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Ul. 17. novembra 1258, O22 0l Čadca
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SK48 8180 0000 0070 0048 t360
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ZMLUvA
o poskytnuti dotácie zo Štátnebo rozpočtu proštredníctvom rozpoČtu

Ministen§a kultúry Slovenskej republilra na rok 20l8
číslo: MK-12/2018/2.1

uzatvorená podl'a § 5l zakona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 4 ods. 5 zákona
č.43412010 Z. z. o posk14ovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

(d'alej len ,,zmluva") medzi zmluvnými stranami omačenými ako

Ministers§o kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP č.33,813 3l Bratislava l
Lubica Laššáková, ministerka kultury Slovenskej republiky
Mgr. Kamil Peteraj, genenílny tajomník služobného úradu Ministerstva
kultury Slovenskej republiky
00t65 182
Štátna pokladnica
sK90 8180 0000 0070 0007 1652
SK66 8180 0000 0070 0007 1599
SKl8 8180 0000 0070 0007 1687

článok 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmlury je poskytnutie dotácie prijímatelbvi zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerswa kulóry Slovenskej republiky na kulturnu aktivitr,r

os6b so zdravotným postihnutím alebo inak zrrevýhodnených skupin obyvatel'stva

v sume l 500 eur (slovom: jedentisíc páťsto eur) jednorázovo na podporu realizácie projekfu

s názvom Rozprávky večných detí 4. (ďalej len.projekť') - príprava a realízáaa kultúrnej aktivity
osób so zdravotným postihnutím a inak meýhodnených skupín oblnlatel'stva.

Z, Dotácia je podlb § 8 ods. 4 ákona č. 52312004 Z. z, o rozpoětových pravidlách verejnej sprály
a o zrnene a doplnení niektorých ákonov v mení neskorších predpisov (d'alej len ,,ákon
č. 52312004 Z. z.") určeaá na úhradu bežných r}davkov v nasledovnom členení: propagaěné
materiály a publicita, materiálové náklady súvisiace s realizáciou projektu - materiál na tvorivé dielne,
honoráre (odmeny) a osobné náklady.

3. Poskytovatel' posl§,.tuje dotáciu podl'a zákona č. 43412010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pósobnosti

Ministerstva kultury Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov bezhotovostne a v súlade

so zákonom é.Z9ll2002 Z, z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení
neskorších predpisov, vo forme bežného alebo kapiálového transferu.

4. Prijímatel' prijíma dotáciu uvedenú v odseku l tohto článku bez l"ýhrad, v plnom rozsahu

a zav'ázuje sa naložiť sňou podlb podmienok uvedených v tejto zmluve avsúlade s platnými
právnymi predpismi.



Článok 2
Podmienky použitia dotácie a povinnosti prijímatel'a dotácie

l. Dotácia je účelovo viazaná. Prijímatel'sa zavázuje použiť posk}.tnutú dotáciu na realizáciu projektu
v roku 20l8, podl'a čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy v členení výdavkov podl'a čl, 1 ods. 2 tejto zrnluly.

2. Prijímatel' sa zavi^)je financol,at' projekt, na ktoď sa dotácia poskyhrje, aj z vlastných alebo iných
zdrojov najmenej vo r^ýške 5 oh, tj.9l eur (slovom: deváťdesiatjeden eur) z celkového rozpočtu
podporeného projektu ul,edeného v príIohe žiadosti o poskytnutie dotácie č. M.K-l2l20l8l2,1
vo aíške l 825 eur,

3- Prijímatel'móže použiť dotáciu na úhradu niektorých v,ýdavkov uvedených v čl. 1 ods. 2 tejto zmlurry.
Prijímatel je oprávnený použit' dotáciu na úhradu príslušného výdavku najviac v sume, ktorú
k taliémuto ljdavku uviedol v celkovom rozpočte projektu, ato: propagačné materiáIy
a publicita 1.15 €, materiálové náklady súvisiace s realiáciou projektu - materiál na tvorivé
dielne l .156 €, honoráre (odmeny) a osobné náklady 224 €.

-1, Prijímatel'je oprávnený použiť dotáciu do 3l. decembra 20l8.

5, Výnosy z poskytnuťých prostriedkov po odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okem poplatkov
za založenie a zrušenie účtu) sú podl'a § 7 ods. l pism. m) zákona č . 523/2004 Z. z. priimom štátneho
rozpočtu. Prijímatel' je povinný odviesť na príjmový účet poskytovatel'a č. SK66 8l80 0000 0070
0007 1599 vedený v Šlátnej pokíadnici kíadný rozdiel medzi výnosmi a poplatkami za vedenie účtu
najneskór do 20.januára 20l9.

