Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 18_51"3_04610
uzatvolenávsúladesust.§22zákonač.284120142,z,oFondenapodponrumeniaaozmeneadopinenízákonač,

43412010 z. z, o poslqatovaní dotácii v pdsobnosti Ministerstva kultúry slovenskej republilry v zDeDí ákona č, 79l2o13 z. z. v
platnom znení, v spojení s ust. § 269 ods, 2 zákona č, 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskoršich predpisov v
spojenísust.§51 zákona č,40/1964 zb občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (d?rlej aj ako zmluva)

1

Zmluvné strany

1,1 Poskytovatel

názov,
sídlo:
tčo,
konajúc pŤostredníctvom|
zriadený|
E-mail:

Fond na podporrr umenla
cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
42418933

píof. PhDr. Peler Michalovič, PhD., pŤedseda Rady
Mgr, Jozef Kovalčik, PhD,, riaditel' FPU
zákonom č,28412014 z. z. o Fonde na podporu umenia
ludmila.dragulova@fpu,sk

IBAN:
účet- IBAN:
symbol:

bežný účet-

sKsB 8180 0000 0070 0054 3066

depozitný

sK20 8180 0000 0070 0055 3256
1a513o461o

vanabilný

(dhlej aj ako Poskytovate|' a|ebo

FPU)

1.2 Prijímatel' finančných pŤostriedkov

priezvisko: kysucká kntžnica v Čadct
podnikania/bydliskol Ul, 17, novembra 1258, 022 01 čadca

obchodné meno/meno a
§idlo/rniesto

íČo/rodnéčislo:

DIC:

36145068
2021435625

Ič DPH,

Štatu!árny orgánl

E-mail:

čí§lo účtu-

IBAN:

PhDr, Janka Bírová, riadltel

mudrikova@kniznlca-cadca.sk, Janka.mudrikova@gmail.com
SK48 8180 0000 0070 0048 1360

(dhlej aj ako PdJímdrel)
(PoskytovateL a Pňjímatel d'alej ai ako zmluvné strony)

2 Úvodné ustanovenia
2.1

zmlul'a

PoskytovateL poskytuje finančnéprost.iedky na základe zákola č.28412014 z, z, o Fonde na podpol]l umenia a o
zmene a doplnení zákona Č. 43412010 z. z o poslrytovaní dotácii v pósobnosti Ministerstva kultúry slovenskeJ
republiky v znení zákoía č.7912073z. z. v zneni neskorších pŤedpísov (dhlej aj ako zákon o FPU\ a podlir interných
predpisov Poskytovatelh, kto.jŤĎi sú najmá ŠtatútPosk}tovatelh vP č. 2/2015 zo dňa 14.01,2016 (ďalej aj ako štotúú),
zásady poskytovania Enančných prostriedkov z Fondu na podpoíu umenia VP FPU č. 12l2o15 podlh aktuálneho znenia
(dhlej aj ako zdsddy) a Štruktúrapodpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 20ra (dhlej aj ako struktúrd
podpornej činnostĎ a v súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve čísIo9/2ol8 na předkladanie žiadosti (dhlej aj
ako výzva)-
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2.2

FinanČné prostriedky poskyLnuLé na záklacle LeJto Zmluly sil verejnými prostriedkami a na ich posk}tnlllje a použiLie
sa vzťahujú ustanovenia zákona č.523l2oo4 Z z o Ťozpočtolých pravidtách velejnej sprá!.y a o znrene a doplnení
niektoFých zákonov v znení neskoršich predpisoV (dálej ai ako Zákon o rozpočtovýc]1 pťavdláct1) a prisiušnó
ustanovenia zákona Č 35al201,5 z z. o ilpIave niektor,ých vzťahov v obIasli šLátnej pomoci a minimáLneJ pomoci a o
zínene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (dáleJ a.j ako Zákon o ŠP),

2.3

Prijímatel predloŽil PosMovatelbvi na základe výzvy úplnú písomnúžiadosť číslo1B-513-o461o o posk!,tnutie
finanČných prost edkov (dhlej aj ako Žndosa odborná komisia FPU vo svojom hodnoteni (dirlej aj ako Hodnatenie)
odpoŤuČilaposkytnúť PrUimatelbvi finančnéprostriedky na podporu projektu podrobne špeciflkovaného v žiadosLi
(dhlel aJ ako Projekf) fuaditeL FPU na základe Hodnotenia lozhodol o poslt}tnutí finančných prosrriedkov dňa
21.0

5.2018

3 Predmet zmluvy
3,1

Touto Zmluvou sa Poskylovatel zavazuje poskytnúť PŤiimatelbvi flnančnéprostňedky na realizáciu PlojekLu s Dázvom
systematlcká akvizlčná činnosť- cesta k spokojnému čitatelbvi, a Lo vo ťške a za podhienok sLanovených
najřná v tejto Zmluve, Vo Výzve, v Zákone o FPU, V iných súvisiaclch všeobecne závázných plávnych pŤedpisoch, v
inLerných pŤedpisoch FPU (najmá v zásadách, v Štatútea V SLrukiúre podpomej činnosti) PIUímatel sa zavazuje
PoskytovaLelbm poskytnuté finančnéprostíedky použíťv súIade s úóelom posLf/tnLlLja finančných prostriedkov,
rešpekLujúc najmá podmienIry stanovené LouLo zm]uvou. Výzvou, Zákonom o FPU, ŠLaLúLom,Zásadami, Štnrktúrou
podpornej ČinnosLi ako aj inými všeobecne záváznýnri právnymi pIedpismi a inýml intemými preclpismi Poskytovatelh,

Prijímatel'sa zároveň zavázuje Poskytovatelbvi hodnoveŤne píeukázať použitje poskftnutých finančných plostnedkov v
sÚlade s ÚČelom ich po§kytnutia a v súlade s inými podmienkami wpl]ivajúcimi z obsahu tejto Zmtu.,Y a/alebo v súlade
s Podmienkami vý?]ýv qícýrli zYÝw, zo Zákona o FPU, z lných súvisiacich všeobecne závazných práiŤtych predpisov
a z intemých predpisov FPU (najma zo Zásad, zo Štatútua zo ŠtruktúrypodporneJ činnosti).

