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Zmluva o poslqrtnutí finančných prostriedkov
č. 18-154-00960

uzatvorenávsúladesust,§22zákonaě.2a4l20l4z.z.oFondenapodporuumeniaaozmeneadoplnenízákonač.
43412010 z, z, o posk]^ovani dotácii v pósobnosti Ministertva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona é. 7912013 Z. z. ý
platnom znení, v spojení s ust, § 269 ods, 2 zákona č, 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení nesko.ších prodpisov v
spojení s ust, § 51 zákona č. 40/1964 zb. občiansky zákonnik v zneni neskorších pIedpisov (dálej aJ ako zmluvo)

1 Zmluvné strany

1 . 1 Poshltovat.l'

názovl Fond na podporu umonla
sídlo: cukrová 14,811 08 Bratislava-staré Mesto
tco| 424|8933
konajúc prostredníctvom: prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD., predseda Rady

MgI. Jozef Kovalčik, PhD,, riaditeťFPU
zňadený: zákonom č. 28412014 z. z. o Fonde na podponj umenia
E-mail: 1enka,chlebova@fpu,sk

bežný účet - IBAN: sK58 8180 0000 0070 0054 3066

depozitný účet - IBANI SK20 8180 0000 0070 0055 3256

variabilný symbol: 1815400960

(dálej aj ako Poskytovotel alobo FPU)

1.2 PrtjíEatol nDaDčDých pro§trl€dkov

obchodné meno/ítreno a priezvisko: Kysucká kntžntca v Čadct
sidlo/miesto podnikania/bydlisko: Ul. 17. novembra 1258,022 01 cadca
IČo/rodné číslo: 36145068

DIČ, 2021435625
Ič DPH,

Štatutámy orgán, PhDr. Janka Bírová, riaditer
E-mail: mudrikova@kniznica-cadca.sk

čí§Io účtu - IBAN: sK48 8180 0000 0070 0048 1360

(dhlej aj ako PruímdteD

(Posk tovatela Pňjímateťďalej aj ako zmluvné strony)

2 Úvodné ustanovenia

' 2.1 Pos lq/tovateť pos lq/tuj e nnančné prosřiedky na základe zákona č, 284/2014 z. z, o Fonde na podporu umenia ao
zmene a doplnení zákona ě. 43412010 z. z. o poskytovaní doLácii v pósobnosti Ministelstva kut|úry slovenskej
íepublilÝ v zneŇ zákona é,791201,3 z. z.v znení neskonších predpisov (dáIej aj ako zlkon o FPU) a podl'ir interných
predpi§ov Poslq^ovatelh, kto4ími §ú najmá statút Poskytovatelh \,Ť č. 2/2015 zo dňa 14,01,2016 (dhlej aj ako §tdhít),
zásady posk tovania íinančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia VP FPU č, 12l2015 podlá aktuáIneho znenia
(dhlej aj ako zdsddy) a Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2018 (ďalej aj ako štruktúra
podpornej činnosti a v sÚIade s podmienkami stanovenými Vo výzve číslo 2/2018 na predl,4adanie žiadostí (d'alej al
ako výzvo).
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FinanČné prostňedky poskytnuté na základe tejto zmluÝy sú vereJnýml prostriedkami a na ich poslqtnutje a použitie
sa \.zťahujú ustanovenia zákona É. 523/2004 z. z. o rozpočtov,ých pravidlách velejnej sprá!ry a o zmene a doplnení
niektoFých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej aj ako zákon o Ťozpočtových prdvidldch) a prislušné
ustanovenia zákona Č. 35812015 z. z, o úprave niektor,ých vzťahov v oblastl štátnej pomoci a minimálneJ pomoci a o
zmene a doplneni nieko{ich zákonov (zákon o štátnej pornoci) (dáIej aj ako zdkon o šP),

PIijimatel' predložil Posl\]lova|elbvl na zákiade VýzlY úplnú písomnú žiadost číslo 18-154.oo960 o poslrytnutie
í'inančných prostriedkov (d'alej aj ako Židdosť). odboruá komtsia FPU vo svojom hodnotení (dálej aj ako Hodnoťenie)
odporučila posk},tnúť P.ijímatelbvi finančné prost edky na podporu pŤojektu podrobne špecifikovaného v Žiadosti
(d'alej aj ako ProJgkt). Riaditel FPU na základe Hodnotenia rozhodol o posMnutí finančných pŤostňedkov dňa

75,12,2017.

2.3

4.1

3 Predmet zmluvy

3.1 Touto zmluvou sa poslqtovate] zavázuje posk}tnúť pr!ímatelbvl finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom

Jašíkovo Kysuce 2o1B - 50. ročník celo§lovonskeJ lttorámeJ súťaže Eladých prozatkov, a Lo vo !"ýŠke a za
podmienok stanovených najmá V tejto Zmluve, Vo Výzve, v Zákone o FPU, v iných súvisiacich všeobecne závázných
právnych predpisoch, v interných predpisoch FPU (najmá v Zásadách, v ŠLatúte a v ŠtruktúIe podpomeJ činnosti),
Píijímatel'sa zavázuje Poskýtovatelbm posh/tnuté finančné prosiriedky použiť v súlade § účelom poslcytnutia
finančných prostňedkov, rešpektujúc najmá podmienky stanovené touto zmluvou, výzvou, zákonom o FPU, Štatútom,
zásadami, Štruklúrou podpornej činnosti ako aj inými všeobecne záváznými právnymi predpismi a lnými inteŤnymi
predpismi Posl§tovatelá, Píijímatel sa záIoveň zavázuje Posk}tovatelbvi hodnoverne preukázať použitie posl§tnutých
finančných p.osťíiedkov v súlade s účelom ich posl§,tnutia a v súlade s in}lmi podmienkami v}Tl]ivajúcimi z obsahu
tejto zmluly a/alebo v súlade s podmienkami lyplývajúcimi z výzvy, zo zákona o FPU, z lných súvisiacich všeobecne
závázných právnych predpisov a z intemých predpisov FPU (najmá zo Zásad, zo statútu a zo Štruktúry podpornej

činnosti),

4 Účel a spósob poskytnutia finančných prostriedkov

základn:fin úče]om tejto zmluvyje poslry.tnutie finančných plostriedkov PoslqrtovaLelbm Prijímatelbvi na r€allzácta
súřaže v oblastt llt€ratúry a kntžEej kultúry,

zmluvné stlany sa dohodli na závazných vecných \.ýstupoch z Projektu (dalej aj ako zóýázné výstupy), ktolé sú
špecifikované v pdlohe č, 1 k tejto zmluve obsah a rozsah závázných vecných }"ýstupov možno na základe dohody
zmluvných strán menit dodatkom k tejto zmluve.

