Zmluva o posltytnutí finančných prostriedkov
č. 1B-512_o1926
uzatvorenávsúladesust.§22zákonač.284l2oI4z.z.oFondenapodpoťuumeniaaozmeneadoplnenizákonaČ,

434l20ro z, z. o poskytovaní dotácií v pósobDosti Minister§tva kultúry slovenskej republiky v znení zákoDa č, ?912013 Z, z. ý
platnom znení, v spojení s u§t, § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 zb, obchodný zákonník v znení neskorŠich predpisov v
spojení s ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. občians}ry zákonrtík v znení neskorších predpisov (dhlej aj ako zm]uýa)

1 Zmluvné strany
1.1 Po§kytovateí

názov:
sídto:
tóo,
konajúc pŤostredníctvom:

42418933

proi PhDr, Peter Michalovič.

PhD., predseda Rady

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditel FPU
zákonom č. 28412014 z. z. o Fonde na podporu umenia

zťiadeDý:
E-mail:
bežný účet- IBAN:
depozitný účet- IBAN:
variabilný syrnbol:
(d'alej aj ako Poskyaoýatel' alebo

Fond na podporu umenla
cul§ová 14, 811 08 Bralislava-Staíé Mesto

ludmíla.dragulova@ipu.sk

sK58 8180 0000 0070 0054 3066
sK20 8180 0000 0070 0055 3256
1851201926
FPU)

1.2 Prljímatel ítnančnýcbprostr|edkov

priezvisko: kysucká kntžnica v čadcl
podnikania/bydlisko| Ul. 17, novembra 1258. 022 01 Čadca

obchodné meno/meno a
sídlo/miesto

lco/rodné č§lo|

otč,

36145068
2021435625

Ič DPH,

Štatutárny orgán,

E-mail:

čísloúčtu-

IBAN:

PhDr, Janka Bírová, riaditeL

mudrikova@kniznica,cadca.sk
SK48 8180 0000 0070 0048 1360

(dalej aj ako PnJíndůel)
(Pos}q/tovatela Prijimatel dblej aj ako zmluvné stťany)

2 Úvodnó ustanovenia
2,1

tuje ťlnančnéprostťiedky na základe zákona ě.2841201,4 z. z. o Fonde na podporu umenia a o
žmene a doplnení žákon^ č. 43412010 z. z. o poskytovaDí dotácií v pósobnosti Ministe.stva kultúťyslovenskej
republiky v znení zákona é.79l2o13 z, z, v znení neskoÉíchpredpisov (dhlej aj ako zókon o FPU\ apodlh interných
predpisov PosMovatelh, ktonj'mi sú najmá ŠtatútPoskytovateth vP č, 2/2015 zo dňa 14.01,2016 (d?rlej aj ako Štdtúť),
zásady pos}§tovania finančných pro§triedkov z Fondu na podponr umenia VP FPU č. 12l2015 podlh aktuálneho znenia
(dalej aj ako zd9ddy) a Štruktúrapodpornej činnosti Fondu na podporu umenia na .ok 2018 (dhlej aj ako Štruktúra
podpomej činnost) a v súlade s podmienkami stanovenýmivo V:kve číslo4/2o18 na predkladanie žiadostí(dálej aj
Po§}q^ovateL posk

ako Výzvo).
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Finanónó prostriedky poskytnuté na základe tejto zmluw sú verejít]ími prostriedkami a na ich posk},tílutie a pouŽitie
sa vztahujú ustanoveDia zákona č. 523l2oo4 z. z. o tozpočtoýých pravidlách verejnej správy a o zmeíte a doplnení
niekto{ých zákonov v znení neskorších predpisov (dhlej aj ako zókon o fozpočtových prdvid'ách) a pdslušnó
ustanovenia zákona č, 35al201,5 z. z, o úprave niekto|ých yzťahov v obtasti štátnej pomoci a minimiilnej pomoci a o
zmene a doplnení niektotých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (d'alej aj ako zdkon o ŠP).
2.3

PrijimateL predložil Posl§tovatelbvi na základe Vý*y úplnú písomnúžiadosť číslo1B-512-01926 o posl§tnutie
finančných prostriedkov (dalej aj ako žiodosó. odborná komisia FPU vo svojom hodnotení (dhlej aj ako řlodnotenie)
odporučita poskytnúť Prijímatelbvi finančnépťostriedky na podporu projektu podrobne špecifikovaného v Žiadosti
(dálej aj ako Projekt). Riaditel FPU na základe Hodnotenia rožhodol o posl§,tnutí finančných prostňedkov dňa

06.o2.2o1a,

3 Predmet zmluvy
3.1

Touto zmluvou sa Poskytovatel zavázuje poskytnút Pňjímatelbvi finančnéprostriedky na realizáciu Projektu s oázvom
optimálna kntžnlca _ súča§ťíozvojovóho programu mesta a obce v soclálneJ, kultÚíneJ a v"zdelávacej oblastl
2., a to vo !"ýške a za podmienok stanovených najmá v tejto zmluve, vo V:izve, v Zákone o FPU, v iných súvisiacich
všeobecne závázných právnych predpisoch, v interných predpisoch FPU (najmá v zásadách, v Štatútoa v Štruktúre
podpoínej činnosti). Pňjimatel sa zavázuje Poslq,tovatelbm poskytnuté fiíančnéprostriedky pouŽiť v súlade s ÚČelom
posl§.tnutia finančných prostriedkov, rešpektujúc najmá podmienlíy stauovené touto zmluvou, výzvou, zákonom o
FPU, štatútom,zásadami, Štruktúrcupodpornej činnosti ako aj inými všeobecno záváznými právnymi predpismi a
in]hni internými predpismi PosMovatelá. Prljímatel sa zároveň zavázuje Poskytovatelbvi hodnoverne preukázat
použltie poskytnuqých ňnančných prostriedkov v súlade s účelomich posl§tnutia a v súlade s inými podmienkami
vrTl]hajúcimi z obsahu tejto zmluvy a/alebo v §úlade s podmienkami,rlplývajúcimí zýý^ry, zo zákona o FPU, z iných
súvisiacich všéobecnezávázných prárnych predpisoÝ a z interných predpisov FPU (najmá zo Zásad, zo Štatútua zo

Štruktúrypodpornej činnosti).