ó. Prijímatel' je povinný zaslať poskytovatelbvi písomne v lehote uvedenej v odseku 5 informáciu
o platbe l".ýnosov, alebo informáciu o tom. že l"ýnosy nevzrikli.

7, Prijímatel'je povinný pri použití dotácie dodržať maximálnu hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich
použitia v súlade s ustanoveniami § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. Prijímatel' sa zavázuje, že vráti
dotáciu, ak mu na ten iqý účel už bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu.

8. Prijímatel' je povinný o poskynutej dotácii viesť účtovnú evidenciu v súlade so ákonom
č.43112002 Z. z, o účtovníctve v mení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 43|12002 Z. z.").
Príjímate(', ktoď nie je účtovnou jednotkou podl'a z.íkona č. 43l/2002 Z. z., musí počas piatich rokov
odo dňa podpísania tejto anluvy uchovávať všetky účtovné doklady, súvisiace s realizáciou projektu
podl'a čl. 1 ods. l tejto zmluvy.

9, Prijímatel' nemóže z dotácie posk}tovať finančné prostriedky ako dotáciu alBbo póžičku iným
právnickým osobám alebo ťyzickým osobám, ani financovať podujatia organizované alebo
realizované inými právnickými osobami a fuzic\ými osobami. Prijímatel' nemóže použiť dotáciu
na úhradu záv5zkov z predchádzajúcích rokov, miezd svojich zaínestnancov, platov, služobných
príjmov a ich náhrad a ostahých osobných v5,rovnaní, úhradu výdavkov na vlastnú prevádzku,
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzaj úcich rokoch, ani použit' na splácanie úverov,
póžičiek a úrokov z prijatých úverov a póžičiek, krrtie straty z vlastnej ěinnosti alebo z činnosti
tretích osób. Pňjímatel' nem6že použiť dotáciu na úhradu výdavkov, ktoré nemajú priamy vďah
k projektu uvedenému v čl. l ods. l tejto zmluvy.

l0. Poskytovatel' bude akceptovať aj výdavky prijímatelh spojené s realiáciou projekfu podl'a čl. l ods. l
tejto zmlu\y, ktoré prijímatel' lynaložil pred uzatvorením tejto zmluly, ak boli vynaložené
v roku 2018 na úhradu výdavkov uvedených v čl. l ods,2 tejto zmluvy.

l l. Ak prij ímatel' nebude realizovať projekt, na ktory bola dotácia podl'a čl. l tejto zmluvy poskytnutá,
je povinný bezodkladne písomne o tejto skutočnosti informovať poskyovatelh a súčasne vrátiť



dotáciu v plnom rozsahu, najneskór do 31. decembra 2018 na výdavkol} účet poskytovatel'a

č. SK90 8180 0000 0070 0007 l652 vedený v Štátnej pokladnici.

12. Ak prijímatel' nelyčerpá celú poskltnuó dotáciu, je povinný jej neryčerpanú časť bezodkladne
v roku 2018 vrátiť na r}davkový účet poskytovatel'a č. SK90 8180 0000 0070 0007 1652 vedený
v Štátnej pokladnici. Ak vracia nelyčerpanú časť doácie v roku 2019, je povinný vrátiť túto časť

dotácie ia depozitný účet poskytovatel'a č. SKl8 8180 0000 0070 0007 1ó87 vedený v Štátnej

pokladnici najneskór do 20. januára 20l9.

l3. PrijímateI' je porinný umožniť poskyovatel'ovi vykonať finančnú kontrolu hospodárenia

s poslqtnutou dotáciou podl'a zákona č.357lZ0|5Z.z. o ťlnančnej kontrole a audite aoznene
a doplnení niekorych ákonov.

1.1. Pňjimatel je povinný pri použití dotácie postupovať podl'a príslušných ustanovení zákona
č. 3+j 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoných zákonov v mení neskorších
predpisor (ďalej len,,zákon o verejnom obstarávaní").

l5, Prijimatel'je povinný pri informovaní masmédií o projekte, na ktory bola dotácia podl'a čl. 1 ods. 1

tejto zrnlulry poskltnutá a pri spoločens§ých akciách konaných v súvislosti s tlýmto projektom alebo
inej jeho propagácii uviesť, že bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultury Slovenskej
republilry. To sa nevďahuje na podporené projekty realizované pred dňom podpísania tejto zmluly.

