
Zmluva. o poskytnutí dotácie c. 13/2012

uzatvorená v z1nysle ustanovenia § 5 VZN Mesta Zlaté Moravce C. 12/2011 o poskytovaní

dotácií z rozpoctu Mesta Zlaté Moravce medzi:

Poskytovatel dotácie: Mesto Zlaté Moravcc:
zastÚpené pril11átorol11 mesta Ing. Petron1 Lednáro111: CSc.
sídlo: Ul. l. 111ája2, Zlaté Moravce
ICO: 308 676

bankové spojenie: 33422162/0200
(dalej len poskytovatel)

a

Prijímatel dotácie: Obcianske združenie "CI-IYZEROVCE"
zastÚpené štatutárom p. Jozefon1 Tonkovicol11
sídlo: Chyzerovecká 198, 953 O 1 Zlaté Moravce
ICO: 42124611

bankové spojenie: 2633089251/0200
(dalej len prij ímatel)

Clánok l.

l. poskytovatel poskytuje prijÍ111atelovi dotáciu z rozpoctu Mesta Zlaté Moravce
na rok 2012.

Clánok II.

1. Dotácia sa poskytuje vo výške 500,00 € (slovom: Pät'sto Eur).

2. Financná ciastka bude prijÍ111atelovi poukázaná na- bankový Úcet žiadatela do 30 dní

. po podpísaní ZI11luvy.

Clánok III.

l. Poskytovatel poskytuje a prijí111atel prijí111a dotáciu uvedenÚ v clánku II. tejto zn1luvy za
Úcelom: zakúpenia'športového stolnotenisového materiálu.

2. Prijílllatel' sa zaväzuje, že predn1etnÚ dotáciu využije len na stanovený· Úcel. V prípade, že
dôjde zo strany prijín1atela k rozporné111u využitiu predmetnej dotácie, zaväzuje sa
prijín1atel poskytnutú dotáciu vrátil' poskytovatelovi v plnej výške v lehote do 30 dní odo
dlla, ked sa poskytovatel o t0111tOdozvie.



Clánok IV.

l. Poskytovatel a prijímatel sa dohodli na nasledovnom: v prípade nedodržania lehoty na

vrátenie dotácie uvedenej v clánku III. tejto zn1luvy, zaplatí prijín1atel poskytovatelovi
poplatok z ol11eškania vo výške: 0.05 % z dlžnej sun1Y za každý aj zacatý den on1eškania.

Clánok V.

l. Prijímatel sa zaväzuje predl11etnú dotáciu vyúctovat poskytovatelovi v termíne

do: 30.11.2012. V prípade. že v stanoven01;n ter1l1íne prij ín1atel nevyÚctuje
poskytovatelovi predl11etnÚ dotáciu, alebo ju vyÚctuje nesprávne, bude prijí1l1atel povinn)'
zaplatit poskytovatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,050/0 z poskytnutej dotácie za každý
den O111eškania.

Ak žiadatel nevykoná alebo neopraví vyúctovanie do 10 od d9rucenia výzvy na opravu, je
povinný Mestu Zlaté Moravce vrátit celú dOtáciu.
Uhradenie tejto pokuty nemá za následok zrušenie povinnosti vyúctovat predmetnÚ
dotáciu ..

Clánok VI.

l. Zmluvné strany si túto zn1luvu dôkladne precítali a kedže táto vyjadruje ich slobodnú
vôlu. sÚhlasia s jej obsaho1l1 a na znak sÚhlasu ju podpisujÚ.

Clánok VII.

l. Táto zmluva j~ vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží dve
vyhotovenia .. ~

V Zlatých Moravciach dna ~ ~.Q.~..Z012 .

poskytovatel
(podpis, peciatka)
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V Zlatých Moravciach dna 1-2. JÚN 2012.....................

Obc\anske združenie

"CHYZEROVCE"
\tO:42.124611 01C:2022861126

prij ímatel
(podpis. peciatka)
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