4 Účel a spósob poskytnutia finančných prostriedkov
4.1

základDým účelomt€jto zmluw je poskytnutie finančných prostriedkov Posl9tovatelbm Prijímatelbvi na reallzácla

lzdelávacích aktlvít pre v€řeJno§ť.

4,2

zmluvné strany sa dohodli na závázných vecných qýstupocb z Projektu (dhlej aj ako zóýazné ýýstupy), ktoré sú
špecifikovanév pťílohe č. 1 k tejto zmluve, obsah a rozsah závázných vecných qýstupov moŽno na základe dohody
zmluvných strán rneniť dodatkom k tejto zmluve.

4.3

Posh^ovatel poskytuje žo svojho rozpočtu Prijímatelbvi finančnéprostriedky vo forme dotácie v celkovej qýŠke2
2oo,oo EUR na úhradu bežných qýdavkov.

4,4

FinančnépŤostňedky sa poskytujú ako minimálna pomoc (pomoc de milrimis) podlh schémy miDimálnej pomoci
poslqatovanej v slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podponr umeDia v znení dodatku Č. 2. ktorá bola
zverejnená v obchodnom vestníku č, 24312017 vydanom dňa 21.12,2017 pod G000045.

5 Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1

Poskytovatel sa zavázuje poskytnúť flnančDéprostriedky Pňjímatelbvi bezhotovostne Da bankoYý ÚČet uvedený v
záhlaví tejto zmluw najskdr v deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto zmluvy v cent álnom registri zmlúv podlh
osobitého predpisu, najneskór do 30 dni odo dňa zverejnenia tejto zmluly v centrálnom regi§tri zmlúv podl'a
o§obitého predpisu.

5.2

Finančnéprostriedky poskytnuté podlh tejto zmluly sú účelovoviazané na úhradu všethých alebo len niektoqých
bežných v.ýdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, ktoré sú podřobne špecifikované v rozpoČte nákladov
Projektu, Rozpočetje pdlohou č. 2 k tejto zmluve (dhlej aj ako fi ozpočet projektu\, FinanČnéprostriedlry posh,tnuté
na základe tejto zmluvy nesmú byť použité v rozpoťe s touto zmluvou, v rozpore so všeobecne závázn:ými právnymi
predpismi ani v rozpoťe s intemými predpismi Posl§,tovatella.

5,3

Prijímatelsa zavázuje podielht sa na nnančnom zabezpečenírealizácie Projektu formou povinného spoluÍinancoÝania
určenéhopodlá pdslušných ustanovení zákona o FPU, Štruktúrypodpornej činnosti a podlá rozpoČtu Projektu v sume
najmenej 116,75 EUR.
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5,4

Prijimatel prúíúrafinaučnéproskiedky poslqtnuté na základe tejto zmluly bez !.ýhrad v plnoE roz§ahu a za
podmieltok lTplývajúcich z tejto zmlu\.y, zo všeobecne závázných právnych predpisov a z interných predpisov
Poskytovatel'a.

5.5

Prijímatelje oprávnený použit finančnéprostriedl9 posMnuté na základe tejto zmluw na úhradu koDkrétneho
qýdav}nťnákladu, avšak najviac v sume, ktoŤáje pri rozpočtoÝej skupine tohto nákladu^"ídavku uvedená v Rozpočte
p.ojektu. Prijímateťje op.ávnený použit a vyúčtovat\rýdavtry/nák]ady v ,ámci jednotlivých skupín íozpočtoÝých
položiek uv€dených v pdlohe č. 2 k tejto zmtuve. v priebehu realizácie projektu móže Prijímatel' uskutočnit presuny
íinaDčnýchp.ostriedkov medzi skupinami rozpočtov,ých položiek uvedených v tejto zmluve maxlmálne do výšky 2o 7o
íinančnýchprostriedkov pridelených na danú skupinu rozpočtoúch položiek bez toho. aby musel žiadat o zmenu
podmiénok posMnutia dotácie. Pňjimatel nieje povinrtý použit všetky finaDčnéprostriedky posk},tnuté na základe
tejto zmlulY,

5,6

Prijimatelje povinDý použif ňnančnéprostriedky vý,lučDe na yýdavky súvi§iace s realizáciou Projektu (dblej le!!
opróvnené výdavky). FPU bude ako oprál,Ttené výdavky podlá predchádzajúcej vety akceptovat aj qýdavky Prijímatel'a,
Iitoré Pújímatel vynaložil pred uza!Ťetím ZmlurY, ak boli vynaložeúéna úhradu q;davkov, ktoré vznikli najskór
01,01.2018. výdavky musia Prijímatelbvi vaiknúl najneskór do 31.12.201B, DňoTn vzniku Yýdavku sa rozumie deň
dodania tovaru alebo po§lrytrtutia služieb, ktoré sú predmetom vlrrčtovania. Dňom úhrady §a rozumie deň odpísauia
finalčných prostriedkov z účtuPrijímatelh za účelomzaplatenia ceny za tovar alebo §lužby.

5.1

oprávnenýmí,.ýdavkami v zmysle bodu 5.6 tejto zmluly sa rozumejú qýdavky uvedené v pdslušnej výzve. výdavky bez
priameho vzťahu k realizácii projektu, ani \nýdavky, ktoré nie sú súčasťouRozpočtu projektu, nebudú akceptova!é.
Taktiež nebudú akceptovanó ako opráWené všetky !.ýdav}ry uvedené v článku 6 bod 6 zásad.