16. Prijímatel' sa zav'úuje uviesť v každom l"jtlačku neperiodickej publikácie, nrrkového, zrTrkovo-
obrazového nosiča a na všetkých propagačných materiáloch zretel'ne text: ,,Realizované s finanČnou
podporou Ministerstva kultury Slovenskej republiky." To sa nevďahuje na projekty realizované pred

dňom podpisu tejto zrnlulry.

Prijímatel' je povinný minimálne 15 dní pred realizáciou projektu poslať posk}tovaterovi - sekcii
kultumeho dedičstva (tajomníčke/tajomníkovi komisie v rifunci príslušného programu/podprogramu)
pozvánku alebo omárnenie o uskutočnení projektu s uvedením progíamu a miesta realizácie projektu.

Pozvánka musí by' zretelhe omačená textom: ,,Realizované s finančnou podporou Ministerstva
kulóry Slovenskej republiky". To sa nevďahuje na prij ímatel'a, ktorý realizuje projekt - podujatie

pred dňom podpísania tejto zmluly.

čtánok 3
Vyúčtovanie dotácie

1. Prijímatel'je povinný vyičtovať použitie doiicie v t}chto lehotách:
a) do 3 1 . októbra 2018, ak projekt realizuje a ukončí v prvom polroku 20l8,
b) do 20.januára 2019, ak projekt realizuje a ukončí v druhom polroku 20l8.

2. Prijímatel' je povinný vyúčtovať:
a) dotáciu poskytnutu na realizáciu projektu,
b) finančné prostriedky, ktoré sa prijímatel zaviaza| vynaložiť z iných zdrojov podl'a čl. 2 ods. 2

tejto zmluly, pričom vyičtované výdavlry musia priamo súvisieť s projektom uvedeným v čl. l
ods. l tejto zmluly.

3. Vyúčtovanie dotácie je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie doácie v nasledujúcom
rozpočtovom roku a musí obsahovať tieto samostatné časti:
a) vecné lyhodnotenie projektu,
b) finančné vyúčtovanie poslgtnutej dotície.

4. Vecné \yhodnotenie projektu podl'a odseku 3 písm, a) musí obsahovať písomnú správu podl'a prílohy
č. 3 k tejto zmluve a to konkétne:



,7,

a) pri realizácii podujatí v rámci živej kultury a neformálneho vzdelávania v oblasti kultúry os6b
so zdravotným postihnutím:

1. správu o naplnení ciel'a, zámeru projektu s termínom konania podujatia, cielbvej skupine,
2. informáciu o počte realizovaných aktivít v rámci projektu,
3. informáciu o počte návštevníkov, počte účastníkov podiel'ajúcich sa na projekte,
4. sprievodný propagačný materiál:
- pozvánka (prípadne plagát alebo programoql, bulletin) musí byť opatrená logom ministerstva alebo

textom: ..Realizolané s finančnou podporou Ministerstva kultury Slovenskej republiky" amusí
blr'r,súlade s presnjm názvom projektu, ako aj termínom a miestom rea|ízácie projektu ako sú
ur edené r žiadosti o dotáciu (pokial' žiadatel' nepožiadal o zrrrenu názvu projektu atebo termínu či
mresta realiácie).

- fotografie z kulrurnej aktivir,v,
:, inlormáciu o odbomej odozve projektu (recenzie, kitiky a pod.), pokial' bola uskutočnené,
ó, int-rrmáciu o mediálnej odozve, pokial'bola medialiácia realizovaná.

b) pri periodických, neperiodic§ých publikáciách, zvukových, resp. zvukovoobrazových nosičoch
a multimediálnych nosičoch:

l. dl,a výlačky resp. nosiče s názvom projektu ako je uvedený v žiadosti o dotáciu, logom
ministerstva alebo textom: ,,Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky"; v prípade čiastkovej webovej stránky ukážky z webovej stránky v rozsahu 5 strán,

2. spráw o naplnení cielh projektu a špecifikáciu projekru,
3. informáciu o odbornej alebo mediálnej odozve projektu (recenzie, kitiky apod.), pokial' boti

uskutočnené.