4 Účel a spósob poskytnutia finančných prostriedkov
4,1

základným účelomtejto zmlulY je poskytnuLre finančných prosLriedkov PoskyLovatelbm Prtímatelbvi na akr,,lzicia

knlžnióného fondu
4.2

zmlu\Ťré strany sa dohodli na závázných vecných V]rstupoch z Projektu (dáIej aj ako zóvózné ýýstuw), ktolé sú
Špecifikované v pňlohe č, 1 k tejto zmluve. obsah a rozsah závázných Vecných {ý§tupov možno na základe dobody
Zmluvných strán meniť dodatkom k tejto zmluve.
Posl§tovate]' poslqaiuje zo svojho rozpoČLu PIijímatelbvi finančnéprosLriedky vo forme dotácie v celkoveJ tliške a
50o,oo EUR na úhradu bežných V!ýdavkov,

44 Finančnéproslriedky

sa poslq/tujú ako minimálna pomoc (pomoc de minimls) podlá Schémy minimálnej pomoci
č 2, kLorá bola

poslq/tovane,' v slovenskej republike prostrednictvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku
zvelejnená v obchodnom vestniku č. 24312017 lydanom dňa 21 12 2o17 pod c0ooo45,

5 Práva a povinnosti zmluvných strán
51

Posk}tovaLe)'sa zavázuje poskytnilť flnančnépŤostriedL:y Prijímatelbvi bezhoLovostDe na bankovJi účetuvedený v
záhlaví tejto zmlu\,Y najskór v deň nas]edujúci po dni Zverejnenia [ejLo Zmlu],y v centrá]nom registn zmlúv podlá
osobítého predpisu, najneskór do 30 dni odo dňa zverejnenia tejto zmluw v cen|ŤáInom regrstri zmlúv podlh
osobitého predpisu.

52

FinaDČnéprostnedky poskytnuté podlh Lejto zmlulY sú účelovoviazané na úhŤadu vše qich alebo len niekto{ých
bežných tidavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, kLoré sú podrobie špecifikované v rozpočte nák]adov
ProJektu Rozpočetje prílohou č, 2 k tejto Zmluve (dlrlej aj ako Rozpočet pfojektú. FinančnéprostňedL] posk}tnuté
na základe tejto Zmlurry nesmú byť pouŽité v rozpore s louto Zmluvou, v rozpore so r,šeobecne záváznými prár,nymr
pTedpisml ani v rozpore s intemými predpismi Posl:yLovatel?i.

Pnjimate]'sa zavázule podieláť sa na finanČnom zabezpečenírealizácie ProjekLu formou povinného spolufinancovanla
urČenéhopodlá prislušných ustanovení Zákona o FPU, ŠtIuktúrypodpornej činnosli a podlá rozpočLu Projektu v sume
najmenej 447,5o EUR,
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5,4

Prijimatel' priJínra finančnéprostriedky poskytnuté na záklaCle teJto Zmlu\ry bez Yíhrad v plnom rozsahu a za
podmienok lTplývajilcich z tej|o Zn]lu\lr, zo všeobecne záVázných práVnych predpjsov a z in|erných predpisov

Poskylovaiel'a

5,5

PrijimaLel'je oprávnený použlť finančnéprostňedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy Da úhradu konkrétneho
lrýdavku/nákladu, avšak najviac v sume, ktorá je pn Iožpočtovejskupine tohto nákladu/\^idavku uvedená v RozpoČte
projektu, Prijíínatelje oprávnený použiť a \Túčtovaťqýdavky/náklady v rámci jednotlivých skupín lozpočtoqých
položiek uvedených v prílohe č 2 k tejto Zmluve. V pnebehu realrzácie projektu m6že Prrjimatel uskutoČniťpresuny
ihančných prostriedkov medzi skupiněmi rozpočtov.íchpoložiek uvedených v tejto Zmluve maximálne do wýŠkY 20 7o
finančných prostriedkov pridelených na danú skupinu rozpočtoqich položlek bez toho, aby musel Žiadať o zmenu
podmienok poskytnutia dotácie. Pri.jímaLel'nie je povinný použiťvšetky finančnéprostriedky poskytnulé na zák]ade
Lejto

5,6

zmlu\y.

Prijímatelje povinný použiť finančnéprostriedky Yilučne na wýdavky súvisiace s Iealizáciou Projektu (dblej len
opróvnené výdavky), FPU bude ako oprávnené v,ýdavky podla predchádzajúcej vety akceptovať aj Ýýdavky Prijimatelh,
ktoré PrUímatel'vynaložil píed uzavretim zmluvy, ak boli \.:rnaložené na úhradu !"ýdavkov, ktoŤé vznik]i najskÓI
o1.o7.201a výdavlv musla PriJímatelbvi vzniknúť najneskóI do 31.12.2018, Dňom vzniku y,ýdavku §a Ťozumie deň
dodania tovaru alebo posk}tnutia služieb, ktoré sil predmetom lYúčtovania. Dňom úhrady sa lozumie deň odpísania
finančných prosLnedkov z účtuPrUímalelli za účelomzaplatenla ceny za toval alebo služby,

7

oplávnenými tidavkami V zmysle bodu 5.6 tejto Zmluly 5a rozumejú Bidavk:y uvedené v prislrršnej !ryzve, Výdavky bez
pnaDeho vzťahu k íealizácii plojektu, ani qidavky, ktoré Die sú súčasťouRozpočtu projeklu, nebudú akceptovane,
TakLiež nebudú akceptované ako opŤáviené Všetky,V"jdavky uvedené v článku 6 bod 6 zásad