5,B

Výnosy z poskytnuťých íinančných prostriedkov, ako sú napr. úroky pos!.ytnuté peňažným ústavom, v ktorom má
Prijímatel zriadený ÚČet, na ktorom sa frnančné pro§triedky nachádzajú (dhlej aj ako výnosyr, sú prijřnami štátneho
rozpočtu, ak zákon č. 52312004z. z. o ťožPočtotých pravidlách veléjnej sprálT a o zrDene a doplnéni niekto{ých
zákonov v zueni neskorších zákonov alebo osobitný zákon neustanovujú inak, PrijímateLje Povinný všetky Výbosy po
odrátaní poplatkov za vedenie Účtu (okiem poplatkov za založenie a zrušenie úótu) odviest na depozitný bankoqr; účet
(pre identifikáciu platbyje Prijímateí povinný použit variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto zmlulY) Poskytovatel'a
pred dátumorn koneČného a úplnéhovyičtovaDia posk}tnuqich finančných pro§tťiedkoÝ. Neodvedenie v:ýTosov podl'a
predcbádzajúcej vetyje porušením finančnej di§ciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. d) zákon č. 523l2oo4 z. z, o
lozpočtoqých pravidlách verejnej spráiT a o zmene a doplnení niektoných zákonov, o vrátení v:ýTosov Prijímatel
upovedomí Poskytovatela pisomne pred realizáciou prevodu, v pípade, že Prijimatelbvi \4ýnosy nevznildi, je povinný
Posk],tovatelbvi o tom podať informáciu formou čestného whláserria pri vyúčtovaníposkytnutých finančných

prostriedkov.

5,9

Ak Prijitlateť nobude realizovať Projekt, jo povinrtý o tejto skutočnosti Posk}tovatelh bgz zbytočnéhoodkladu písomrre
informoval. Prijímatelje povilný v lehote podla zmluvy ťlna!čnéprostriedky posl§tnuté rnu na základe tejto zmlu..y v
plnom rozsahu vrátiť na bežný účetPoskytovatelá uvedený v záhlavi tejto zmlulT, ak íiÍlaÍlčné
prostriedkJ, vracia do
31.12.2018. alebo na depozitný ÚČet, ak íinančnéprostriedlry Ýlacia po o1.o1,2o19. PŤe identiíikáciu plat}y je
Prijímatel povinný použiť variabilný symbol uvedený v záblaví tejto zířiuvy, výlosy PrijímateťPoskytovatelbvi odvedie
podl'ii bodu 5.8 tejto zmluta. Prijímatelvrátenim nepoužif,ých íinančných prostňedkov na ne stráca ahýkolvek nárok.

5.10 Ak Prijímatel nepoužlje celú sumu poskytnutých irDančných prostňedkov, je povinný v lehote podl'ašzmluvy všetky
nepoužité íinaDčnéprostriedky vrátií na bežný účetPosMovatela uvedený v 2áhlaví tejto Zmluq, ak finančné

prostriedlry !Ťacia do 31,12.2o18, al€bo na depozitný účetuvedený v záhlaví t6jto zmluty, ak fiDančnéprostIiedky
vracia po o1.o1,2o19. Pre identifikáciu platbyje Pťijimatel povinDý použiťvariabilný symbol uvedený v záhtaví tejto
zmluw. o vrátení Depoužiqých EDančných prostriedkov Prijímatel upovedomí Poskltovatellr písomne pred realizáciou
prevodu. Prijímaleť!Ťátením nepoužitých finančných prostriedkov na ne stráca ahýkolvek ná.ok.

5.1

1

Po§k}tovatelje oprávnený kedykolvek wkonat vecnú a filančnúkontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami

posl§túut!ými na základe tejto zmluly ako aj kontrolu dodržiavania povinnosti a závázkov Prijímatekr z prá\,neho
yztahu vzniknutého na základe tejto zmluvy. Prijimatel'je poviDný umožnií Poskytovatelbvi a ním poveren:hn osobám

Ýykonanie koDtr9ly podlh predchádzajúc€j vety. za qým účelomjePrijímatel povinný Pos}q/tovatelbvi poskytnút
potrebnú súČinDosť,najmá predložiídoklady a údaje z účtovnej dokumentácie, umožniívstup do svojho sídla, resp.
priestorov, v ktoaých podniká alebo vykonáva inú činnost alebo realizuje Projekt. Pos).}tovatel §a zavázuje oznámit
Prijímatolbvi termin kontroly najmenej 5 dní vopred, a to pisomne prostredníctÝom poštovej zásielky alebo e-mailom.
Pri urČovaoí termínu kontroly sa Poskytovatel zavázuje postupovat tak, aby uskutočnenírnkontroly Prijímatelbvi
ne§pósobil nepíimerané zdržania v realizácii Projektu.
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5.12 Prijimatel§a

v súvislosti s realizáciou Projektu zavázuje podl'.r povahy Projektu primeraným a vhodnlim spósoborn
informovať o tom, Že Projekt, na kto.ý boli posk}tnuté finančnépřostriedky na záldade tejto zmluvy, podporil
Po§kýtovatel', Píi propagácii Projektuje Pňjímatel povinný postupovaí podlh aktuálíreho znenia Pdručky k propagácii
a iDformovaní o získaDÍpodpory z verejných zdrojov FPU a podl'ir Manuálu pre vizuálnu identitu FPU, tito.é
Posk}tovatel zverejní na webovom sídle FPU. Prijímatel sa zavázuje postupovat v zmysle znenia dolGmentov
ŠpeciÍikovaných v predchádzajúcej vete aktuálnych k momentu lykonávania propagácie. Prijímatel sa tiež zavázuje v
dostatoČnom Časovom predstihu, najdeskórvšak 1o dní vopred, informovať Poskytovatelh o termíne realizácio

projektu. vrátane reprezentačných, propagačqých a/alebo spoločenslcých podujatí súvisiacich s uvedenim
Projektu na verejnosti. Na záL4ade vzájomnej dohodyje Pťijímatel'povinný umožniť osobám konajúcim zo,/v mene
Posh/tovatelh účasina všet\ých podujatiach súvisiacich s Projektom,