PosMovatel'poskytuje zo svojho rozpočtu Prijímatetbvi finančné prostŤiedky vo forme doťácie V celkovej \.ýške 6
00o,o0 EUR na úhladu bežných !"ýdavkov.

FjnaDčné prostriedky sa posl§tujú ako minimáIna pomoc (pomoc dé minimis) podlb schémy minimálnej pomoci
posk}tovanej v sloveltskej lepublike prostrednictvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku Č. 2, klorá boIa

zverejnená V obchodnom vestníku č. 243l2017 vydanom dňa 21,12,2017 pod G000045.

42

4.3

44

51

5 Práva a povinnosti zmluvných strán

posbŤovate]'sa zavázuje posl§tnúť finančné prost.iedky pŤijímatelbvi bezhotovostne na bankoqý účer uvedený v

záhlaví tejto Zmluw najskór v deň nastedujúci po dni zverejnenia tejto zmlu\Y v cenllálnom registri zmlúv podlh

osobitého predpisu, najnesk6r do 30 dní odo dňa zvelejnenia tejto zmluw v centrá]nom registri zmlúv podlá

osobitého predpisu.

Finančné prostriedky poslrytnuté podlh tejto zmlu\,,y sú účelovo viazané na úhradu všethi,ch alebo len niekto{ých

božných !"ýdavkov, ktoré súvisla s lealizáciou Projektu, ktoré sú podlobne špecifikované v rozpočte nákladov
ProjekLu, Rozpočetje pdlohou č, 2 k tejto Zmluve (dhlej aj ako Rozpočet projektu). Finančné prostriedky posb{nuté
na základe tejLo zrnluly íesmú bť použité v rozpore s Louto Zmluvou, v rozpore so Všeobecne záváznými prá\Ť},íni
predpismi ani v Ťozpore s intem:imi predpismi Posl§tovatel'a

PŤijímatel'sa zavázuje podiellrť sa na ťlnančnom zabezpečení realizácie PŤojektu formou povinllého spolufinancovania
určeného podlá pdslušných u§tanovení Zákona o FPU, Štruktúry podpornej čjnnosti a podla rozpočtu Projektu v sume
najmenej 3l7,35 EUR,
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54 Pňjímatel'prijíma finančné prostriedky poskytnuté Da základe tejLo ZmIu}T bez ,ql,hrad v plnom rozsahu a za
podmienok }Tpl]foajúcich z tejto Zmluly, zo všeobecne závázných pŤánych predpisov a z lntemých predpNov

Posk}tovatelá,

Prijímatel'je oplá\,nený pouáť finančné prostriedlry posl§tnuté na základe tejLo zmluly na úhradu konkrétneho
qidavku/nákladu, av.šak Dajviac v sume, ktoráje p lozpoóLovej skupine tohto nákladu/v,ýdavku uvedená v RozpoČte

projektu. PňjímateLje oprá\,nený použit a vyúčtovat qidavky/nákiady v rámci j ednot]i!"ých skupín Ťozpočto{ich
položiek uvedených v prílohe č. 2 k tejto zmluve, v p ebebu realizácie projektu móže Prljímatel'uskutoČniť presuny

frnančných prost edkov medzi skupinami Ťozpočto!"ich položiek uvedených v tejto Zmluve maxiínálne do \{/Š},T 20 o/o

ťInančných prostliedkov pridelených na danú skupinu rozpočto\"ých položiek bez toho, aby mlrsel Žiadať o zmenu
podmienok posMnutia doLácie, Prijímatel'nje je povinný polržiť všetky finančné prostriedky posMnuté na základe

tejto Zmluvy,

PrijímaLe]:je povinný použiť finančné pro§trjedky {ý]učne na !"ýdavky súvisiace s Ťealizáciou Projektu (dáIej len

opróvnené výdavky). FPU bude ako op.á\.nené v!ýdavky podlá pIedchádzajúce] vety akcepLovať aj v,ýdavky Pnjímatela,

},:toré PnjímateťwDaložil pŤed uzaÝ.etím Zmlury, ak boli \T,naložené na úhradu výdavkov, ktoré vznikli naJskóŤ

o1.o1.2or8, Výdavky musia Prijímatelbvi vzniknúť najneskór do 31.12.2018. Dňom vzniku ťdavku sa lozumie deň

dodania tovaiu alebo posMnutia služieb, ktoré sú pledmetom vfúčtovaDia. Dňom úhlady sa rozumie deň odpísania

finančných plo§triedkov z účtu Pri]ímatelá za účelom zaplatenia ceny za toval alebo služby.

oprá\Ťen:foni Výdavkami v zmysle bodu 5,6 tejto zmlulY §a rczumejú ti,davky uvedené v príslušnej vjzve, Výdavky bez
priameho vzťahu k realizácii plojettu, ani {idavky, kLoré nie sú súčasťou Rozpočtu plojektu, nebudú akceptované.

TakLjež nebudú akceptované ako oprávnené všetky tidavky uvedené v článku 6 bod 6 zásad.