5.B

Výnosy z poslrytnulých finančných plosLrieclkov, ako sú napr. úroky posky|nuté peňažným úslavom, v ktorom má
PrijímateI zriadený účet,na ktorom sa rlDančnéprostriedky nachádzajú (d'alej aj ako yýnosy), sú pŤijmami Štátneho
rozpočtu, ak zákon č.523l2oo4z z. o rozpočtovlých pravidlách verejnej sprá\y a o zmene a doplneni niekto.ých
zákonov v znení neskorších zákonov alebo osobitný zákon neusLanovujú inak, Prijimatelje povrnný vŠetry V}hos}' po
odrátani poplatkov za vedenie účtu(okrem poplatkov za založenie a zrušenje účtu)odviesť na depozitný banko\"ý úóet
(pre identifikáciu ptatby je Prijimatel' povinný použíťvariabilný symbol uvedený v záh]aVí tejto zmlu\Y) Poskytovatel'a
pred dátumom konečnéhoa úplnéhovyúčtovaniaposk}tnuqých finančných prostriedkov, Neodvedenie Výnosov podlb
plectchádzajúcej vetyje porušenim finančnej discipliny v zmysle § 31 ods, 1 pism. d) zákon č. 52312004z. z. o
Iozpočtových plavidlách verejneJ spŤálvry a o zmene a doplnení niekto.ých zákonov, o vrátení Výnosov Prijímateť
upovedomí Poskytovatelá pisomne pred realizáciou prevodu. V prípade, že Prijímatelbvi vrýnosy ne\žlikli, je povinný
Poskytovatelbvi o |om podať infolmáciu forrnou čestného lryhlásenia pri lryúĚtovaní poskylnutých rinančných
plost edkov,

5,9

A} PIUímaLel nebude Iea]izovať Projekt, je povDný o LejLo skuLočnosLi Poskytovatelá bez zbytočnéhoodkladu písomne
informovať PrrJímatel je povinný v lehote podl'it ZmluÝy finančnéprosLriedky posL}tnuté mu na základe tejlo zmluW v
plnom rozsahu vrátlť na bežný účetPoskytovatel'a uvedený v záhlavi tejlo Zmlu."ry, ak finančnépros|riedky vlacia do
31.12.2o1B, alebo na depozltný účet,ak finančnéprostriedlry vracia po o1.o1.2019. Pre identinkáciu platbyje
PIUí atet'povinný použiťvariabilDý symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluw Výnosy Prijímatel PosMovatelbvi odvedie
poCll'a bodu 5,B icjto Zll1lu\Y, Pfijímatel vIáleDíln nePoužiiých finanóných prosLriedkov na ne sLláca akýkolÝek nárok,

510

A}i Prij iInatel' nepoužije ce]ú sumu poskrytnutých finančných prostdedkov, je povinný v Iehote podlá Zmlu}Y všetky
nepoužité finančnéprostriedlaa/ vrátiť na bežný účetposlrylovatel'a uvedený v záhlavi Lejto zmlu,,yFk finančnó

5

prostriedky vracia do 31.12.2ola. alebo na depozitný účetuvedený v záhlaví tejto zmluq, ak finančnéprosLriedky
vracia po o1,o1.2o19, PIe identifikáciu platby je Prljímatel povinný použiťva.iabilný symbol uvedený v záhlaví tejto
zmIulY o vráteni nePoužitých finančných prostríedkov Prijímatel upovedomi Posl§,tovatelh pisomne pred realizáciou
prevodu PrijímaLeL vráten im nepoužiqých finančných prostriedkov na ne stráca ahýkolvek nárok,
5

11 Posky|ovatel'je oprávnený kedykolvek lYkonať vecnú a finančnúkontŤolu hospodárenla

s íinančnýml prostriedkami
poskytnutýml na základe tejto zmlu!ry ako aj kontrolu dodržiavania povinností a závázkov Pňjímatellr z právneho
vzťahu vzniknutého na ZákIade tejLo Zmlu\T Prijímatel'je povinný umožniť Pos}§tovatelbvi a nim povereným osobám
1rykonanie kontroly podl'a predchádzajílcej vety Za tým účelomje PrUimatel' povinný Poskytovatelbvi poskytnúť
potrebnú súčinnosť,najmá predložiťdoklady a údaje z účLovnejdokumentácre, umožniť vstup do svojho sídla, resp,
priestorov, v ktoFých podniká alebo \.ykonáva inú činnosťalebo Iealizuje Projekt, Posl§tovatel'sa zavázuje oznámiť
PrUímatetbvi terínín konlroly najmeneJ 5 dní vopred, a to pisomne plostŤednictvom poštovej zásielky alebo e-mailom.
Pri uŤčovanítermínu kontroly sa Posk]tovatel zavazuje postupovať tak, aby uskutočnením kontroly PťijímatelblT
nespósobil neprimerané zdržanta v realizácii Projektu.
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5.12

Prijímateť sa v súvislostl s lealizáciou ProJeklu zavázuje podl'a povahy ProJekltl p méraným a vhoclným spósobom
rnformovať o tom, Že Projekt, na ktoFi boli poskytnuté nnančnéprostriedk]- na základe Lejto Zmlrrl.y, podpo.i]
Posk}tovatell PŤi propagácii Plojektu je Prijímatel' povinný postupovať podlh aktuálneho znenia Príručky k propagácil
a informovani o získani podpory z verejných zdrojov Fpu a podl'a Manuálu pre vizuálnu identitu Fpu, ktoré
Po skytovate]' zverej n i na webovom sídle FPU Pnjimate]'sa zaváZuje postupovaťv zmys]e znenia dokumenlov
ŠpécifikovanýchV predchádzajúcej vete aktuálnych k DornenLu \l,,konávania propagácle, PnJímatel sa tiež zavázuJe v
dostatoónom Časovom prédstihu, najneskór Však 10 dní vopred, intbrmovať PoskTlovatela o termíne rea]izácle
Yistupov projektu, vrátane reprezentaóných, propagačných a/alebo spoločenských podujaLi súvisiacich s uvedenim
Projektu na verejnosti Na základe vzájomneJ dohodyje Pnjímatei: povinný umožniť osobám konajúcim zalv mene
Poslrytovatelh účasťna všet}cých podujatiach súvisíacich § ProjekLom