\r,_htupov

5.13

PrijímateL sa zavázuje, Že pri všethých podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom na verejnosti Ýykoná s
vynaloŽením maximálneho Úsilia také opatrenia, kto{ými zamedzi tomu. aby mohlo dójst alebo došlo najmá k
nasledovn:im negatíýnyrn spoločens\ýrn javom:

a)
b)
c)
d)

e)

podpore alebo propagácii skupin osób alebo hnutí, ktoré v rámci svojej činlosti násilím, hrozbou násilia
alebo hrozbou inej ťažkejujmy smerujú k potláčaniu záIdadných práv a slobód iných,
pouŽÍvaniu zástav, odzDakov, rovnošiat alebo hesiel, plejavovaniu sympatií k skupine alebo hnutiam, ktoré
násilím, h.ozbou násilia alebo hrozbou inej íažkejujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobód osób,
spdstupňovaniu, uvádzaniu do obehu, ponúkaniu, predávaniu alebo inému spósobu rozširovania
extrémistic}§ých materiálov,
hanobeniu niektorého národa, jehojazyka, k hanobeniu niektorej rasy alebo etnickej skupiny, k hanobeniu
jednotlivca alebo skupiny osób pre ich pťíslušnosř k niektorej rase, oárodu, národnosti, farbe pleti, etnickej
skupine, póvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez Vyznania alebo k vyhrážaniu sa
tal§jmto osobárn alebo k obmedzovaniu práv tahichto osób,
podnecovaniu k násiliu alebo k DenáÝisti voči skupine osób alebo jednouivcovi pre ich pdslušnosťk niektorej
rase, nářodu, národnosti, fa.be pleti, etnickej skupine, póvodu rodu alebo pre ich nábožeuské vyznanie,

Prijímatel sa rovnako žavázuje, Že pri všethíchpodujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom nebude uskutočňovať
a/alebo iným subjektom neumožníuskutočňovať politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, značky,
programu alebo hesiel politickej strany, politického hdutia alebo kandidáta, urnie§tňovaí alebo rozdávat letáky,
respektíve realizováť na tento účelalebo v súvislosti s qým akékolvek úkony
(dirlej aj ako Než'aduce kondrje).

5.14 Ak

aj napriek splneniu povinnosti Prijímatelh podlh bodu 5.13 zmluw d6jde bezjeho zavinenia k takému
NeŽiaducemu koDaniu, P.ijímateLje povinný bez zbltočného odkiadu lykonať také úkony a prijať také opatrenia, aby
Nežiaducemu koDaniu okamžite zamedzil a zabezpečil, aby sa v dblšom takom konaní nepokračovalo.

5.15 V pťípade, Že dójde zo strany Prijímatelh k porušeniu povinností podl'ir bodov 5,13 a/alebo 5.14 tejto zmtuw, považujú
sa finanČnéprostřiedky poskytrtutó na záL,lade tejto zmluly za použitév rozpore s touto zmluvou. Finančné
prostřiedky podlh predchádzajúcej vetyje Prijímatel poviDný posl§tovatelbvi vrátiť na bankoqý účetPoslrytovatelh
uvedený v záhlavi tejto Zmluvy, a to najneskór do 21 dní od doručenia Yýzw Poslgtovatel?i Prijímatelbvi na !Ťátenie
takých íinančnýchprosLňedkov,

5,16 Ne§plnenie

závázkov a/alebo porušenie povinností vJ.pl]íÝajúcich pre Prijímatelh 20 zmluvy a/alebd v súvislosti so
Zmluvou sa považuje za použitie fiDančných přostriedkov v rozpore s účelomuvedeným v Zmluve, s ťnimkou
nesplĎenia závázkov alebo poťušenia povirtností preukázatelhe zapíčinených z dóvodu vyššej moci.

6 Podmienky posliÝtnutia a vyúčtovaniaflnančných prostrledkov
6,1

Posk}tovatel sa na základe tejto Zmluw zavázuje pos)§tnút Prijímatelbvi finančnéprostriedlíy vo výške uvedenej v
bode 4.3 bezhotovostným preÝodom na účetPrljimatelh uvedený v záhlaví tejto zmluw.

6,2

V píípadezistenia Poskytovatelá o preukázatelhých Ďedostatkoch pri hospodárení Prijímatel'a s poslrytnutými
ÍinanČnými prostriedkamije PoslÝtovatel oprávnený až do času odstránenia qichto Dedostat}ov zastavií posl§tovanie
dl šíchfinanóných prostriedkov Prijímatelbvi.
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6,3

Použiue íinančnýchprostriedkov, pos}qtnubých na základe tejto zmluvy, podlieha ich finančnémuvyúčtovaniua
vecnému lThodnoteniu Projektu (dirlej spotu aj ako vyúctovdnie), ktoré Prijímatel zrealizuje v registračnom systéme
Poslq/tovatelh. Prijímatelje povinný Vyúčtovaniepodl'ir predchádzajúcej vety Posh/tovatelbvi predtožiť v ttačenej
podobe vygenerovanej z registračného systému FPU najneskór do termínu: 31.o1.2o19. K Vyúčtovaniuje Prijímatel
povinDý priložil aj:

a)

Kópie originálnych účtovnýchdokladov označených číslomzmluw (účtoÝnýdoklad ako preukázatelhý
záznam musí obsahovať náležitosti v zmysle § 10 zákona č. 431l20o2 z. z. o ičIoyrlíctve,pričom za obsahovú
spráiŤtost účtovnéhodokladu zodpovedá prijímateI dotácie) pot!Ťdzujúcich použitie posl§tnuqých
finančných prostťiedkov a kópie vlpisov z účtuoznačených číslomzmlul,Y, na kto{ý boli poukázané finančné
prostriedky a z ktorého boli uhrádzané výdavlT na plojekt s použitímposkytnutých lrnančDých prostriedkov,
A} je prijíúateldotácie registrovaným ptatcom dane z pridanej hodnoty (dalej len DPlí) a móže si uplatniť
odpočítanie DPH, táto nieje pri lYúčtovanídotácie považovaná za oprávnený qýdavok.