VýDosy z posMnutich finančných prostriedkov, ako sú napr, úroky posk tnuté peňažným ústavom, v kLorom má

Prijímateť zriadený účet. na ktolom sa finančné prostnedky nachádzajú (dálej aj ako výnosy], sú prúmami Štátneho

rozpočtu, ak zákon č. 52312004Z. z. o rozpočto\"ých pravidlách verejnej spŤály a o zmene a doplnení nieklo{ich
zákonov v znení neskorších zákonov alebo osobitný zákon neustanovujú lnak. Prijímatel'je povinný vŠetky výnosy po

odlátaní poplalkov za Vedenie účtu (okrem poplatkov za založenie a zrušenie účtu) odviesť na depozitný bankoqý ÚČet

(ple identifikáciu platby je Pdjímatel' povinný použiť variabilný sFnbol uvedený v záhlavi tejLo zmlu\Y) Pos]q,tovatelá
pred dáLumom konečného a úplného vyúčtovania pos}qtnutých finančných prostriedkov Neodvedenie V]ýnosov podlii

predchádzajúcej veLyje poIušením finančnej disciplíny v zmys]e § 31 ods. 1 písm, d) zákon č. 523/2oo4 Z z. o

Ťozpočto{ich pIavidlách verejnej sprá\5/ a o zmene a doplnení niektoFých zákonov, o Wátení Výnosov Prijíma|e]'

upovedomí Posk}tovatel'a pisomne pred realizáciou prevodu, V prípade, že Prijímatelbvi v'iTosy nevznikli, je povnný

Pos]qtovate]bvi o toín podať infolmácru formou čestného whlásenia pri vyúčtovaní posl§tnutých frnanóných
prostliedkov.

Ak PŤúímatel nebude realizovať Projekt, je povinný o tejto skutočnosti Pos}q,tovatelh bez zbpočného odkladu písomne

informovať. Prijimatelje povinný v lehote podlh Zmluw nnančné prostriedky posktnuté mu na základe tejto Zmlu\,y v
plnoň lozsahu 1Ťátiť na bežný účet Posl§tovate]l] uvedený v záhlaví tejto Zmluw, ak finančné prostliedky \,Ťacia do

31,|2,2o1a, alebo na depozitDý účet, ak Flnančné prostriedlry lŤacia Do 01.o1.2o19, PIe identifikáciu platbyje

Pfijímatel' povjnný použiť valiabilný symbol uvedený v záhlaÝí tejto zmlu\a, Výnosy PnjímateL Posl§tovatelbvi odvedie
podlá bodu 5,B leJto Zmlu!ry Prijímatel vlátením nepoužitých finančných pŤostriedkov na ne stráca ahikolvek nárok,

5.5

5,6

5.1

59

5,1o A} PrijímateL nepoužije celú sumu poskytnubých flnančných prostnedkov, je povinný v ]ehote podlá zmlulry vŠetky

nepoužité finančné prostriedky vrátiť na bežný účet Poskytovatelá uvedený v záhtaví tejto Zmluw, ak §nanČné

prostŤiedky wacia do 31.12.2018, alebo na depozitný účet uvedený v záhlaví Lejto zmlulT, ak finanČné prostriedky
\Ťacia po o1.o1.2019, Pre identiíikáciu plaLbyje Prijímalelpovinný použiť Variabilný symbol uvedený v záhlaví teJto

zmlulry. o \Ťátení nepoužilých finančných prostriedkov PŤijímate]: upovedomí Posk}tovatelá písomne pled Ťea]izáciou
pIevodu, PnjímateL !Ťátením nepoužiqých finančných prostnedkov na ne stráca akýko]vek nárck.

5,11 Posl(}tovate]'je oprávnený kedykolvek \,ykonať vecnú a f]nančnú konlro]u hospodárenia s finančn:ýml prostriedkami
posl§tnuL]ými na základe tejto Zmluvy ako aj kontrolu dodráavania pounností a závázkov Prijímatelh z práVDeho

vzťahu vzĎikn\rtého na základe tejto Zmluly, Pr!ímate]:Je povinný umožniť Posk],tovate]bvi a ním poveren:Ím osobám

wkonaDie kontroly podlá predchádzajúcej vety. za t]hn účelom je Prijímatel'povinný Pos}§tovatelbvj poskttnúť
potrebnú súčirrnosť, najmá predložiť doktady a údaje z účLovnej dokumentácie, umožniť vstup do svojho sídla, resp,
priestorov, v ktoíých podniká alebo wkonáva inú činnost alebo realizuje Projekt, Poskytovateťsa zavázuje oznámiť
Pfijimalelbvi telmín kontroly naJmenej 5 dní vopred, a to písomne prostredníctvom poštovej zásielky alebo e-ínallom

Pri určovaní termínu kontroly sa Pos k}tovatel zavázuj e postupovať tak, aby usk:uLočnením kontloly PŤijímatelbvi
nespósobil nepIimerané zdržania v realizácii Projektu,
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5,12 Prijimatel'sa v súvislosti s ŤeaiizácioLr Projektu zavázuje podlá povahy Projektu prlmeraným a vhodn:ím spósobom
informovať o Lom, že Projekt, na ktoFý boli posk}tnuté finančné prostňedky na základe tejto zm]u!T, podpofil
Poslqtovaťel: Pri propagácii Projel(tuje PňJímatel povinný postupovať podlh aktuá|neho znenia PŤiručky k propagácii
a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a podlir Manuálu pre ýizuálnu identitu FPU, ktoIé
poslqtovate]'zvelejní na webovom sídle Fpu. priJímateL sa zavázuje postupovať v zmysle znenia dol-umentov
špeciíikovaných v predchádzajúcej vete aktuálnych k momentu wkonávania propagácre. PŤijímatel'sa tiež zavázuje v

dostatočnom časovom predstihu, najneskór však 10 dní vopred, lnfolmovať Poslq/tovatel'a o termine lealizácie
!"ýstupov projektu, !ŤáLane reprezentačných, propagačných a/alebo spoločenslcých podujatí súvisiacich s uvedenim
Projektu na verejnosii. Na základe vzájomnej dohodyje Prúimatel'povinný umožniť osobám konajúcim zalv mene