5,13 P jímateLsa zavázttje,

že pri všetloých podujatiach a aktivitách sírvisiacich s PIojektom na veŤejnosti !rykoná s
\,Ynaložením maximálneho úsilia také opatrenia, ktorými zamedzí Lomu, aby mohlo dójsť alebo došlo najmá k
nasledovným negatívnym spoločens}cým javom:

a)
b)
c)
d)

e)

podpore alebo pfopagácii skupin osób alebo hnuti, ktoré v Ťámci sVoJej člnnosti násilim, hrozbou násilia
alebo hrozbou inej tažkej ujmy smeruJú k potláčaniu základných práv a slobód iných,
používaniuzástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavovaniu sympatií k skupine alebo hnutiam, ktoré
násilím, hrozbou násrlia alebo hrozbou inej tažkej ujmy smerujú k poLláčaniu základných práv a slobód osób,
spňstupňovaniu, uvádzaniu do obehu, ponúkaniu, predávaniu alebo tnému sp6sobu rozšilovania
extrérnistichich materiáloV,
hanobenirr niektorého náŤoda, jeho jazyka, k hanobeníu niektofej lasy alebo etnickej skuplny, k hanobenlu
jednoLlivca alebo skupiny osób pre ich príslLlšnosťk niektorej rase, národu, náIodnosLi, farbe ple|i, etnickej
skupine, póvodu rodu, pre ich náboženské\,Jznanie alebo preto, že sú bez wznanla alebo k,,yhŤážaniu sa
ta]oýmto osobám alebo k obmedzovanilL práv takýchto osób,
podnecovaniu k násiliu alebo k nenávisti voči skupine osób alebo jednotlivcovi pre ich pris]ušnosť k niektorej
rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnlckej skupiDe, póvodu rodLr alebo pre ich náboženské vyznanie,

Prijímatel sa rovnako zavázuje, že pn všethých podujatiach a akuvitách súvisiacich s PŤojektom nebude uskutočňovať
a/alebo íD]im subjektom neumožníuskutočňovať politrckú agrtáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, značky,
programu alebo hesieI politickej strany, Politického hnutia a]ebo kandidáta, urnlestňovať alebo rozdáVat letáky,
respektive realizovať na tento účelatebo v silvislosti s tým akékollek úkony
(d'iilej aj ako Nežioduce konaníe),

5,14 Ak

aj napriek splneniu po!,rnnosti Prljímatelb podl'ii bodu 5,13 zm]ulY dójde bez jeho zavinenia k takénru
Nežiaducemu konaniu, Prijimatel'je povinný bez zbytočného odkladu lykonať také úkony a plijať také opaLrenia, aby
Nežiaducemu konaníu okamžite zamedzil a zabezpečil, aby sa v dhlšom takom konaní nepokŤačovalo.

5

15

V prípade, že dójde zo strany Pnjímatelir k porušeniu povinností podl'a bodov 5,13 a/a]ebo 5 14 Lejto Zmlu\y, považuju
sa finanČnéprosLriedky poskytnuté na základe LejLo Zmlu!ry za použiLó v rozpore s toulo Zmluvou, Frnančne
prost edky podlá predchádzajúcej veLy je P.ijímate]' povinný poskylovatelbvi vrátiť na bankov,ý účetPoskytovaLelb
uvedený v záhlavi LeJLo Zmlu!ry, a to najneskór do 21 dní od Cloručenla rlrzry Poskytovalela PrUimatelbvl na vráLenle
tal§ich íinančnýchprostfiedkoV,

5,16 Nesplnenie závázkov a/alebo porušenie povinností vypl:ivajúcich pre Prijímateiá zo Zmluly a/aleb:

v súvislosti so
zmluvou sa považuje za použitie finančných prostŤledkov v rozpoŤe s účelomuvedeným v Zmluve, s ýýnimkou
nesplnenla závázkov alebo ponršenia povinnosti pleukázatelhe zapičinených z dóvodu vyššejmoct,

6 Podmienky poskytnutia a vyričtovania finančných prostriedkov

6,1

PoskytovateL sa na základe tejto ZmIulY zavázuje poskytnílt Prijímatelbvi finančnéprostriedky vo vli,ške uvedenej v
bode 4.3 bezhotovostným prevodom na účetPriJímatel?r uvedený v záhlaví tejto ZmlU,,y,

6.2

V pripade zistenia Pos}§tovalelh o pleukázatelhých nedostatkoch pri hospodárení PrUimate)h s posl§tnuqými
finančnými prostriedkaml je Poskytovatel oprávnený až do času odstlánenia tých|o nedostatkov zastaviť poskytovanie

dhlšich finančných prostriedkov Prijímatelbvi,
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6,3

PouŽilie finanČných proslriedkov, poskytnutých na zák]ade tejto Zm]u.r?, podlreha ich finančnému
wúčtovanlua
vecnému lyh odno tenlu ProJ eklu (d'alej spolu ai ako vy(Lčtoýonie), ktoré Prijimatel' zrealizuJe V regislračnom systéme
Poskytovate]b, PrUimatelje povinný vyúčtovaaie podlh pŤedchádzajúcej vety Posl§tovatelbvi pledložiť v tlačenej
podobe \rygenerovanej z re9siraČnéhosys!ému FPU najnesk6r do termínu; 31,o1.2o19, K vyúčtovaniuje PňjímateL
povlnný pnložiť ajl

a)

KÓpie orlginálnych itčtovných dokladov označených číslomZm]uly (účtovnýdoklad ako preukázatelhý
záznam musi obsahovať náležitosLi v zmysle § 10 zákona č. 431/2oo2 z. z. o učtovílictvqpričom za obsahovú

správnosť ÚÓtovného dolr]adu zodpovedá prijimatel' do Lácie) potvŤClzujúcich použitie poskytnutých
finanČných prostriedkov a kópie },]rpisov z účtuoznačených číslomZmlu!y, na ktoď boli poukáZané firlančné
prostriedky a z ktolÓho bolr rrhrádzané qýdavlf na projekt s použitirn poskytnutých finančných prostriedkov,

je prijimatel dotácie registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty (dhlej len DPtí) a móže si uplatniť
odpočitanie DPH, táto nie je pri \,yúčtovanídotácie považovaná za oprávnený !"ýdavok.

