2012 
V Zlatých Moravciach di1a .................... . 

prijímate r 
(podpis, pečiatka) 