Posk},tovatelá účasť ňa VšeLl§ých podujatiach súvisiacich s Projektom,

5.13 Prijimatel sa zavázuje, že pri všetl§ých podujatiach a aktivilách súvisiaclch s PŤojektom na verejnosti vykoná s

wnaloženim maximálneho úsilia také opatrenla, ktoFými zamedzi tomu, aby mohlo dójsť alebo došlo najmá k
nasledovn:ým negatÍ\.írym spoločensl§.fm javomI

a) podpo.e alebo propagácii skupín osób alebo hnutí, ktoré v rámci svojej činnosti násilím, hrozbou násllia
alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobód iných,

b) používaniu zástav, odznakov, rovnoš]aL a]ebo hesjeI, pŤejavovaniu sympatii k skupine alebo hnutiam, ktoré
násllím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smefuJú k potláčaniu základných práv a slobód osób,

c) spristupňovaniu, uvádzaniu do obehu, ponúkanju, pledávanlu alebo inému spdsobu rozŠilovanla
extrémisticl§ých materiálov,

d) hanobeniu niektorého národa,Jeho jazyka, k hanobeniu nlektorej rasy a]ebo etnickej sl:upiny, k hanobeniu
jedDotlivca alebo skupiny osób pre ich pŤíslušnosť k niektoŤej rase, náŤodu, náIodnosti, faŤbe ple|i, etnickej
skupine, póvodu lodu, pre ich náboženské \ryznanie alebo preto, že sú bez lyznania alebo k tryhlážaniu sa
takýmto osobám alebo k obmedzovaniu práv tal§ichto osób,

e) podĎecovaniu k násiliu alebo k nenávisti voči skupine osób alebo jednothvcovi pre ich prjslušnosť k nlektorej
rase, národu, náŤodnosti, farbe pleti, etnickej skupjne, póvodu rodu alobo pre ich náboŽenské wznanie,

Prijímatel'sa lovnako zavázuJe, že pň všetkých podujaLiach a ak|iviLách súvisiacich s Projektom nebude uskutočňovať
a/alebo irlým subjektom neumožní uskutočňovať politichi agltáciu, podporu alebo popu]anzáciu náz},u, znač},Y,

progŤamu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáky,
Ťespektíve realizovať na tento účeI alebo v súvislostl s tým akékolvek úkony
(dálej aj ako Nežiddt]ce konanÉl.

5.14 Ak aj napriek splneniu povinnosti Píijímatel'it podlá bodu 5,13 zmluly dójde bezjeho zavineDia k takému
Nežiaducemu konanlu, Prijimatel'Je povinný bez zbytočného odkladu lykonať také úkony a prijať také opatrenia, aby
Nežiaducemu konaniu okamžite zamedziI a zabezpečil. aby sa v dlrlšom takom konaní nepoklačovalo.

5,15 V pripade, že dójde zo strany Pluimatelá k porušeniu povinností podlh bodov 5,13 a/alebo 5,14 tejto ZmIuW, považujú

sa finančné prostriedky poslqtnuté na základe telto Zmluw za použité v Ťozpore s touto Zm]uvou, FinanČné
prostriedky podlh predchádzajúcej vetyje PrijímateL povinný posbtovalelbvi vrátiť na banko!"ý účeL Poslcrtovatelh
uvedený v záhlaýí tejto Zmluw, a to najneskór do 21 dní od doručenia l"izvy Poslq^ovatelá Prijímatelbvi na ,"Ťátenie

ta!§ých fi nančných prostnedkov.

5,16 Nesplnonie závázkov a./alebo porušenie povinností \,ypl,,ívajúcich pre Prijímatelá zo zmluly a/alebo všúvislosti so
zrDluvou sa považuje za použiLie ťtnančných prostfiedkov v lozpore s účelom uveden:im v Zmluve, s {ý'nlmkou
nesplnenia závázkov alebo porušeDia povinností preukázaLelhe zapríčinených z dóvodu wššej moci

6 Podmienky posk}tnutia a v}účtovania finančných prostriedkov

6.1 PosMovatel sa na základe tejto zmluvy zavázuje posk}tnúť Prijímatelbvi finančné prostriedky vo výške uvedenej v
bode 4,3 bezhotovostným prevodom na účet PrijímaLelh uvedený v záhlaví tejto zmlulY,

6.2 V pípade zistenia Posl§tovatel'a o pŤetjkázatelhých nedostatkoch pli hospodáreni Prijimatelá s pos]<ytnut:iŤni

finančnými prostriedkaml je Poslq/,tovatel oplá\,nený až do času odslránenia qýchto nedostatkov zastaviť poskytovanie
d'alších finančných plostriedkov PŤiJímateIb,,1.
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6.3 PouŽitie finanČnýcb pŤostriedkov, posl§,tnut\ých na základe tejto Zmlu'"f/, pod]ieha ich finanónému vyúčtovaniu a
vecnému lThodnoteniu Projektu (d'ir]ej spolu aJ ako yyúčrovonie), ktoré Prijímateť zrealizuje v registračnom systéme
Posl§tovatelir. Prijímatelje povinný Vyúčtovanie podiá predchádzajúcej vety Poslrytovatelbvi predložiť v tlačenej
podobe lygenerovanej z registlaČného systému FPU najnesk6r do te.minu| 31.o1.2o19, K VyúčtovaDiu je Prijimate]'
povinný priložiť ajI

a) KÓpie oliginálnych ilčtovných dokladov označených čís]om Zmlu\Y (ílčtovný doklad ako preukázatelhý
záznam musi obsahovat náležitosti v zmysle § 10 zákona č, 431/2oo2 z. z. o účtovnictve, pričom za obsahovú
správnosť ÚČtovného dokladu zodpovedá pnj imatel'dotácie) pot!ŤdztrJúcich použitie poslq^nuÝch
finanČných prosřiedkov a kópie lripisov z účtu označených číslom zmluvy, na ktoqi boli poukázané linančné
prostnedky a z ktorého boli uhrádzané !"ýdavky na projekt s použltím poskytnu!ých finančných plostriedkov,
Akje prijímatel'dotácie registŤovaným platcom dane z pridanej hodDoty (dálej len rPH) a móže si uplatniť
odpočitanie DPH, táLo nieje pri vJ^rčtovaní dotácie považovaná za opfá\rnený \,.ýdavok,

Alebo

b) splávu auditora a]ebo znalecký posudok licencovaného znalca o zhode predloženého finančného vyúčtovania
so zmluvou; sprál,lr auditora alebo znalechi posudok predloží prijímalel'vždy, akje celková suma finančných
prostriedkov poskytnutých podlá zmluw 100 000 EUR alebo viac spráÝ,u auditoŤa pledkladá Prijímateťv
rozsahu, ako Je ulČené v článku 7 bod 4 Zásad.

