
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 41/2012 

uzat\ orcná ' ;my~ le ustanovenia § 5 VZ Mesta Zlaté Moravce č. 12/20 ll o poskytovaní 
dotácií 7 rozpočtu Mesta Zlaté Moravce medLi: 

Posk) tO\ atc l' dotácie: Mesto Zlaté Moravec, 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lcdnárom, CSc. 
síd lo: Ul. l. mája 2, Llaté Moravec 
IČO : 308 676 
banko' é spojenie: 33-t-:22162/0200 
(ďalej Jen poskytovatel") 

a 

Prijímatel' dotúcie : Občiansl<.c združenie CANTUS 
zastúpené štatutárom p. Margarétou Eliášo' ou 
síJil): Pribino'a IO, 953 Ol /laté l\lora\ce 
I ČO: 422 0-l 143 
bankové spojenie: 0234987055 0900 
(ďalej len prijímate!') 

Článok l. 

Posk) t1n-atl'r po sk~ tuje prij ímatero, i dotúci u 1 rozpočtu l\ lc sta Zlaté Mo rm cc 
na rol-., 20 12. 

Článok Il. 

l . Dotácia sa po sk) tuje vo ' ýške 200,00 € (slovom: Dvesto Eur). 

1 Finančnú čiastka bude prijímatcl'ovi pouká.taná na bankov~ účet i iadatera do 30 dní 
po podpísaní ;ml uv). 

Článok III. 

l. Poskytovatcr poskyiuj.e a prijímate!' prijíma dotáciu uvedenú ' článku II . tejto zmluvy La 
účelom: rcprc.zcntácic mesta na festivale sa l<nllnych zborov v Poľsku, zakúpenia 
oblečenia pre .. členov cirkevného speváckeho zboru Cantus. 

") Prijímate!' -:;a ;a' ~1Lujt.: . že predmetnú dotáciu vyuiijc len na stanoven)· účel. V prípade. ic 
dôjde ;o stran) prij ímatcra k ro:tpornému ')užitiu predmetnej dotácie. zaväzuje sa 
prijímatcr poskytnutú dotáciu vrátiť poskyto' atc ro, i v plnej v)·ške v lehote do 30 dní odo 
dňa. keď sa poskytovatel' o tomto dozvie. 



Článok IV . 

1\>sk) tll\ at~.: l' a prijímate l' sa dohodli na naslcdo\ nom: v prípade nedodržania lehot) na 
Hátcnic dotácie uvedenej \ článku III. tejto L"mluvy. zaplatí prijímateľ poskytovatel\n i 
poplatok /omeškania vo v) ške: 0.05 %z dl/nej sumy za každ)· aj Lačat} dei1 omeškania. 

Článok V. 

l . Prij ímater sa La väz uje predmetnú dotáciu vyúčtovať po sk} to\atel'cn. i ' termíne 
Jo: 30.11.20 12. V prípade. .l.e ' stanon:nom termíne prijímateľ ne\ 1 uč tuje 
posk~ tll\ atc ro, 1 predmetnú dotaciu. alebo ju') učtuje nespnhne. bude prijímatcr pt)\'inn) 
Laplatiť posk.)tO\ateľovi Lmlu\nÚ pokutu \ 'O \)škc 0.05% z. posk.)tnutcj dotácie La 1-..aL:d) 
dci'l omeškania. 
Ah. .tiatlatel' ne\·) koná alebo neopra\ i \' )'ÚČIO\ an ie do l O od doručenia v)·zv) na opr.\\ u. je 
po' inn) \tlcstu Llaté Mora, ce Hátiť celú dotáciu. 
L hradenie tejto pokuty nemá /a následok zrušenie po,·innosti vyúčtovať predmetnu 
dotáciu. 

Článok VI. 

/mill\ n~ stran) si túto Lmlu\.lt dôkladne prečítali a keďže táto V)jadruje ich slobodnú 
,·ôJ'u. súhlasia ~ jej obsahom a na znak súhlasu ju potlpisujú. 

Č'lánok V I l. 

l . Táto t.mlll\ a je vyhotovená , . štyroch exemplároch. z ktor)·ch každá strana obdrží tlve 
' ')holo\ en ia. 

V / lat\ch ľ\1oravciach dňa oooo·~-~:.~.~-~)9.1~00 
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