
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2012 

utat\ orcná \ /111) -.k U!:.tanO\CilJa * 5 V 1.. \-lesta /laté Mora\ce č. 12 20 ll o poskytovaní 
dotácií L roLpočtu \llesta Llaté 1oravce medLi: 

Posh.~ to,·ater dotácie : Me to Zlaté Moravce. 
zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom. C c. 
s íd lo: Ul. l. mája 2. Zlaté Morm cc 
lČO : 308 676 
banko\ é spojenie: 33422162 0200 
(ďalej len poskyto\ a teľ) 

a 

Prijímateľ dotácie · Klub pozemného hokeja HOKO Zlaté Moravce 
mstúpen} štatutárom p. Zuzanou Jaka bo' ou 
sídlo: To' árenská č. 39. 953 O l /late 1ora,ce 
IČO: 378 54 887 
ban km é -.pojcnic: 232230972 0900 
( ďalej len prijímatcr) 

Článok l. 

Posh.) to,·atcr poskytuJe prijímaterovi dotáciu L rozpočtu i\lcsta Z laté Mora\ cc 
narol-..2012. 

Článok ll 

l. Dotácw sa poskytuje' o \) ške 1.500,00 ( (sl o\ om : Jedenti sícpäťsto h1r ). 

, ľinančná čia~tka bude prijímateľmi pouká1aná na bankový· účet iiadatcra do 30 dní 
po polipisaní /JlliU\' ). 

Č l ánok III. 

l. Posk) tovateľ poskytuje a prijímater prijíma dotáciu uvedenú v članku ll. tejto Lmluv) za 
účelom: úhrady ce tovn)'ch n~thrad na zápasy klubu IIOKO Zlaté M oravce. 

2. Prijímateľ sa zaväzuje. že predmetnú dotáciu ')užije len na stanO\ en) účel. V prípade. že 
dôjde zo strany prijímatera k rozpornému ')užitiu predmetnej dotácie. zavä.wje sa 
prijímateľ posk) tnutú dotaciu vrátiť posk) tovatcro, i v plnej , ·)·škc ' lehote do 30 dní odo 
dňa. ked' sa poskyto,·atcl" o tomto doz, ie. 



Článok IV. 

l . Poskytovatcr a prijímateľ sa dohodli na nasledo\ nom: v prípade nedodržania lehoty na 
"rá tenie dotácie U\ edenej v článku III . tejto Lmlu'}. Laplatí prijímateľ poskytovateľov• 

poplatoh. z omcšh.ania "\O výške: 0.05 %z dlžnej sum} La každ) aJ začat) deň omešh.ania. 

Článok V. 

l. Prijímateľ sa Laväzujc predmetnú dotáciu vyúčtovať poskytovateľovi v termíne 
do: 30 l 1.2012. V prípade. že v stanovenom termíne prij ímater ne' yučtuJe 
poskyto\ ateľovi predmetnú dotáciu. alebo ju '}uč tuje ncspnh ne. bude prij ímatd. po" inn) 
Laplatiť posk) tovatc ľovi Lmluvnú pokutu vo '}·ške 0.05% 1 posh.) tnu tej dotácie La každ: 
deti omešh.ania. 
Ak žiadateľ nevykoná alebo neopraví vyúčtovanie do l O od doručenia výzvy na opravu. je 
po' inn~ tvlcstu Zlaté Moravce vrátiť celú dotáciu. 
L hradenie tejto pokuty nemá za následok aušenie povinnosti vyúčto\ ať predmetnú 
dotáciu. 

Článok VI. 

l . /.mJu,·né stran) si túto ;mlu\ u dôkladne prečítali a keďže táto ,·:jadrUJC ich slobodnu 
'ôľu. súhlasia s jej obsahom a na Lnah. súhlasu ju podpisujú. 

Článoh. VIl. 

l . Táto Lmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží dve 
'!hoLO\ en ia. 

\' Llat}ch Mora\ ciach dňa .... J..~.q.~)~~? .... 

posh.)tO"\atcľ 
(podpis. peč1ath.a) 

V Zl . h M . h d. fq <P. z ot<-atyc oravctac na ... ... .. ... .. ... ... . . 

KLUB POZEMNÉHO HO~EJA 
c _HOKO 

Ch c:;:fi.Q~ENSI<A 39 (!port. areál) 

P 
------.~~-----9 . .DL..Z-.A:rc MO!'tAVCE 

pr!Jll1l tel 
(podp is. pečiath.a) 