c) Ďalšie do}dady v zmysle § 22 ods. (9) zákona o FPU

6.4 VyúČtovanie musí obsahovať lnformáciu o použití finančných prostriedkov podlh skt]pín rozpočto!"ých položiek s
ohládom na RozpoČet pIojektu, Neoddelitelhou súčasťou Vy.ičtovaniaje aj zdokladovanje povinného spolufinancovania
oprávnoných }"ýdavkov projektu vo vtýške uŤčenej v tejto zmluve. Neoplávnené v!ýdavky projektu žiadate]]nemóže
vyúČtovať ako po\rnné spolufinancovanie, Ak PrUímatel'v zdokladovaní a vyúčtovaní povinného spoluíinancovania
plojektu uvedie výdavky, ktoré uhradila tretia osoba, je povinný priložiť k \yúčtovaniu aj kópiu dokladu
poL\,Ťdzujúceho zmluvný vzťah medzi prijimatelbm a touto osobou, n6 základe ktorého boli tieto v,ýdavky uhřadené,
Zároveňje P jímatel'povinný k vyúčtovaniu zabezpečiť od tejto osoby pred]oženie kópií účtovných doklaclov
potvrdzujúcich vznik a Úhradu takto vyúčtovaíých l"ýdavkov, Povinnou prílohou vyúčtovaniaje aj plehl'ird d'iilšieho
spolufinancovania píojektu zo zdlojov uvedených v rozpočte projektu.

6.5 vecné lyhodnotenie projektu Prijímatel'!rypracuj e V pledpísanej štruktúre určenej v aktuálnom znení Príručky pre
vecné vyhodnotenie a vyúČtovanie plojektu FPU, ktoru Pos }Ct tovaLel' zverej ní na Webovom síclIe FPU Vecné
lyhodnotenie musí obsahovať:

a) sprá!,u o Ťea]izácii projektu pod.obne popisujúcu všeLky etapy realizácie projektu,
b) informáciu o nap|není predpokladov, cielbv a výsledkov projekru, ktoŤé priJimatel'uviedolv žiadosti o

posl§toutie finančných pros|dedkov,
c) vlastné zhodnotenie p nosu projektu pojeho realizácii,

6.6 K vecnému vyhodnoteniu Projektu je PfUímatel povinný pliložiť aj dokumenty potvrdzujúce splnenie povinnosLi
PrijÍmatelh v}Tlývajúcej mu z čI. 5 bod 5,12 pťvá veta tejto znrluvy v rozsahu určenom V akluálnom znení Pťíručky k
propagácii a informovaní o získaní podpory z vet,eJných zdIojov FPU a dokumenty potv.dzujúce ZávázDé v,ýstupy z
PIojektu Pod]á prilohy č, 1 k tejto Zmluve, v rozsahu ulčenom aktuáInym znenim Pliručky pre vecné \ryhodnoten!e a
Ýyúčtovanie projektu FPU,

6.7 VyúČtovanie musi b}t podpísané Prijímatelbm alebo štatutárnym orgánom PriJimateli] alebo ním na tento účeI pisomne
splrromocnenou osobou, pričom toto splnomocnenie musí bť súóasťou predloženého Vyúčtovania,

6,8 Prijímatelje povinný doručíť Vyúčtovanie Pos}§tovatelbvi osobne do kanceláŤie FPU, plostredníctvom kunérskej
služby alebo prostredníctvom doporučenej zásielky.

6,9 Ak PrUímate]'nepredloží vyúčtovanie najneskór v lermíne slanovenom v bode 6,3 tohto článku, Posk}.tovate1' ho
písomne ,"yzve, aby pledložll vyúčtovdnie bez zb}točného odkladu, najneskóI však do 1o dni od doručenia písomnej
qÍzly, Ak pŤiJÍmatel'nepredloŽi VyúČlovanie anl v uvedenej Clodatočnej lehote, považuje sa táto skutočnosť za použitie
finančných prostriedkov v rozpoŤe s účelom uvéden]im v tejto Zmluve,

zmluva o poskyinuti finančných proslriedkov č, l8,154,00960 Strana 5 z 10



6 10 Ak kancelária zi§tí nedostatky vo Vyúčtovaní alebo vjeho prílohách, oznámi tieto nedostatky prostredníctvom
elektronickej poŠty PrijímaLe]bvi a wzve ho, aby v lehote do 7 dní nedostatky odstránil Ak P jimateť nezabezpečí
odstlánenie Dedostatkov v stanovenom termíne, považuJe sa táto skutočnosť za použitie posh^nuqích finančných
plostriedkov alebo ich Časti, v rozpore s úČelom uvedeným v tejto zmluve.

6,1 1 Ak kancelária p.i overovaní splnenia podmienok použitia finančných prostriedkov z fondu zisti také porušenie
podmienok uvedených v zmluve, ktolé zakladá povinnosť prijimatel?r vrátiť poskytnuté finančné prostriedky alebo ich
Časť, neodkladne wzve Prijímatel'a, aby v lehote do 1o dní odviedol poslqtnuté finančDé plosťriedky na účet fondu. Ak
PrijímateLv urČenej lehote }"izvu neuposlúchne, alebo odvedie na účet fondu neúplnú suňu, považuje sa táto
skutoČnosť za pouŽitie posl§tnuťých finančnýcb prostriedkov alebo ich časLj, v rozpore s účelom uvedeným v tejto
zmluve.

7 Vrátenie finančných prostriedkov, sankcie

7.1 Prijimatel'Je povinný !Ťátiť Posk}tovatelbvi finančné prostíiedky, ktoIé použil v rozpoŤe s touto Zmluvou, zákonom o
FPU alebo úČelom uvedeným v tejto zmluve, a to do 30 dní odo dňa predloženia Wúčtovania a]ebo zistenia ich
neoprávneného použitia.