A]<

AIebo

b)

c)

správu audítora alebo znalecký posudok llcencovaného znalca o zhode predloženého finančného vyúčtovania
so zmluvou; sprá\.u audítora alebo znalecký posudok predloží prijímatel'vždy, akje ce]ková suma finančných
prosLriedkov poskytnutých podllr zmlrr\,y 100 00o EUR alebo viac, správu audítola predkladá Prijimatel'v
rozsahu, ako je ulčenév článku 7 bod 4 zásad.
Ďalšie doklady v zmysle § 22 ods, (9) zákona o FPU,

64 vyúČtovanlemusí obsahovať informáciu

o použití finančných plosťiedkov podlh skupín lozpočto!.ých položiek s
ohlirdom na RozpoČet projekfu. Neoddelitelhou súčasťouVyúčtovanla je aj zdokladovanie povinného spolufinancovania
opŤávnených vtýdavkov projektu vo v.iške Llrčenej v tejto zmluve Neoprávnené r"ýdavky projektu žiadate]'nemóže
!yúČtovaťako povinné spo]ufinancovanie Ak PrijímaLeLv zdokladovaní a !yúč|ovaDípovinného spolufinancovania

projektu uvedle \,,ýdavky, ktoré uhradi]a tretia osoba, je poviDný pri]ožiťk ,"Túčtovaniuaj kópiu dokladu
potvrdzuJílceho zmluvný vzťah medzi prijímaLelbm a touLo osobou, na zák]ade kLorého boli tieto olrdavky uhradené.
zároveň je PrijÍmate]' povinný k wúč|ovaniu zabezpečiť od tejto osoby predloženie kópií účtoltrých dokladov
potvrdzujúcich vznik a ťlhradu takto !yúčtovaných{idavkov, Povinnou prilohou vyúčtovaniajeaj prehliid dhlšieho
spoluf,nancovaĎia projektu zo zdrojov tlvedených V lozpočte projektu,

65

Vecné whodnotenie proJektu Prijínratel' lypr-acuje v predpísaneJ štruktúre určenej v ákiuálnom znení Pri.učky pre
vecné vyhodnotenie a lyúčtovanieprojektu Fpu, ktorú poskytovateL zverejní na webovom sídle Fpu vecné

whodnoLenie musi obsahovat:

a)
b)
c)
66

správu o Iealizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácle projekLu,
informáciu o naplneni predpokladov, cielbv a }"ýsledkov projekru, ktoré prijímatel' uvledol v žiadosti o
poskytnutie finančných prostriedkov,
vlastné zhodnotenle prínosu projektu pojeho realizácii.

K vecnému whodDoteniu Projektu je PfijírDaLeL poviDný priložiťaj dokumeDty poivrdzujúce splnenie povinnos|i
PrijÍnatelh vypl]ívajúcej mu z čl. 5 bod 5 12 prvá veLa tejto zmlu\,y v rozsahu Llrčenom v aktuálnom znení Pííručkyk
propagácii a infoI]nova[i o získani podpory z verejných zdroJov Fpu a dokumenty porvrclzujúce záýází|é výstupy z
Projektu Podl'a PrílohY Č 1 k reJLo Zmluve, v rozsahu určenom aktuálnym znením Priručky pre vecné vyhodnotenie a

}yúčlovanieprojektu FPU.
6,7

vyúČtovaniemusi byť podpisané Prijímatelbm alebo štaLutáInym orgánom Prijímatelh alebo ním na tento účelpísomne
splnomocnenou osobolr, pričom toLo splnomocnenre musi byť súčasťoupredloženéhovyúčtovania,

68

PrijimaleLje po!'lnný doruČiťVyúČLovanie Posk}tovatelbvi osobne do kancelárie FPU, prostredníctvom kuriérskej
služby alebo prostrednícťVom doponlčenej zásie]]<y,

6.9

Ak Prjjimatel' nepredloŽÍ Vyúčrova[ie najneskór v termíne stanovenom v bode 6,3 bohto čIánku, Poskytovatel,ho
pisomne lyzve, aby predloŽil vyúČtovaniebez áytoóného odkladu, najneskór však do 1o dní od doručenia pí§omneJ
,rýzvy Ak prijírnatel nepredloží Vyúčtovanieani V uvedenej dodatočnej
lehote, považuje sa táto skutočnosť za použitie
finančných prostriedkov v rozpore s účelomuvedeným v lejto zmluve,
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6.1

Ak kaícelária zisti nedosLa|ky vo VyúčLovani alebo vjeho prilohách, oznámi LieLo nedosLatky prostŤednicbvom
elektronickej pošty Prijímatelbvi a vyzve ho, aby v Iehote do 7 dní nedostatk] odstránll, Ak Prijímatel nezabezpeči
odstránenie nedostatkov v stanovenom telmíne, považuje sa Láto skutočnosť za použrLie poskytnutých finanóných
prostriedkov alebo ich ČasLi, V rozpore s ilČelom uvedeným v iejto Zmluve

1

Ak kancelária pŤi overovani splnenia podmienok použitia finančných prostriedkov z fondu zisti také poŤušenie
podmienok uvedených v zmluve, ktoré zakladá povinnosť pIUímatel'ir !,r,átiť poslrytnuté finančnépIostriedky alebo ich
časť,neodkladne vyzve Prijirnatelá, aby v lehote do 10 dni odviedol poskytnuté finančnéprosrriedky na účetfondu. Ak
PrUímatel'v uIčenej lehote \^izvu neuposlúchne, a]ebo odvedte na účetfondu neúplnúsumu, povaŽuJe sa táto
skuLočnosťza použi|ie poslc/tnuLých finanóných prosLdedkov a]ebo ich časti, v rozpoŤe s účelomuvedeným v teJio