Finančné vyúčtovanie posk}tnutej dotácie podl'a odseku 3 písm. b) worí:
a) vyričtovanie doácie podl'a pdlohy č. l k tejto mrluve, vrátane kópií bankových výpisov

(v prípade hotovostného styku kópie pokladničných dokladov) preukazujúcich použitie dotácie
v súlade s čl. l tejto zmlury, kópií účtovných dokladov preukazujúcich použitie dotiicie v súlade
s čt. l tejto zmluvy (účtovný doklad ako preukázatel'ný záznam musí obsahovať náležitosti
v zmysle § l0 zákona č.43Il2002Z. z.; za obsahovú správnosť účtovného dokladu zodpovedá
prijímatel' dotácie), dokladu o odvedení ýnosov z poskytnutých prostriedkov poskytovatelbvi
v súlade s čl. 2 ods. 5 tejto zmluvy a dokladu o vrátení nevyčerpanej doácie poskytovatelbvi
v súlade s čl. 2 ods. |Z tejto zmluly; ak je priiímatel' dotácie registrovaným platcom dane
z pridanej hodnoty a móže si uplatniť odpočítanié dane z pridanej hodnoty, táto nie je pri
ryúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok,

b) vyúčtovanie spolufinancovania projektu podl'a pdlohy č. 2 k tejto zmluve.

K lyúčtovaniu dotácie prijímatel' priloží kópiu ápisnice z posúdenia splnenia pqlmienok účasti vo
verejnom obstárávaní akópiu zmluly s úspešným uchádzačom. Ak je prúímatel' registrovaným
platcom dane z pridanej hodnoty, k qričtovaniu priloží čestné lyhlásenie o tom, či si uplatňoval alebo
neuplatňoval odpočet dane z pridanej hodnoty.

vecné q,hodnotenie projektu a finančné vyriětovanie poskytnutej dotácie budú akceptované, iba ak
budú čitatel'né a úplné a potvrdené podpisom štatutarneho orgánu prijímateťa alebo ním písomne
povereného zástupcu, pričom toto písomné poverenie musí byť prílohou vfirčtovania.

Ak prijímatel' nepredloží finančné lyričtovanie posk}tnutej dotácie a vecné lyhodnotenie projektu
alebo ak nereaguje na výzvu poskYovatel'a o predloženie finančného vyúčtovania poslq/tnutej dotácie
alebo vecného \yhodnotenia projektu podt'a odseku 1, alebo ak poskyovatet' zistí n€dostatky
v predloženom finančnom v},rrčtovaní poskytnutej dotácie alebo vecnom vyhodnotení projektu,
je prij ímatel' povinný podl'a pokynov poskyovatel'a finančné lyúčtovanie poskltnutej dotácie
alebo vecné lyhodnotenie projektu predložiť, doplniť alebo zabezpečiť odstránenie zistených
nedostatkov v lehote určenej poskltovatelbm. Ak prijímatel' v určenej lehote finančné vyičtovanie
Poskytnutej dotácie alebo vecné lryhodnotenie projektu nepredloží, alebo nezabezpeěí odstránenie



I

I nedostatkov, je povinný dotáciu poskltnuťú na základe tejto zmluly v plnom rozsahu vrátiť
poskltovatelbvi do 30 kalendárnych dní od uplynutia lehoty podl'a predchádzajúcej vety.

9. Ak prij ímatel' neodvedie finančné prostriedky lyplývajúce zo zúčtovania na príslušný účet
poslq^ovatelh (v prípade vmiku povinnosti - vratky), je povinný finaněné prostriedky vo v.ýške

dotácie posk}tnutej na príslušný projekt posIq,tovatel'ovi v plnom rozsahu vrátiť.

l0, Ak sa zistia nedostatk} pri hospodárení s dotáciou poskltnutou podl'a čl. l tejto znluly, poskYovatel'
zastar,í poslctol,anie d'alších finančných prostriedkov prijímatelbvi, až do odstránenia zistených
nedostatkol.

čtánok 4
Zmena podmienok použitia dotácie

. , O mtene podmienok použitia dotácie m6že poskyovatel' roáodnúť len na základe písomnej
a odór odnenej žiadosti pňjímatel'a dorácie v lehote určenej podl'a odseku 2 až 6 pte zmeny
podmienok použitia dolície. Ak žiadosť nebude odóvodnená, lyzve poskytovatel' prijímatel'a dotácie
na jej doplnenie. Ak žiadosť bude zamietnutá, oznámi poskytovatel' tuto skutočnosť prijímatel'ovi
dotácie.