7.2 Pňjímatel'je povinný !Ťátiť Posk}tovatelbvi finančné prost.iedky, ktoré nepoužil celkom alebo sčasti na flnancovanie
Projektu, a to do 30 dní odo dňa skončenia realizácie Projektu,

7 3 Prijimatel'je povinný zaplatiť Posk},tovatelbVi pokutu Vo výške 1 o/o z posk}tnulých finančných prostriedkov, najmeDej
30 EUR za nepredloŽenle vyúčtovania spoločne s povinne pledkladanými pdlohami a in]hni dokladmi v zmysle Zmluw
a Zákona o FPU V lehote uvedenej v zmluve alebo v dodatočnej ]ehote ulčenej Vo v,ýzve Poslq/tovatel'a, Akje Prijímatet
v omeŠkaní s predloŽením VJ,..IČlovaDia spoločne s povinĎe predkladan:imi p lohami a inými dokladmi v zmysle
zmlu!'y a zákona o FPU viac ako šesť mesiacov, je povinný za každý dálší ukončený mesiac omeškania nasledujúci po
Šiestorn mesiaci zaplatiť Posk}tovatelbvi pokutu 200 EUR, Pounnosť Prijírnatelá predložiť Post§tovatelbvi Vyúčtovarua
spoloČne s povinne predkladanými pdlohami a inými dokladmi v zmysle zmluvy a zákona o FPU tým niele dolknutá.

7,4 PrijímateLje povinný zaplatiť Posk}tovatelbvi penále vo v,ýške 0,o1 % zo sumy neoprávnene použitých finančných
plost edkov, a lo za každý deň neoplávneného použiha flnančných prostŤiedkov podllr 7,1 zm]uvy, Prljímatel'je
povinný zaplatiť Posh^ovatelbvi penále Vo v,ýške 0,01 7o zo sumy neoprávnene zadržaných finančných plostriedkov. a
to za kaŽdý deň neoplá\,neného zadržania finančných prostriedkov po up]ynuti lehoty podlá bodu 7.z zmluw.
Povinnosť PIUímatelá vŤátiť Posk}tovatelbvt finančné prostriedky, na vrátenie kior,ých vznikol Pos}§tovatelbvi náŤok
t:fun nieje dotknutá.

7,5 Akje Prijímatel'povinný !'rátiť finančné prosřiedky alebo ich časť z dóvodov uvedených v bodoch 5.9, 5,1o alebo 5.15
zmluly a Prijímateť lrnanČné prosLriedky alebo ich časť Posl§tovate]bvi ne!Ťáti vo ,|ýške a v lehoLe uvedených vo
\"ýzve alebo v tejto zmluve (tj, poruši svoj závázok vrátiť tieto finančné prostriedky), vzniká poskýtovatelbvi voči
PňjímatelblT nárok na zaplatenie zmlu\rnej pokuty vo qiške 0,01 % z hodnoty sumy finančných prostriedkov, ktoryich
Wátenie Posl§tovatel'od Prijímatel'a {ýzvou požaduje, a to za každý deň takéhoťo neoprávDeDého zadŤžiavania
finančných prostriedkov. povinnosť prilímatelh !Ťátiť posl§rtovatelbvi íinančné prostliedky, na vrátenie kloďch lznikol
Posk},tovaielbq nárok, t:im nieje dotknutá,

7.6 V pdpade omeŠkania PruÍmatol'a so zaplatením akéhokolvek peňažného závázku Pos}q/tovatelbvi je Prijímatel'povinný
zaplatiť Poslq,tovatelbvi úroky z omeškania vo !.ýške 0,03 o/o z dlžnej sumy, a Lo za každý deň omeškania.

7.7 V pŤÍpade, Že v dósledku skutoČDosti, za ktoru zodpovedá Prijímatel: vznikne Poslqtovatelbvi škoda, je PŤiJímaLel'
povinný nahradiťju Posk}tovate]bvi v lehote, ktorlr uIčí PoskytovaLel', a V celom rozsahu tak, ako bude Wčíslená
Posk],tovatelbm.

7,8 zaplatením penále. poku!y a zmluvnej pokuty podl'a tejto Zmluly nie je dotknuté právo na náhradu škody spósobenej
ponrŠenim povinnosti, pŤe prípad porušenia ktorej bola dohodnutáj a náhrada škody móže byt uplatňovaná
Poslq/tovatelbm voči Prijimatelbvi v plnej \{íške a to aj v prípade, ak zmluýná pokuta prewšuje uýšku škody,

8 Zánik zmluw

8,1 Právne r,zťahy medzi PosMovatelbm a Prijimatelbm založené touto Zmluvou móžu zaniknúť najmá,

a) akceptáciou riadneho a úplného vyúčtovanja Plojektu podlh čl, 6 tejto zmlu!ry,
b) dohodou zmluvných stŤán,

zmluva o posMnuti finančných prostriedkov č l8- 154-00960 srmna 6 z 10



c) odshipením od zmluly zo strany PoslŤovatel'a.

B,2 Poslrytovatel móŽe od tejto Zm]uly odstúpiť v pdpade, ak Pnj ímatel'použúe finančné pŤostriedky alebo ich čast v
rozpoŤe so zm]uvou, lesp, v rozpore s ÚČe]om uvedeným v tej|o zmluve, Rovnako móže Post§^ovatel' odstúpiť od tejto
zmluvy v prípade podstatného porušenia teJto Zmlu,,y alebo v pťípade zúeny okolností, za ktoďch došlo k uzawetiu
zmluvy. a to oajmá|

ak sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na zátdade ktorých Posl§,tovatel roáodol o posl§.tnutí
dotácie boli nepŤavdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,
ak PrUímatel'bezdóvodne pozastavi] realizáciu projektu,
ak na majetok Prijímatelh bola povolená exekúcia, reštrukturalizácla alebo lyhlás€ný konkurz, alebo bol
ná!Ťh na ,,Yhlásenle konkurzu zamietnutý pre nedosLaLok majelku,

a)

b)
c)

83 Poslrytovatel'je oprávnený od zmluvy odstúpiť v pípade, ak PrUimateL pIedloži žiadosť o dotáciu na projekt v rámci
rovnakého opatrenia, v ktolom je poskytovaná dotácia Louto zmluvou, pričom Posl§,tovatel'daný plojekt \yhodnotí ako
projekt zhodný s Prolekom podl'a tejto zmlu!,],. Za zhodný sa považuje aj projekt obsahujúci odchýlky od Projektu, ak
podstatná Časť projektu podlá posúdenia Postqtovatel'ir Je zhodná s Projektom. V plípade odstúpénia podlh tohto bodu
je odstúpenie Poskytovatelá od zmlu\,y účinDé uplynutím posledného dňa obdobia, na ktoré už bola posMnutá dotácia
podl'a tejto zmluw, pričom deň účinnosti odstúpeniaje zároveň posledn}im dňoň platĎosti Zínluw, a zmluva zaniká s
účiDkami do budúcnosti,