Alebo

b)

c)
6.4

sp!áW audítora alebo znalecký posudok licencovaného žnalca o zhode pred]oženého finančného vyúčtovania
so zmluvou; správu audítora alebo znalecký posudok predložíprtímatelvždy, akje celková suma íinančných
prostriedkov poskytnutých podkr zmluw 100 000 EUR alebo viac. správu audítora predkladá Prijímatelv
rozsahu, akoje uřenó v článku 7 bod 4 zásad.
Ďalšie doklady v zmysle § 22 ods, (9) zákona o FPU.

vyúčtovanie mu§í ob§ahovat informáciu o použitífinančnýcb prostriedkov podlh skupín rozpočtoqých potožiek s
ohlhdom na Rozpočet projektu. Neoddelitelhou §účasťou vyúčtovaniajeaj zdokladovanie povinného spolufinancovania
oprávneDých v,ýdavkov projektu vo qýške určenej Ý tejto zmluve, Neoprávnené yýdavky projektu žiadat€Iuemóže
lTúčtovat ako povinné spolufinancovanie. Ak PrijímateLv zdokladovaní a wúčtovanípovinného spolufiDancovania
projektu uvedie yýdavlry, ktoré uhradila tretia osoba, je povinný priložit k.lTúčtovaniu aj kópiu dokladu
pot!Ťdzujúceho zmluvný vztah medži prijíEatelbm a touto osobou, na základe ktorého boli tieto výdavky uhradeDé.
zároveňje Prijímatel povinný k wúčtovaniuzabezpečit od tejto o§oby predloženie kópií účtoynýchdokladov
pob/.dzujúcich vznik a úbradu takto lyúčtovaných ťdavkov. Povinnou pfiIohou vyúčtovaniaje aj prehlhd dalšieho
spolufrnancovatlia projeliitu zo zdrojov uvedených v rozpočte projektu.
Vecné whodnotenie projektu Pňjimatel vypracuje v predpísanej štruktúro určeBej v aktuálnom zrteDí Píručkypre
vecné whodnotenie a vyúčtovanieprojektu FPU, ktorú Posl§tovatel zverejní na webovom sídle FPU. Vecné
lybodnotenie musi obsahovat:

a)
b)
c)

sprál,u o realizácii projektu podrobne popisujúcu všetlry etapy realizácie projektu,
informáciu o naplnení predpokladov, cielbv a qýsledkov projektu, ktoré prijimatel' uviedol v žiadosti o
posl§tnutie finančných prostri€dkov.
vlastnó zhodnotenie pdDosu projektu pojeho realizácii,

6,6

Projektuje Píijímatelpovilný priložiťaj dokumenty potvrdzujúce splnenie povinnosti
Prijímatelh \,}"lývajúc€j mu z čl. 5 bod 5,12 prvá veta tejto zmluvy v rozsahu určenom v aktuálnom znení Pííučkyk
propagácii a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a dokumenty potvrdzujúce Závázné qýstupy z
Projektu podlá pdlohy č. 1 k tejto zmluve, v rozsahu ulčenom aktuálnym znením Príručkypre vecDé vyhoduoteDie a
vyúčtovanieprojektu FPU.

6.7

vyúčtovanie musí byt podpísané Prijímatelbm alebo štatutárnym oígánom Prijímatelh alebo Dím oa tento účelpísomne
splnomocnenou osobou, pričom toto splnomocnenie musí bť súčasťoupredloženéhovyúčtovania.

K vecnému whodnot€niu

PrijímateLje povinný doruČit Vyúčtovanie PosMovatelbÝi osobrre do kancelárie FPU, prostredníctvom kuriér§kej
služby alebo prostred!!íctvom doporučenej zásielky.
Ak Prijímatel nepredloží vyúčtovanie nqjneskdr v termíne stanovenom v bode 6,3 tohto čIánku, Po§kytovateL ho
pisomne vyzve, aby predložil vyúčtovanie bez ó}točDého odkladu, najneskór však do 10 dní od doručenia písomnej
yýzw. A.k prijímate! nepredloží Vyúčtovanie ani v uvedenej dodatočnej lehote, považuje sa táto skutočnosť za použitie
íinančnýchprostriedkov v rozpore s účelomuvedeným v tejto zmluve.
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6.10 Ak kancelária zistí nedostatky

vo Vyúčtovaníalebo vjeho pňlohách, oznámi tieto nedo§tatky prostredníctvoú
elektronickej pošty Pťijímatelbvi a wzve ho, aby v lehote do 7 dní nedostat-ky od§tránil. Ak Prijímatel nezabezpečí
odstŤánenie nedostatkov v stanovelom termíne, považuje sa táto skutočnosť ža použitie posl§,tnuqých finančných
prostňedkov alebo ich časti, v rozpore s účelomuvedeným v tejto zmluve.

6,11 Ak kancelária pd overoÝaní splnenia podmienok použitia finančných přostriedkov

z fondu zistí také porušenie
podmienok uvedených v zmluve, ktoré za}Jadá povinnosť prijímatel'a rŤátlť posl§/tnuté íinančnó prostriedlry alebo ich
Časť, neodkladne wzve Prijímatelir, aby v lehote do 10 dní odviedol posl9tnuté íinančnéprostriedky na účetfondu. Ak
Prijímatel v ulčenej lehote výzvu neuposlúchne. alebo odvedie na účetfondu leúplnú sumu, považqie sa táto
skutočnosť za použitie posl§/tnuEých finančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelomuvedeným v tejto

Zmluve,

7 Vrátenie finančných prostriedkoÝ sankcie
7.!

PrijímateLje povinný vrátit Posk tovatelbvi finančnéprostriedky, ktoré použil v rozpo.e s touto zinluvou, zákonom o
FPU alebo účelomuveden:im v tejto zmluve, a to do 30 dní odo dňa pledlože a wúčtovaniaalebo zistenia ich
n€oprávneného použitia.

,7.2

Prijímatelje povinný ýrátiť Poskytovatelbvi íinančnéprostriedky, ktoré nepoužil celkom alebo sčasti na fiDancovanie
Projektu, a to do 30 dní odo dňa skončenia realizácie Projektu.