Zmluve

7

Vrátenie finančných prostriedkov, sankcie

7-1

7

2

7.3

PrijímateLje povinný vrátíť Poskrtovatelbvi íinančnéprostriedky, ktoré použil v lozpore s touto zmluvou, Zákonom o
FPU alebo účelomLtvedeným V tejto zmluve, a to do 30 dní odo dňa pIedloženia wúčtovaniaalebo zistenia ich
neoprávneného použitla,
PŤUímateLje povlnný vrá[iť Poskytovatelbvi finančnéprostriedlfr, ktoré nepoužil celkom alebo sčasti na financoVanie
Projektu, a to do 30 dní odo dňa skončenia realizácie Projektu-

Pr!imatelje povinný zaplatiť Poskytovate]bu pokutu vo 4rške 1

poSkTtnutých finančných prostrredkov, najmenej
"/o z
30 EUR za nepŤedloženie VyúčLovania spoločne s povrnne predkladanými prilohami a inými dokladmi v zmysle Zrnluvy
a zákona o FPU v lehote uvedenej v zmluve alebo v dodatočnej lehote určeneJ vo l^ýzve Poskytovatel'a, Akje Prijímatel
v omeškani s predložením Vyúčtovaniaspoločne s povinne predkladanými prilohami a inými dokladmi v zmys]e
Zmlu!ry a zákona o FPU viac ako šesť mesiacov, je povinný za každý dálší ukonóený mesíac omeškania nasledujúci po
šlesLom meslacl zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu 200 EUR, Povmnosť Prúimatelá pŤedložlťPoskytovatelbvi VyúČiovania
spoločne s povinDe predkladanými prilohami a inými doldadml v zmys]e Zm]u\ry a Zákona o FPU |ým nie je doLknutá,

7.4

PrijímateIje povinný zaplatiť Poslq/tovatelbvi penále vo V,ýške o,ol % zo sumy neoprávnene použrqých finanČných
prostnedkov, a to za každý deň neoprávneného použltia finančných prostriedkov podlh 7 1 ZnriulY PriJímatel'je
povinný zaplatiť PosMovatelbvi penále vo výške o,o1 % zo sumy neoplávnene zadržaných hDančných prosLriedkov, a
to za každý deň neoprávneného zadžania frnančných prostriedkov po uplynutí lehoty podlh bodu ? 2 zmlu}y
Povinnosť PIUimalelá vIátiť Poskytovatelbv1 finančnéprostriedky, na v.átenie ktor,ých Vznikol Posk}tovatelbvi nárok
ťým nie je dotknulá,

7,5

Ak je PŤUímatel' povinný vrátiť finančnépŤostriedky alebo ich časťz dóvodov uvedených v bodoch 5,9, 5,10 alebo 5,15
zmluly a Prijímatel finančnéprostriedky alebo ich čast Poskytovatelbvi nevráti vo \"ýške a v lehoLe uvedených vo

zmluve (tj, poruši svoj závázok vrátiť tíeto finančnéprostriedky), vzniká Poskytovatelbvl voČi
Pňjímatelbvi nárok na zaplatenle zmluvnej pokuty vo !ryške o,01 70 z hodnoty sumy finančných píos|nedkov, ktoqich
Wátenie Poslcytovatel' od Prijímatelh l"ýzvou požaduje, a to za každý deň takéhoto neoprávneného Zadlžlavanla
finančných prostriedkov. Povinnosť Prijímatel'a vrátit Poskytovatelbvi finančnéprostnedky, na vrátenie ktoných vznikol
PoskylovaLelbvi nárok, tým nie je dotknutá

v,ýzve alebo v tejto

7.6

, 7.7

V pdpade omeškania PriJímate]'a so zaplatením akéhokolÝek peňažnéhozávázku Poskytovatelbvi]e irijimatel povinný
zap]atiť PoslqrtovatelblT úroky z omeškania vo výške 0,o3 % z dlžDej sumy, a to za každý deň omeškania

V pdpade, že v dósledku skutočnosti, za ktorú zodpovedá Prijímatel', vznikne Poskytovatetbvi škoda, je PrijimateL
povinný nahradiťju Poskytovatelbvi v lehote, ktonr uří Poskytovatel] a v celom rozsahu tak, ako bude lTčíslená
PoskyIovatelbm,

7.8

zaplatenim penále, pokuty a zmluvnej pokuty podlh tejto zmluw nieje dotknuté právo na náhradu Škodyspósobenej
porušenímpovinnosti, pťe prípad porušenia ktolej bola dohodnutá; a náhrada škody móže byť uplatňovana
Poskytovatelbm voči Prúímatelbvi v plnej v.ýške a to aj v pripade, ak zmluvná pokuta pŤelYšuje qršku škody,

8 Zánik
B

1

zmluly

Právne vzťahy medzi Poskytovatelbm a Prijímatelbm založenétouto zmluvou móžu zaniknúť najmá:

a)
b)

akceptáciou riadneho a (lplného }ryúčtovaniaProjek|u podlá
dohodou zmluvných strán,

ZrriluÝa o posl§tnuti flnančných plostňedkov č, 18.513-04610
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c)
8.2

Poskytovatel móže od tejlo Zmluly odstúpiť v prípade, ak PriJimateL použije finančnépŤostnedky alebo ich ča§t v
Tozpore so Zmluvou, resp, v rozpore s ÚČelom uvedeným v lejlo Zmluve, Ro\Ťlako m6že PoskytoÝatel odstúpiť od tejto
Zmiuly v pňpade podstatného porušenia tejto Zmlu\y alebo v prípade zmeny okolností, za k|oFých doš]o k uzavretiu
Zmluw, a to najmá:

a)
b)
c)
B

3

odstúpenim od zmluly zo strany Poskytovate}h

ak sa pre]rkáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na zák]ade ktoďch Po§kytovatel' rozhodol o poskytnutí
dotácle boli nepravdivé, neúplné,zavádzajúce alebo sfalšované,
ak Prijímatel be2dóvodne pozastavil realizáciu projektu,
ak na majetok prljímatelh bola povolená exekilcia, rešlrukturalizácia alebo vyhlásený konkurz, alebo bol
návrh Da !Thlásenie koDkuIZu zamietnutý pre Dedosla|ok majetku