- +.,]. Ziadosť o zrnenu názvu projektu musí byť predložená najneskór 15 dní pred realizáciou projektu;
pri projektoch realizovaných v decembri 20l8 do 30. novembra 20l8,

3. Žiadosť o zmenu termínu a miesta realizácie projektu musí byť predložená najneskór 15 dní
pred realiáciou projektu; pri projektoch realizovaných v decembri 20l8 do 30. novembra 2018.

4. Žiadosť o zmenu zámeru poskytnutia dotácie v súlade s popisom .projektu a v intenciách
akceptovatelhých výdavkov uvedených v celkovom rozpočte žiadosti v stlpci požadovaná dorácia
musí byť predložená najneskór 15 dní pred realizáciou projektu; pri projektoch realizovaných
v decembri 20l8 do 30. novembra 2018.

5. Žiadosť o zrnenu l"ýdavkov v intenciách akceptovatelhých ýdavkov uvedených v celkovom rozpočte
projektu v stlpci požadovaná dotácia musí byť predložená najneskdr do 30 dní od zrealizovania
projektu; pri projektoch realizovaných v novembri a decembri 2018 do 30. novembra 2018. Ak je
v celkovom rozpočte projektu v stlpci požadovaná dotácia pri výdavku uvedená nulová hodnota,
nieje možné žiadosti o zmenu v,ýdavkov vyhovieť.

6. Žiadosť o zmenu termínu použitia a vyúčtovania dotácie v zmysle § 8 ods. 4 aods. 5 zákona
č.52312004 Z. z. musí blť predložená najneskór do 30. novembra 2018. '

7. Zmena celkového obsahového zamerania projektu nieje možná.

8. Zmena účelu posk}tnutia dotiicie nieje možná.

9, Zmena celkového rozpočtu projektu - špecifikácia výdavkov asuma pri jednotlivých výdavkoch
v stlpci celkoqý rozpočet - nieje možná.

10. Navýšenie doácie nie je možné.

článok 5
Sankcie

1 . Pri porušení finančnej disciplíny sa postupuje podl'a § 3 l zákona č. 5Z3lZ004 Z. z. v mení neskorších
predpisov.



2. Ak prijímatel' nedodrží lehotu na vyičtovanie doácie podl'a čl. 3 ods. l, je povinný zaplatiť
poslgtovatelbvi penále vo výške 0,1 0% zo sumy poskltnutej dotácie za kaÁý a1 zaéaty áeň
omeškania do dňa predloženia lyúčtovania, najneskór do uplynutia lehoty podl'a č1.3 ods. 8.

Ak prijímatel' poruší povinnosť podl'a čl. 2 ods. 14 tejto zínluly, je povinný vrátiť posk)tovatelbvi
poslgtnutú dotáciu v plnom rozsahu.

čtánox 6
Odstúpenie od znluvy

Pred riadnl,m splnením závázkov podl'a tejto zmluly, t. j. pred skončením jej platnosti m6že

pos§toratel' odstupiť od zmluly ak dójde k podstatnému porušeniu zrnluly alebo zmeny
okolnosti. za ktorych došlo k uzavretiu zmluly, a to najmá ak:
a) prij ímatel' nedodří povinné spolufinancovanie projektu podl'a tejto zmluly,
b) sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktorých poslgtovatel' roáodol

o pos§tnutí dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajíce alebo sfalšované,
c) prijímatel' bezdóvodne pozastavil realizáciu projektu, alebo tento nerealizoval v rozsahu podl'a

čl. l ods. 1 tejto zmluly,
sa právoplatne preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s realizáciou projektu,
použije dotáciu alebojej časť v rozpore s touto zínluvou,
na majetok prijímatel'a bola povolená reštrukturalizácia alebo lyhlásený konkurz, alebo bol návrh
na lyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

Odstupenie od zmluly je účinné dňom doručenia písomného omámenia poskltovatel'a o odstúpení
od zmluly prijímatelbvi. Za doručené sa pritom považuje aj omámenie, ktoré bolo posl§tovatelbvi
vrátené z dóvodu, že si ho príjemca v odbemej lehote nelyzdvihol, a to aj v prípade, ak sa o tom
prij ímatel' nedozvedel.

Odstupením od zmluly nezanikajú naroky posky,tovatel'a }Tplývajúce z porušenia finančnej disciplíny
ukladané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.