7.3

Prijímatelje poÝinný zaplatit Pos§tovatelbvi pokutu vo ťške1 o/o z posk}tnutých finančných prostriedkov, najmenej
30 EUR za nepredloženie V$lčtovania spoločne s povinne predkladanými prilohami a inými dokladmi v zmysle zmluvy
a zákona o FPU v lehote uved€nej v zmluýe alebo v dodatočnej lehote uřenej vo ťzve Poslrytovatelá. Ak je Píijímatel

v omeškaní s predložením v].učtovania spoločne s povinne predkladanými pňlohami a inými doldadmi v Zmysle
Zmluw a Zákona o FPU Ýiac ako šesťmesiacov, je povinný za každý dálšíukončený mesiac omeškania nasledujúci po
Šiestorn rnesiaci zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu 200 EUR, Povinnosť Prijímatelh predložiť Posk}tovatelbvi Vyúčtovania
spoločne s povinne predkladanými píloharni a in:ími dokladmi v zmysle zmlulY a zákona o FPU tjm nie je dotknutá.
7,4

PrijímateLje povinný zaplatit Poskytovatelbvi penále vo v,ýške 0,01 7o zo sumy neop.ávDene použiqých íinančných
prostriedkov, a to 2a každý deň neoprávnenóho použitia linalčných prostriedkov podlh 7.1 zrr u!y. PrijimateLje
poÝinný zaplatiť Poskytovatelbvi penále vo výške 0,01 o/o zo sumy neopráWene zadržaných finanč[ých prostriedkov, a
to za každý deň neoprávneného zadržania finančných prostriedkov po upl}nutí lehoty podlá bodu 7.2 zmluw.
PoÝinnosť Prijímatelh vrátiť Poskytovatelbvi finančnéPřostriedky, oa iŤátenie kto4ých vznikol Poskytovatelbvi nárok
tým nie je dotknutá,

7.5

Ak je Prijímater povinný vrátiť íinančnéprostňedky alebo ich časťz dóvodov uvedených v bodoch 5,9, 5.10 alebo 5.15
Zmluly a PruímateL finančnéprostriedky alebo ich časťPoslgtovatelbvi neÝr,áti vo rlýške a v lehote uvedených vo

Yizve alebo v tejto zmluve (tj. poruší svoj závázok vrátiť tieto finančnépřostriedky), tzniká Poslqrtovatelbvi voči
Prijímatelbýi nárok na zaplatenie zmlurŤlej pokuty vo Ýýške 0.01 % z hodnoty sumy íinančných prostriedkov, ktolých

vrátenie Pos}rytovatelod Prijímatelh v]hvou požaduje, a to za každý deň takéhoto neoprávneného zadržiavania
finančných prostriedkov. PoÝinnosť Prijímatelh vrátit PosMovatelbÝi finančnéprostriedky, na lŤátenie ktoďch vznikol
Poskytovatelbvi nárok, tým nieje dotknuá.
7.6

v pdpade omeškania Prijímatelh so zaplatením akéhokolvek peňažného závázku Poslqtovatelbvi j; Prijímatel poÝinny
zaplatiť PosMovatelbvi úroky z omeškania vo l.ýške 0,03 o/o z dlžnej sumy, a to za každý deň omeškania.

7.7

v pípade,

že v dósledku skutočnosti, za ktorú zodpovedá Prijírnatel', vznikne Posl§,tovatelbvi škoda, je Pdjímatel
povinný nahradiťju Posk}tovatelbvi v lehote, ktoru určíPoslqtovatel', a v celom rozsahu tak, ako bude wčíslená
Poskytovatelbm.

zaplatením penále, pokury a zmlu!Ťlej pokuty podlh tejto zmluvy nieje dotknuté právo na náhradu škody spósobenej
porušenímpovinnosti, pre pdpad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody móže byt uplatňovaná
Posk}tovatelbm voči Prijimatelbvi v plnej qiške a to aj v pdpadé, ak zmluvná pokuta prevyšuje qýšku škody.

8 Zánik
B.1

zmluw

Přávne lztahy medzi Poslrytovatelbm a Prijíinatelbm založené touto zmluvou móžu zaniknút najmál

a)
b)

akceptáciou riadneho a úplného wúčtovaniaProjektu podlá čl. 6 tejto zmluly,
dohodou Zmluvných strán,
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c)
8.2

od§túpením od zmluvy zo strany PoslqrtovateLa.

Po§lq/tovatel móže od tejto zmluly od§túpit v pňpade, ak PrijímateL použúe finančnéprostriedky alebo ich ča§ť Ý
rozpore so zmluvou, řesp. v rozpole s úče]omuvedett]rm v tejto zmluve. Rovnako m6že Poslq,tovateL odstúpií od tejto
zmlulY v pdpade podstatného porušenia tejto zmluw alebo v pňpade zmeny okolnosti, za ktoďch došlo k uzavletiu
zmluw, a to Dajmál

a)
b)
c)

ak sa preukážg, žéúdajév žiadosti a do}dadoc}, rra zá}dade ktolých Posl§,tovatel rozhodol o posMnutí
dotácie boli nepravdivé, leúplnó, zavádzqjúce alebo sfalšované,
ak Prijírnatel'bezdóvodne pozastavil reali2ácju projektu,
ak na majetok PrUímatelh bola povolená exelócia, .eštruktuřalizácia alebo whlásený konkurz, alebo bol
náwh na Ýyhiásenie konku.zu zamietnuq; pre nedostatok rnajetku-

8.3

Posi§.tovatetje opřávnený od Zmlury odstúpiť v pípade, ak Prijímatel'predloži žiado§í o dotáciu na projekt v rámci
lovnakého opatrenia, v ktorom je poslrytovaná dotácia touto zmluvou, pričom Posk}tovateť daný projekt whodnotí ako
projekt zhodný s Projektom podiá tejto ZíltlutY. za zhodný sa považuje qi projékt obsahujúci odchýlky od Projektu, ak
podstatná časťprojektu podlh posúdenia Po§kytovatelh Je zhodná s Plojektom, v pdpade odstúpenia podlá tohto bodu
je odstúpenie Poskytovatela od Zmluvy účinnéuplynutím posledného dňa obdobia, na ktoré už bola po§lvtnuhá dotácja
podla tejto zmluw, pričom deň účimostiodstúpeniaje zároveň posledným dňom platnosti zmluvy, a zmluva zaniká s
účinkamldo budúcnosti.