Poskytovatel'je oprávnený od zmlu\Y odstúpiť v pripade, ak Pruímatel predloži žiadosťo dotáciu na projekL v rámci
rovnakého opatrenia, v ktofom je poskytovaná dotácia LouLo Zmluvou, p.ióom Poskytovatel daný plojekt vT/hodnoti ako
projekt zhodný s Projektom pod]'ir tejto zm]'uw. Za zhodný sa považuje aj projekt obsahujúc' odchýIky od Projektu, ak
podstatná ČasťpŤojektu podlh posúdenia Pos kytovatel'a j e zhodná s Projektom. V pňpade odstúpenia podla tohto bodu

je odstúpenie Poskytovatela od Zmluly účinnéuplynutím posledného dňa obdobia, na ktoŤé už bola poslrytnutá doácia
podlh tejto Zmluvy, pňčom deň účinnostiodstúpenia je záťoveň posledným dňom platnosti zntlulT, a zmluva zaDiká s
účinkamido budúcnosLl
8

4

Ak nie je ustanovené inak, odstúpenie od zmiuvy je účinné,a zmluva zaniká monlentomJeho doručenla Clr-uhej
Zmluvnej sh'ane. A} nie je uvedené inak, odstúpenim od zmluýy zanikajú všetky práva a povinnosh sLl,án zo zn u\y,
zmluvná sLrana, ktorej pred ods|úpenímod Zmlu\ry poskytla plnenie druhá zmluvná strana toto plnenie vráti

8

5

Akje Prijimatelbm fyzická osoba, jej smrtou Zmluva nezarukne, ibažejej obsahom bolo plnenie, ktoré mal Prijímatel
lykonať osobne. Do pláv a povinností pnJimatelá zo zmluw vstupujú dedičia prijimatel'a,

8

6

Ak obsahom Zmlu\.y je plnenie, ktoré mal zomrelý Prijímate]' lykonať osobDe, táto Zm]uva momentom jeho smrti
zanlká Vyspoljadanie nárokov zo ZmlulT !rykoná Poskytovatel voči dedičom PoskTtovatel'má nárok na vráienie
nespotŤebovanej ČasLi Plnenia ku dňu Záníktl zmLu!y, a ak PrUimatel zo Zmlu\y pIniI čiastočne,má Poskylova|ei' nárok
na vrátenle časti poskytntlLých finančných prosLliedkov v pomele k vell(osti uvedeného čiasLočnéhopLnenia
Píl,jimatelh, podl'a toho kLoIá sumaje \Tššia Ak Prúímatel'zo znr)urY ku dňu zániku zmlu\,y neplni] vóbec, nrá
poskyLovaLel nářok na vrátenie celej sumy poskftnuLých FInančných prostriedkov, Dókazné bremeno o plnenl Iesp,
ČiastoČnomplneni zo Zmluly prechádza na dedičov Pdjímatel'ir, Ku dňu zániku zmluly zaniká akékolÝek právo
Pnjímalel'a 0eho dedičov) na akékolvek plnenie Poskytovatelh zo zmluvy

8

7

Ustanovenia tejto Zmluly upravujúce sankcie ako aj povinnosti z nich 1,Ypl,ivaJúce, ako aj dhlšie ustanovenia, ktoré
svojou povahou mají platiť aJ po zániku zmluly, nie sú odstúpenímod zmlu!ry dotknuté.

9 záverečnéustanovenia
9.1

Poskytovate] si !ryhladzuJe právo znižiť sumu poskytnubých finančných prostriedkov z d6vodu nedosLaLL:u nílančných
prostriedkov v rozpoČ|e Poskytovatelá, ktoré sú príspevkom zo šrátneho rozpočtu, \"ýlučne však o sumu pliamo

iyplýva.júcu z viazania výdavkov šLáLneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej Iepub]iky v zmysle zákona o
rozpoČto\ých pravrdláclr V takomto plípade nezodpovedá PosLJtovateL za vznlknuté náklady Pnjímatelh ani
nezodPovedá za pripadnú škodr_r,

9.2

Akékolvek Zmeny a doplnenia tejLo Zmlu4,je možnélykonať \,-ýIučne v pisomnej forme prostredníctvom vzostupne
očislovaných dodatkov k iejto zmluve, uzatvorených pcl predchádzajúcej dohode zmluvných strán, o skt]točnostiach
Iozhodných pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto Zmlu\Y zo §trany Prijimatelá je PriJímatel' povinný informovať

Poskytovatelh bez zbytoČného odkladu od lch vzniku o zmenách rozhoduJe naditel FPU, v lehote najneskór 15 dní od
doručenia žladosti o zmenu, pričom svoje rozhodnutieje povinný dať na vedomie Rade FPU

9,3

Ak finanČnéprostriedlry posk],tnuté na základe tejto zmluE, použrje Pnjímatel na dodanie tovanl, na uskuLočnenie
stavebných plác a/alebo na posLftnutie sluŽieb v zmysle zákona č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení nlektorých zákonov, Je PrijimaLel' povinný postupovať V zmysle uvedeného všeobecne závázného
právneho predpisu

zmluva o poskytnuti finančných prostriedkov
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4

Táto zrnluva nadobúda platnosť dňomjej podpísania oboma Zmluvnými strananri. Táto zmluva podlieha v zmysle
pfislušných ustanovení zákona ě. 40/l964 zb. občians§l zákonnik v znení neskorších predpisov v spojení s
relevantnými ustanoveniami zákona č, 2lIl20oo z. z. povinnému zverejnenlu.
zmluva je \yhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoFých jeden dostane PrUímatel a jeden Posllytovatel