článok ?
Spoločné a áverečné ustanovenia

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitu, a to do času riadneho splnenia záviizkov podl'a tejto zmlury,
najmá lysporiadania všetkých finančných závázkov prijimatel'a voči poskl,tovatelbvi.

Závázky obsiahnuté v tejto zmluve nie je možné previesť na tretie osoby, Ak nastánú zmeny právnej

formy prijímatel'a alebo zrušenia prijímatel'a bez likvidácie alebo ak prijímatel'ániká bez právneho

nástupcu t. j. s likvidáciou, je prijímatel' povinný bezodkladne omámiť tuto skutočnosť
poskYovatelbvi; ak dójde k zrušeniu prijímatel'a bez likvidácie je prijímatel' povinný omámiť
aj názov a sidlo svojho právneho nástupcu, na ktorého prechádzajú zává7ky z teito zmluw.

Prijímatel' dotácie je povinný bezodkladne omámiť posIgrtovatelbvi doácie každú zmenu, ktorá
a) sa týka

1. údajov identifi kujúcich prijímateťa dotácie,
2. kontaktných údajov prijimateťa dotácie,
3. údajov, ktoré prijímatel preukiizal poskyovateťovi dokladmi predloženými

k žiadosti o poskytnutie dotácie,
4. účelu, na ktorý bola dotícia poskltnutá prijímateťovi,

b) má lpllv na
1. právne postavenie prijímatel'a dotácie,
2. doručovanie písomností prijímateťovi dotácie.

l.
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e)
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Prijímatel' dotácie berie na vedomie, že podmienky, za splnenie ktorých mu bola dotácia poslq,Ťnutá je
treba dodržiavať počas celého obdobia trvania zmluvy.

Prijímatel'rlhlasuje, že všetky údaje, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, ako aj údaje, ktoré boli
pos§tnuté prostrednícťvom elektronickej registrácie do dotačného systému posk),tovatel'a, sú úplnó,
praldivé a získané v súlade s osobitn]ými právnymi predpismi. PrijímateI lryhlasuje, že súhlasí
so spracovaním a zl,erejnením posky,tnu!ých údajov posk;tovatelbvi v rámci činností posl§/tovatel'a
súl,isiacich s realizáciou dotačného systému poskytovateťa.

\ár,rh zmlurr móže prijimatel'prijať do 30 kalendámych dní odo dňa jeho doručenia; po uplynutí
tejlo leho§ nár,rh zmlul1 podl'a § 43b ods. l písm. a) Občianskeho zákonníka v mení ákona
č.509 l99l Z.b, zaniká.

Prij imatel' podpisom tejto zmluly udel'uje poskytovatelbvi súhlas na zverejnenie obsahu zmluvy
r Centrálnom registri zmlúv podlb osobitného predpisu, nakolko plnenie podlh tejto zmluvy
je plnenim za lerejné financie a obsah zmluvy nepodlieha ochrane z ddvodu ochrany obchodného
tajomsn a.

Táto mtluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dnijej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podl'a osobitného predpisu.

8.

9. Poskltovatel'si lryhradzuje právo mížiť výšku dotácie z dóvodu nedostatku finančných prostriedkov
v rozpočte v súvislosti s viazaním radavkov štátneho rozpočtu Ministerswom financií Slovenskej
republiky, o čom písomne upovedomí prijímatel'a. V takomto prípade poskyovatel' nezodpovedá
prijímatelbvi za vmiknuté v,ýdavky, ani za prípadnú škodu.

l0, Práva a povinnosti zmluvných stnin ťslovne neupravené louto mriuvou sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho ákonníka, zákona č. 52312004 Z. z. a zákona é. 43112002 Z. z.

l l. Ustanovenia tejto zmluly možno zmeniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, ato qýlučne
vo forme písomného dodatku odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.

|2. Zmluva je \ryhotovená v troch rovnopisoch a obsahuje tri prílohy, ktoré sú neoddelitelhou súčasťou
zmluly a sú rovnako záv'á,zté ako táto zmluva. Jeden rovnopis zmluly dostane prijímatel' a dva
rovnopisy poskltovatel'.

l3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu preěítali, sjej obsahom súhlasia a dobrovolhe ju potvrdzujú
svojimi podpismi.

Bratislava, 2 3 vÁl i018

Za poskr.Ťovete

Mgr. Kamil Peteraj '
generálny tajomník služobného úradu

ýuarl^t l lrÚl*^ll. iA _

PhDr. Janka tsírová
riaditelka

Čadca,


