
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 52/2012 

uzat\ orcna ' z.m) sie ustanovenia § 5 VZ Mesta Zlaté Moravce č. 12/20 ll o poskytovaní 
dotácií L roLpočtu Mesta Zlaté loravce medzi: 

Posh.) to' atc!" dotácie: Mesto Zlaté Moravce, 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom. C c. 
sídlo: Ul. l. mája 2, Zlaté Moravce 
I ČO: 308 676 
bankové spojenie: 33422 162/0200 
(ďalej len poskytovatcl') 

a 

Prijímate!' dotácie: Únia nevidiacich a slabozrakj"•ch Slovenska ZO Zlaté Moravce 
zastúpená štatutárom p. Matildou Zemanovou 
sídlo: Mojmírova 6. 953 O l Zlaté Moravce 
I ČO: 006 83 876 
bankové spojenie: 
(ďalej len prijímate!') 

Č lánok l. 

l . Pnsk~ to\'ater poskytuje prijímatel'ovi dotáciu z rozpočtu Mesta Llaté 1oravce 
na rok 2012. 

Č:lánok ll. 

l . Dotácia sa poskytuje vo výške 140,00 C (slovom: Jeden stoštyridsať Eur). 

1. Finančná čiastka bude prij ímateľovi po u káLa ná v hotovosti po podpísaní zmluvy. 

Č lánok 111. 

l . Poskyto,atel' poskytuje a prijímate!' prijíma dotáciu uvedenú v článku ll. tejto zmluv) La 
účelom : zakúpenia pediga pre slabozrakých, prcplatenia zájazdu členom ZO. 

' Prijímate!' sa zaväzuje. že predmetnú dotáciu využije len na stanoven)· účel. V prípade. že 
dôjde /O strany prijímatcl'a k rozpornému \')užitiu predmetnej dotácie. /UVäLujc sa 
prij ímater poskytnutú dotáciu vrátiť posk) to vate l' O\ i v plnej v) š ke ' lehote do 30 dní odo 
dľw. kcď sa poskytovateľ o tomto do/\ ic. 



Článok IV 

l. Posk}tl)\ater a prijírnatcl' sa dohodli na naslcdo\110m: ' prípade nedodržania lehot) na 
\'ľátenie dotácie uvedenej v článku III. tejto Lmluv). zaplatí prijímater poskyto\atcro,i 
poplatok 1 omeškania 'o v) škc: 0.05 °'o 1 dl7ncj sum) za kald) aj 1ačat)· dei'1 omeškania. 

Článok V. 

l . Prijímatel' sa Laväzujc predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovaterovi v termíne 
do: 30.11.2012. V prípade. /e v stano' cnom termíne prijímater nevyúčtuje 

posk) lO\ md·o, i predmetnú dotáciu. alebo j u" ) účtuje nesprávne. bude prijímatcr povinn) 
;:aplatiť poskyto\ atel'ovi z mluvnú pokutu vo výške 0.05% z posk) tnu tej dotác ie za kald~ 
deň omeškania. 
Ak .Li ada tel' nevykoná alebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručenia výzvy na opravu. j e 
po" inn) Mestu Z laté Moravce vrátiť celú dotáciu . 
Uhradenie tejto pokuty nemá za následok zrušenie povinnosti vyúčto\ ať predmťtnú 

dotáciu . 

Článok V l. 

l . Lmlu\'llé stran) si túto t.mluvu dôkladne prečítali a keďže táto vyjadruje ich slobodnu 
'ôru. súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu j u podpisujú. 

Č lánok VII. 

l . ľáto Lmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch. z ktorých každá strana obdr2í d'c 
'!ho to" cnia. 
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