Ak nieje ustanov€né inak, odstúpenie od zmluly je účinné, a zmluva zaniká momentom jeho doručenia druhej
zmluvnej strane. Al( nie Je uvedené inak, od§túpeniín od zmluly zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy,
zmluvná stŤana, ktorej pred odstúpením od zm]uvy poskFla plnente druhá zmluvná strana Loto plnenie víáti,

Akje Prijímatelbm fyzická osoba, jel smrtou zm]uva nezanikne, rbažejej obsahoň bolo plnenie, ktoré mal Pljjímatel
vykonat osobne, Do práv a povinností Prijímatelá zo Zmlu\ry vstupujú dedičia Prijimatelh,

Ak obsahom zmluvy je p]nenie, ktoŤé mal zomrelý P jímateL !rykonať osobne, táto Zm]uva momentom jeho smrti
zaniká, vysporiadanie náIokov zo zmluvy ýykoná Poskytovatel'voči dedičom. Poslrytovatel'má nárok na vrátenie
nespotrebovanej Časti plnenia ku dňu zániku Zmluw, a ak Prijímate]:zo zmluvy plnil čiastočne, má PoskitovaLe] nálok
na vrátenie časti po§h/tnutých finančných prostriedkov v pomere k velkosti uvedeného člastočného plnenia
Prijímate|'a, podl?r toho ktorá sumaje \yššla. Ak Pňjímatel'zo Zmluvy ku dňu zániku zmluly neplnil vóbec, má
Posl§rtovatel nárok na vrátenie celej sumy poslq.tnur,ých flDaDčných prostnedkov, Dókazné bremeno o plnení lesp,
čiastočnom plnení zo zmluvy prechádza na dedičov PIUimatelá. Ku dňu zániku zmluly zanLká akékolvek pŤávo
prijímatelá (ieho dedičov) na akékolÝek plnenie poskytovatelá zo zmlu\,']/,

Ustanovenia tejto zmluvy upra\,,ujúce sankcie ako aj povinnosti z nich \.1plývajúce, ako aj dalšie ustanovenia, ktoré
svojou povahou majú platiť aj po zániku zmluvy, nie sú odstúpením od zmluw dotknuté.

9 záverečné ustanovenia

Poskttova|eIsi \,yhradzuje právo znížiť sumu poskytnutýcb finančných prostriedkov z dóvodu nedostatku finančných
prosřiedkov v rozpočte Posl§.tovatelh. ktoré sú pdspevkom zo štátneho rozpočtu, \,"ilučne však o sumu priamo
lypli,vajúcu z viazania výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom noaocií slovenskej republiky v zm§Ie zákona o
Iozpočtov,ých pravidlách, V takomto pňpade nezodpovedá Posl§/tovateťza v-zniknuté náktady Prijímatel'a ani
nezodpovedá za pňpadnú škodu.

Akékollek zmeny a doplnenia tejto zmluw je možné wkonať Yýlučne v písomnej foŤme prostredníctvom Vzostupne
oČislovaných dodatkov k tejLo Zmluve. uzatvolených po predchádzaJúcej dohode zmluVných strán, o skutočnostiach
rozhodných píe potlebu zmeDy alebo doplnenia tejto ZrnlulT zo stŤany Prijímatelá je Prijimatel' povinný infomovať
PosMovaLelá bez zbytočného odldadu od ich vzniku. o zmenách rozhoduje riaditeťFPU, v lehote najneskór 15 dni od
doručenia žiadosti o zmenu, pnČom svoje ŤozhodnuLie je povinný dať na vedomie Rade FPU,

Ak finaDČné plostliedky poskytnuté na záuade tejto zmluly použije Prijímatelna dodanie tovaru, na uskutočnenie
stavebných prác a/alebo na poskytnutie služiéb v zmysle zákona č. 343/2015 z. z, o veřelnom obstarávaní a o
zEeEe a doplnení nlektorých zákonov, je Prijímateť povinný postupovať v zmysle uvedeného všeobecne závázného
právneho predpisu.

8.4

8.5

8,6

B.1

91

9-2

9.3
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9,4 Táto zElluva nadobúda platnosť dňomjej podpísania oboma zmluvnými stlanami, Táto zmluva podlieha v zmysle
pdsluŠných ustanovení zákona č, 40/1964 zb, občian§ky zákonník V znení neskoŤších predpisov v spojení s
relevantn:ými u§tanoveniami zákona č, 21u2000 z. z. poviĎnému zverejneniu.

9,5 ZmluvaJe lyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoFýchjeden dostane Prljímatel' a j eden PosMovatel:

9.6 Prijímatel' podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje. že sa oboznámils pdslušnými všeobecne záváznými práYnymi predpismi
ako aj so súvisiacimi internými pledpismi Poskýtovatel'a. ktoré uplavqjú všetky vzťahy \rýslovne upravené ako q)

v,ýslovrre noupravené v tejto zmluve. PIUímatel'v!ý§lo\,Ťe súhlasí s obsahom všethých súvisiacich interných pledpisov
Posl§tovate]h a zavázuje sa plnit všetky povinnosti, ktolé mu z nich v súvislosti s touto zmluvou vyplý-vqiú.

9.7 Neoddelitelhou súčasťou zmluÝy sú aj tiéto p lohy:

a) Pfiloha č. l: závázné v!.ýstupy projektu
b} Príloha č,2: Rozpočet projektu

9.8 zásielka podlá tejto zmluvy sa musí dolučovať na e_mailoMi adresu, pripadne na adresu sidla zmlu\.rrej stlany, ktorej
je zásielka určená a l!:toré sú uvedené v záhlavi tejto zmluvy, ak §a zmluvné stlany nedohodnú inak a na doručovanie
zásielok si neurČia iné e-mailové adlesy alebo iné korešpondenčné adlesy, zmluulé strany sa zavázujú vzájomne si
pÍsomne oznamovať vŠetky zmeny týkajúce sa adňes oboch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy bez
zb}točného odkjadu, V pdpade porušenia povinnosti podlá predchádzajúcej vety zodpovedá zmtu\atá stŤana druhej
zmluvnej strane za prípadnú škodu, ktoíáJej porušením uvedenej povinnosti Vznikla.