B.4

Ak nie je ustanovené inah odstúpenie od zmluvy je účintlé,a zmluva zaniká momentom jeho doručenia druhej
zmlu\,Ťtej straDe. Ak nieje uvedené inak, odstúpenímod zmluýy zanikajú všetkT práva a poviDnosti strán zo zmlury.
zmluvná stralra, ktorej př€d odstúpenim od zmluly poslvtla plnenie díuhá zmluvná stíana toto plnenie vráti.

8.5 Akje

Pňjímat€lbm fyzická osoba, jej smrtou zmluva nezanilúe, ibaže jej obsahom bolo plnerrie, ktoré mal Prijímater
!,ykonat osobng. Do práv a povinností Prijímatelh zo zm]uw vstupujú dedičia Prijímat€tb,

8,6

Ak obsahom zinluiYje plnenie, ktoré Ťnal zomrelý Pňjímatelwkonať osobne, táto zDluva momentom jeho shrti
zaniká. vysporiadanie nárokov zo Zmluvy vykoná Pos}q^ovateť voči dedičom. Posl§.tovateL má nárok na vráteníe
ne§potrebovanej časti plnenia ku dňu zániku zmluvy, a ak Prijímatel zo zmlury plnil čiastočne,má Poskytovatel nárok
na \Ťátenie časti posk}tnutých nnančných prostťiedkov v pomere k velkosti uvedeného čiastočnéhoplnenia
Píijímatel'a,podlh toho ktorá suma je !yššia, Ak Píijímatelzo zínlury ku dňu zániku zmluvy neplnil v6bec, má

Posk}tovatel nárok na !Ťátenie celej sumy posl§tnuqých finančuých prostňedkov. Dókazné bremeno o plnení resp,
čia§točnoúplnení zo zrúuiy prechádza na dedičov PrijímatÉlh,Ku dňu zániku Zmluvy zanikí akékolvek právo
prijímatel'a (ieho dedičov) na akékolvek plnenie posMovatelá zo zmluly.

8.7

ustaDovenia tejto zmluvy upraqrjúce §arrkcie ako aj povinnosti z nich \yplj,\,ajúce, ako aj dalšie u§tanovenia, ktoré
svojou povahou mEiú platiť aj po zániku zrnluvy, Die sú odstúpenímod zmluvy dotknuté.

9 záverečnéustanovenia
9,1

PoslrytovateL si lyhradzuj€ právo znížiťsumu poskytnubých íinančnýchprostriedkov z dóvodu nedostatku linančných
prostriedkov v rozpočte Poslrytovatelb, ktoré sú pdspevkom zo štátneho rozpočtu, qýlučne však o sumu priamo
!,}Tlývajúcu z viazania v,ýdavkov štatneho rozpočtu Ministerstvom ťrnancií slovenskej republiky řzmysie Zákona o
rozpočtoqých pravidlách. V takomto pdpade nezodpovedá PosMovatel za vznik]ruté náklady Prijímatelh ani
nezodpovedá za pípadnúškodu.

9,2

Akékolv€k zm€ny

9.3

A* íinančnéprostriedky poslqtnuté na záldad8 tejto Zmluvy použije Prijímateťna dodani€ tovaru, na uskutočoenie
stavebných prác a,/alebo na posk}tnutie služieb v zmyslo záltoua č, 343/2015 z. z. o ver9jnoh obstarávaní a o
zmeno a doplnelti nlektorých zákonov, je Prijímatel poÝinný postupovať v zmysle uvedeného všeobecne závázr'éIlo
právneho predpjsu.

a doplnonia tejto zrrtlulyje možnévykonat úlučnev písomn€j forme prostredoíctvom vzoslupne
očíslovaDých dodatkoÝ k tejto zmluve, uzatvorených po predchádzajúcej dohode zmlu\.ných strán. o skutočnostiach
rozhodných pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy zo strany Prijímatelh je Prijímatel poÝinný informovať
Poskytovatelh bez zb}toČného odkladu od ich vzniku, o zmenách rozhoduje riaditel FPU, v lehote najneskór 15 dní od
doručenia žiadosti o zmenu, pričom svoje rozhodnutie je povinný dat na vedomie Rade FPU.
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9,4

Táto Zmluva nadobúda platnost dňom jej podpísania oboma zmluvílými st.anami. Táto zmluva podlieha v zmysle
pdslušDých ustanovení zákona č. 4oll964 zb, občiansky zákonník v znení Deskoršíchpredpisov v spojení s
relevantnými u§tanoveniami zákona č, 211l2o00 z, z. poyir,|nému žverejneniu.

9,5

zmluva je Ýyhotovehá v dvoch rovDopisoch, z ktoqýchjeden dostaDe prijímatel ajeden poslgrtovatel'.

9.6

Prijímateť podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s píslušnými všeobecne záváznými právnymi p.edpismi
ako aj so súrrisiacimi interDýrni predpismi PosMovatelh, ktoré upravujú všetky vztahy qýslovne upravené ako aj
qýslovne neupravené v tejto zmluve. PrijímateL qýslo!,ne súhlasís obsahom všethích súvisiacich inteťírých predpisov
Po§kytovatelh a zavázuje §a plnit všetlry povinnosti, ktoré mu z nich v súvislosti s touto Zmluvou lyplývajú.

9,7

Neoddelitelhou súčasťouzĎluvy sú aj tieto prilohy:

a)
b)

Priloha č, 1: závázné \.ýstupy projektu
Pdloha č, 2: Rozpočet projektu

9.8

zásielka podl'a tejto zmluw sa musi doručovať na e-mailovú adresu, pťípadnena adresu sídla zmluÝnej strany, ktorej
je zásielka určená a ktoré sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak sá zmluvDé strany nedohodnú inak a na doruóovanie
zásielok §i neurčia iné e-mailové adresy alebo iné korešpondenčnó adresy. zmluvné strany sa zavázujú vzájomne si
písomne oznamovat všetky 2meny qýkajúce sa adries oboch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy bez
zbytočného odkladu. v pňpade po.ušenia povjnnosti podl'a predchádzajúcej vety zodpovedá Zmluvná strana druhej
zmluvnej stŤane za pfipadnú škodu, ktorá jej porušelim uvedenej povinnosti vžírikla.

