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Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2012 

u;at' urená ' ~m) s ie ustanovenia § 5 VZ Mesta l.laté Morave~ č. 12 20 ll o posk) tO\ a ní 
dotácií 1 ro;počtu i\1esta Zlaté Morm ce medzi: 

Pu:-.k' t\1\ .11~r dnt<.tct~: Mesto Zlaté Mont' cc 
zastúpené primáto rom mesta Ing. Petrom Lcdnúrom, CSc. 
sídlo: Ul. l. mája 2. Zlaté Moravce 
I ČO: 308 676 
bankové spojenie: 33422 162/0200 
(ďa l ej len posk) tovatel") 

Prijttnatcl' untúcic: PoŤ.itaYsk{t futbal<n ~~akadémia FC ViOn Zlaté Moravec 
zastúpenú štat utúrom p. Vi liamom Onclrejkom 
sídlo: 1 ovárenská 64. 953 O l Zlaté l\ loraYcc 
I ČO: 340 74 040 
banh.o\ é spojenie: 0233 151766/0900 
(ďalej len prijímate!') 

Č' lánok l. 
Posk) to\ atd posk) tuje prijímatcľo,· i dotúciu 1 roLpočtu 

na rok 20 12. 

Č lúnok ll. 

festa /.la té ~lonn cť 

l. Dotácia sa posk~ tuje vo' }šh.e 90.000,00 C (slo,·om: Deväťdesiaui síc l: ur) . 

..., Fi nančná čiastka bude prij ímatcrovi pouká;anú na ban kO\) účet žiadatcl"a po podpísaní 
Lmlu,· ~ ' termínoch naslcdo' ne: 
a) suma' o ')·<ike l 0.000.00 C do 15.5.20 12 
b) suma \O v)ške 10.000.00 C uo 15.6.20 12 
c) suma 70.000.00 E po splútkach v termínoch a vo výške na základe uohody zmluYn~ch 

strán najneskôr do 30. 11 .20 12. 

Č lánok 111. 
l. Poskytovateľ poskylltje a prijímateľ prijíma dotáciu ll\edenú' článku ll. tejto ; mlu' ) ;a 

účelom : rozvoja m litdcžníckcho futbalu v Požitavskom regióne. 
~ 

~ . Pnjtm<.lld !'la /.a\äiUJC. /..: pr..:dmctnH uotaciu \)U/ije len na stu n0\1..!11) učel. v prípade. :lc 
dôjde 10 su·an) prijímate ra k rozpornému v) u/i t iu predmetnej dotácie. ~:<.n ä;ujc sa 
prijímater posk) tn u tú dotáciu 'rútiť posk) tovatcro, i ' plnej \) škc v lehote do 30 dní odo 
ui\a, ked' Sll poskytovateJ" O tomtO dOL\"iC . 



Č' lánok l V. 

l. Posk) tO\ ater a prijímate!' sa dohodli na nasledo' nom: ' prípade nedodr:l.ania khoty na 
\'ľátenie dotúcie uvedenej , . člúnku lll. tejto zmlu"]. zaplatí prijímate!' posk)tO\aterovi 
poplatok L omeškania \'O ')·škc: 0.05 %z dlžnej sumy za každ)· aj /ačnt) deľ1 omeškania. 

Č lánok V. 

l. Prijímmt.:l' sa zaväzuje predmetn u dotúciu \')účtovať posk) to\atl::l'O\ i ' tt..:rmíne 
Jo: 10.11.2012. V prípade. že ' su.mo,enom termíne prijímater nc\)Účtujc 

posk) lO\ all:ľo' i predmetnú dotáciu. alebo ju ')účtuje nesprá' ne. bude prij ímatd' po' inn) 
Lap lat iť posk) to"atcro, i Lmluvnú pokutu 'o ')ške 0.05% L posk) tnu tej dotácie /a ka/d) 
deň omeškania. Ak žiadatcl' ncv) koná alebo m:opraví \ ')'Účtovanie do l O od doručen ia 

')'?\') na opra\ uje povinn)· Mestu Llaté Moravce vrátiť celú dotáciu . 
L' hradl!nil! tejto pokuty nemá za následok Lrušcnie po,·innosti ') účtovuť predmetnú 
dotáciu. 

Článok VI. 

l . /.miLl\ ne stran) si túto ;:m luvu dôkladne prečíta l i a keďže túto 'yjadruje ich slobodn u 
, ·ôl'u. súhlasia s jej obsahom a na Lnak súhlasu ju podpisujú. 

Článok VII. 

l . ráto ;:mluva je ')holO\ enú v štyroch exemplároch, z ktor}·ch ka/.dá strana obdr/í th c 
"' hoto' en ia. 

V /lat) ch \tloravciach di'la 14.5.20 12 

po-,k) tovatl'l' 
(podpt'>. p~:Ctatl-.a) 

V Zlat)·ch !\1or~l\ ciach thia 1-L5.20 12 

Pofitavská fu tbalová akadémia 
~ FC ViOn 
uL Továrenskä č. 64, 953 01 Zlate MoravCé 

. '~ JCO: 34 074 040 

prij ip1atc r 
(podpl~. J)l'Čtutl-.a) 