9.9 zmluvné strany sa zavázujú, že si naýzájom v pdpade potreby bez zb}točného odkladu poslq.tnú všetku nelyhnutnú
súčinnosť, ktorú bude možné v závislosti od konkrétnych okolností od nlch spravodlivo požadovať, Zmluvné strany sa
zavázujú vziljomne si v p pade potleby bez zb},točného odkladu posk}.tnút informácie nevyhnutné na riadne splnenie
svojich závázkov vyp§",/q)úcich im zo Zmluvy, alebo z právnych predpisov, či pŤerokovať dóIežité otázky, ktoré by
mohli v závaŽnej miero ovpl}.vniť plnenie povinností zmluvných §tIán stanovených touto Zmluvou alebo prátmym
predpisom, a tým owl}vniť dosiahnutie účelu Zmlu!y.

9,10 zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejújej obsahu a súhlasia s ním. zmluvné strany lyhlasujú, že
pro§tredníctvom tejto zmlulYje DiadIená ich skutočná, vážna, slobodná v6l'a, v ktorej niet omylu, Zmlumé stfany
lYhlasujú, že túto zmlu\,,u neuzavre]i v tiesni a za nápadne nev,ýhodných podmienok, Na potwdenie !Yššie uvedeného
zmluvné strany Zmluw vlastnoručne podpíšu,

Bratislava 2'i Iri,, l0$ Čadca 02,02 2018-

prrjimalel'

pIedseda Rady FPU
za posk}tovatelá

diteťFPU
za posk,tovatelh
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Pdloha ě, !: Závázné výstupy proJektu

Názov pod,: Jašftove Kysuce 201B - 50, roč. Celoslov. lit, súťaž mladých prozaikov.

začiatok a koniec podujatiaI apfil/máj - \ryhlásenie lit, súťaže, vyhodnotenie november 2018

Miesto podujatia: wwwJasikovekysuce,sk, Čadca, región Kysúc.
Počet hodnotitelbv: 3 odb. porotcoila delegovaní sSs, LF sR, Aoss.
Ďalšie aktivity: Vyhodnocovací seminár za účasti odb. poloty a súťažiacich; Lit. večeI so slávnost. vyhodnotením sútaŽe; Lit.

dialógv pod lampou a lozhovory s finalistami, spomíname na 49. roč. JK.
sprievodné podujatia| 6 besied spisovatelbvj Výstava itustrácií slov, qitvarníka; Beséda s ilustlátoíom; odb, somináI na

tému: súč. slov. liL. a čítanie - pre knihovnikom a verejnosť; Pietna spomreDka pň tabuli R. Jašíka v Turzovke.

Počet lektorov: 2 lektori na odb,semináI.
Počet individ,účast,, 1l spisovatelbv, 1 ,,ritvamík, 3 herci, 1 hud. skupina, 1 hudobník,

Iné \.ýstupy| Vyhlásenie llt. súťaže; Dlagáty s plogramom; pozvánkyj pŤopagačno-informačný materiál . památnicouJK.

Iný !"ýstupl \rydanie neperiodickej publikácie s názom| Zborník \ybraných literámych plác 50. Ťočníka Celoslov, llt. súiaŽ

mladých prozaikov Jašíkove Kysuce.
Plopagácia podujatia: Všetky propagačné materiály (vyhlásenia titerárnej súťaže, programy, pozvánky atd: v tlaČ. a elektr.

forme, informácie v médiách) budrl označené logom FPU, FPU bude uvádzaný ako Hlavný partner pŤojektu a bude

zverejnené "z verejných zdrojov podpoňl Fond na podporu umenia". Na jednottivé aktivity bude zhotovený stojan, na ktolom
budú wstavené všetky spomírrané náležitosti publicity v zmysle usmemení PdručLT k propagácii a informovanÍ o získaní
podpory z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia,

Druh publikácie: bIožovaná knižná publikácia.
Autoň: mladi autori ocenených poviedok lit, súťaže.

Vydavatel3tvo: Kysucká knižnica v Čadci
celko!"ý íák]ad| 120 ks.
Predpokladaný rozsah: 90 str.
Predpokladaný telmín vydanial novembel 2018,
Propagácia pub|ikácie:
v publikácií bude zver€jnené nasledujúce informácie -FPU bude označený ako Hlavný partneI podujatia, bude obsahovať

logo FPU a text vydanie zbornika z verejných zdŤojov podpoíil Fond na podporu umenia,
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Pfiloha č, 2: Rozpočet proJektu

2. 1 Kalkulácta nákladov

1 skupina rozpočto{ých položiek Autorské honoróíe a perconálne náklady zahíía kumulatívíre rozpo&ové podskupiny
Autorské honoráre, PIáce a služby wkonané na fakúnr a Per§onáIne náklady, ako boli definované ako oprávnené qýdavky vo
vizve,
2 skupina lozpoČto!"ých poloŽiek Nójmy pňestorov zahíňa kumulaťvne rozpočtové podskupiny Nii]jom interiérov a N4jom
exteriérov, ako boli definované ako oprávnené Ýýdavky vo r"ýzve.
3 skupina rozpoČtových poloŽiek cestovné o prepmvné zahíňa kumulatívne rozpočtové podskupiny cestovné náklady a
Náklady na preplalu techniky, ako boli definované ako oprávnené v,ýdavky vo l"jzve.
4 Skupina rozpoČtových poloáek Propdgdcia a wlygmfické nóllody zahťňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Propagačné
materiály a publicita, Polygrafické náklady súvisiace s výTobou periodiclcých publikácií a Polygralické náklady súvisiace s
!"iŤobou neperiodiclšých publikácil, ako boli deíinované ako oprii\,ílené !"ýdavky vo tizve.

2.2 Pr8dpoldadaDó vílosy

2.3 spoluflnancov-anle

DlČ l|.l 00 8.1717

Autorské honoŤáre a p€rsonálne náklady

6 347,00 €
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