9.9

zmluvné strany sa zavázujú, že si Davzájom v Pripade potreby bez zbrtočDéhoodkladu posl§tnú všetku nelyhnutDú
súčinnosť,ktorú bude možnév závis]osti od konkrétnych okolDostí od llich spravod]ivo požadovať. zrr uvné strany sa
zavázujú vzájomne si v pfipade potŤeby bez zbitočného odkladu pos§tnút informácie nelYhDutrré na ťiadde splnenie
svojich závázkov B?i,i,\r'ajúc'ch im zo zřiuvy, a|ebo z prá!Ťlych predpisov. či prerokovať ddležitéotázky, ktolé by
mohli v závaŽnej miere ovplwnit plnenie povinností zmluvných strárr stanovených touto zmluvou alebo právnym
predpisom, a tým owlyvrrit dosiahnLrtie účeluZmluvy.

9.10 zmluvné strany whlasujú, že si zmluw pIečitali, rozumejújej

obsahu a súhlasia s nim. zrr uýné strany lThlasujú, že
prostredníctvom tejto zmlulY je \,Yjadrená ich skutočná, vážna, §lobodná vól'.r, v litorej niet omylu, zmluÝnó strany
1Yhla§ujú, že túto zmluvu neuzavlelj v tiesni a 2a nápadne ne\"ihodných podmienok, Na pot!Ťdenie wššie uvedeDého
Zmluvné strany zmluÝu vlastnoručne podpíšu,

Bratislava

dca 13,03,2018

príjímateL
predseda Rady FPU
za poshlgv^|elh
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Pdloha č, 1:Závázné výstupy projektu
Názov vzdel, podujatia: optimálna knižnica D súčastrozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej
oblasti 2. D odb, seminár o a}úuálnom stave informačnej {ýchoÝy vo verejných a škot. knižDiciach lrysuckého íegiónu a
knižDiciach Žilinského kraja, o možnostiach zlepšovania foňern a metód práce knižnic na úseku informačnej qýcholT.
zaóiatok a koniec podujatiaI júD - december 2018
Miesto podujatia: Kysucká lorižnica v Čadci.
Počet ildivid. účastníkov:cca 70 knihoÝníkov a zástup§ov zriadbvatelbv knižníc.
Počet loktorov: 3 § prednáškami s prezentáciami na témy: systém informačnej lýcholY Ý našej spoločnosti; Informačná
tichova v knižniciach (škol, a verejných knižniciach); Efektívna informačná qýchova v informačnej a zDalostnej spoločnosti;
dhlší vystupujúci: krajský metodik, regionálni metodici regionáInych knižníc Žilinského kraja, zástupcovia škol, kližnic€.
Iné \rýstupy: plagát s programom, pozváíll§l, o2namy na www.kniznica-cadca.sk a Facebook KK v čadci, zborník príspevkov a
závelov žo s€minára.
Iný výstup . lydávanie neperiodickej publikácie;
Názov publikácie: optimálna kDižnica B súčasťrozvojového plogramu mesta a obc6 v sociálnej, kultúrDej a vzdelávacoj
oblasti 2.
Podnázov publikácie: AJ<tuálny §tav informačDej \rýchovy vo verejných a škol. knižniciach kysuckého regiónu a knižnic
Ž inského kíaja a hožnosu zlepšovania foriem a metód práce loxižnic na úseku informačnej qýcholy
Druh publikácie: zborník pdspevkov a záverov zo ,!zdél, seminára optimálna knižnica D súčastrozvojového proglamu mesta
obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 2.
Autor: lektori a prednášajúci
Vydavatel§tvo: Ky§ucká kDižnica v Čadci
celkový náklad: cca 250 ks
Predpokladaný rozsahl cca 60
PredpokladaBý termíD ýydania; oltóbeř - november 2018
Plopagácia publikácie: v publikácú bude zverejnené nasledqjúce iDformácie 0 FPU bude označe!ý ako "Hlavný partner
podujatia", bude obsahovaí logo FPU a text "vydanie zbornika z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia".
Propagácia podujatía| všetky propagačné mateňály budú označelrélogom FPU, FPU bude uvádzaný ako "Hlavný partner
proje\tu"a bude zverejnené "z verejných zdrojov podujatie Podporil Fond Da podporu umenia", Pň semináíi bude zhotovený
a používanýstojan, na ktolom budú VystaveDé všetky spomínané náležitosti publicity v zmysle usmemeuí Píručkyk
propagácii a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.
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Pdloha č. 2: Rozpočet projektu

l(I).l]]
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2.1 Kalkulácla nákladov

Autorské honoráre a personálne náklady
1 015,00 €

1 skupina rozpočtoqých položiek Áutorské honoťófe a personálne náklady zahfňa kumulatíýne rozpočtovépodskupiny
Autorské honoráre, Práce a služby iYkonané na faktúru a Personálne náklady, ako boli deíinované ako oprávnené qýdavky vo
výzve.

2 Skupina rozpočtotich položiek Nájmy pňestorov zahřňa kumu]ati\rne rožpočtovépodskupiny Nájom interiéŤov a Nájom
exteriérov, ako boli definované ako oprávnené qýdavky vo l"ýzve.
:t ^.

'

skupina rozpočto{ých položíekCestoýné a prepravné zahíňa kumulatívne rozpočtovépodskupiny cestovné náklady a

Náldady na preprar,u techniky, ako boli deíinované ako oprávnené výdavky vo qýzve.
4 Skupina lozpočtoqých po\ožíekPropagácia
d polygrarlcké náktady zahíiÉkumulatíÝne rozpoótové podskupiny Propagačné
materiály a publicita, Polygrafické náklady súvisiace s qýŤobou periodic}.ých publikácií a Polygrafické nák]ady súvisiace s
{ýIobou neperiodichých publikácií, ako boli definované ako oprávnené rr,ýdavky vo v,ýzve.
2.2 Predpokladané výtlogy

2,3 spoluílnancovanle

Kysucká knižnica v Čadci
t]ošlo dňa:

ffi
Cisto

PíílOhy/
listV:

zmluva

o

poskytnutí finančných prostriedkov č, 18-512-01926

ř,+/Ií 1,1
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