Pťijímatel podpisom tejto zmluvy whlasuje, že sa oboznámll s príslušnými všeobecne závázĎ]imi právnymi predpismi
ako aj §o súvisiaciíni internými predpisml Poskytovatel'a, kloré upŤavujú všetky vzťahy {islovne uplavené ako aj
v,ýslovne neupravené v tejto zrnluve. Prijímatel qýslovne súhlasís obsahom všetl§ých súvisiacich interných predpisov
Poslq/tovatelh a zavázuje sa plníť všetky povinnosti, ktoré mu z nich v súvislosti s touto zrí uvou vyp\ývajú.
9,7

Neoddelitelhou súčasťouzmluvy sú aj tieto pdlohy:
a)

Priloha č, 1| závázné !"ýstupy proj€ktu

b)

Píiloha č, 2| Rozpočet projektu

zásielka podlh tejto zmluvy sa musí doručovat na e,mailovli adresu, pfipadne na adresu sídla zmluvnej strany, ktorej
je zásielka určená a ktoré sú uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a na doručovanie
zásielok si neurčia iné e-mailové adresy alebo iné korešpondenčnéadresy. zínluýnéstrany sa zavázujú vzájomDe si
písomne oznarnoval všetky zmeny týkajúce sa adries oboch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy bez
zbytočného odIdadu. V prípade porušenia povlnnosti podlh predchádzajúcej vety zodpovedá Zmluvná strana druhej
zmluvnej strane za pdpadnú škodu, ktorájej porušením uvedeneJ povinnosti vzni]da.
zmluvné strany sa zavázujÚ, že sr navzáJom v pdpade potreby bez zbyločnéhoodkladu poskytnú všetku newhnutnú
súěinnosť, kto bude možné v závislosti od konklétnych okolností od nrch splavodlivo požadovať, zmtuvné §lrany sa
zavázujú lzájolnbe si v pfipade potreby bez Ďytočného odkJadu poskytnúť informácie neÝyhnutné na riadne splneDie
svojich závázkov vJrplývajúcich im zo zí uvy, alebo z prá\rhych predpisov, či prerokovať daležitéotázky, ktoré by
mohli v závažnej miere ovp]},!Ťriť plneníe povlnností zm]uiŤlých stŤán staDovených touto zmluvou alebo právnym
pledpisom, a tým o\,?l}.r'niť dosiahnutie účeluzmluvy.

9.10

zmluvť!é strany \,Yhlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejújej obsahu a súhlasia s níTn, zmluvné strany ýyhlasujú, že
pro§tredníctvom tejto zmluw je lYjadrená ich §kutočná, vážna, slobodná vólh, v ktorej niet omylr.l, zmluvné strany
whlasujú, že túto Zmluvu neuza!Ťeli v hesni a za nápadne nevlýhodných podmienok. Na potvrdenie !ryššie uvedeného
ZmluvDé strany zmluvu vlastnoručne podpíšu.

Bratislavaf 3

_,i,

Čadca 02.o7.2018

?l19

LJ

prijimateI
predseda Rady FPU
za posICytovatelir

rialitel,r,pu
za

pÁkytovatelá

zmluva o poskyinuti finahčných prosirj€dkov
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Pfiloha č. I: Závázn.é výstupy projektu
NázoV akvizície: systematická akvizičná činnosť- cesta k spokojnému čitatelbvi
Typ akÝizície: Beletťistická literatúra pre dospelých, deti a mládež, náučná literatúra Pre dosp,, doti a rnládeŽ.
MinimáIny počet kusov: 720 knižničnýchjednotiek
MinimáIne 15olo z dotácie bude 1Yčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU
Umiestnenie: Kniž. jednotlry budú umiestnené do volhého v:iberu Kysucká knižnica v Čadci, pdp. niektoré ceEovo hodnotné
knihy budú zaradené do prislušných pňručných knižníc,odkial budú rypožičiavanéna základe osobného vyžiadania Čitatellr
alebo pouávatelii knižnično,informačných služieb,
Inó Yistupy| Výstavky kníh nakúpených v rámci projektuj www.kniznica-cadca,sk - podstránka Nové knihy v kniŽnici,

Propagácia: do kniž. jednotiek sa budú lepiť nálepky s textom: "Akvizíciu podporil z vergjných zdrojov FPU" a logom FPU;
informácie o akvizícii a jej podpore na Www.kniznica-cadca,sk E podstráDka Nové knihy v lírižnici; kúpenéloihy sa budú
wstavovať s inform. tabulkou "Nové knihy pre vás kúpenéz Verejných finančných zdrojov poskytDut,ých FPU"

zŤíuva

o posk},tnutí
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Pdloha č. 2: Rozpočet projektu
2.1 Kalkulácta nákladov

1 Skupina rozpočtových položíekAutorské honoráre

a personólne nákiddy zahřňa kumulativne lozpočtovépodskupiny
Autorské honoráIe, Práce a služby,"ykonané na raktúru a PeNo[álne náklacly, ako bolr deíinované ako oplávnené qýdavky vo
výzve.

2 Skupina rozpočtor{ch položiek Nójmy pňesto],ov zahřňa kumulatí\,ne rozpočLovépodskuplny Nájonr inteiiérov a Nájom
exteriérov, ako boli definované ako oprávnené r,ýdavkf vo rlrzve
3 Skupina ŤozpočLo{ich položiek cestovné o prepraýné zahiňa kumulalívne rozpočtovépodskupilry cestovné náklady a
Náklady na prepravu technilT, ako boli definované ako oprávnené qidavky vo,"lizve,
4 Skuprna rozpočtoqých poIožíek
Propagácio o polygraíické náklady zahiřn kumulatívne rozpočtové podskupiny Plopagačné
materiály a publicita, Polygrafické náklady súvisiace s {í,Ťobou perrodicl§ých publikácií a Polyglafické náklady súvisiace s
v,JTobou nepeňodichích publiMcií, ako boli definované ako oprávnené v,ýdavky vo lrýzve.
2.2 Predpokladané víTrosy

2,3 spolufinancovanie

Velejné zdroje sR
\4astné zdroje
Spolu:

Kysucká

ltn ižn ica

0,00 %

450,00 €

5,03 %

450,00 €

5,03

o/o

v Čadci

ýybaýuo|H ,/ih]

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

0,00 €

č 18.513,04610
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