Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. t7-512-o1,523
Llzatvorená v súlade 5 ust. § 22 zákona č 2B4l20I4 Z z o Fonde na podpofu Llmenia a o zmene a doplnení zákona č
434l20lo Z z, o posk},tovaní dotácli v pósobnosLi Ministerstva kulrilry Slovenskej republiky v znení zákona č ']9l2o13 z. z v
spo]eni s ust § 269 ods,2 zákona č,513/1991 Zb obchodný zákonník v znení neskoršich predpisov / v spojeni s usL § 51
zákona č 40/1964 z]r, obóiansky zákonník v zneni neskoršich predpisov (dlrlej aj ako Zmluýa)

1 Zmluvné strany
1.1 Poskttovatel'

názov]
sí(llo
lčo,
konajúc prostredníctvom|
E_lnai]:

Fond na podporu umenla
cukŤová 14. B11 0B Bratislava_staŤé Mesto
42418933
pŤof PhDI PeLeI Michalovič, PhD , predseda rady
Mgr, Jozef Kovalčtk, PhD., riadiLe]]FPU
zuzana,borosova@fpu sk

IBAN:
ťlčet_ íBAN
symbol

bežllý účet-

SK58 8180 0000 0070 0054 3066

depozitný
Variabilný

SK20 8180 0000 0070 0055 3256
'1,751,201523

(Clhle] aj ako PoskytoVdle?'

alebo FPU)

1.2 Prijímatel'
obchodné meno/meDo a priezviskoI Kysucká knlžnica v Čadci
skllo/miesto podl)ikdnia/bydlisko: Ul, 17 novembra 1258, 022 01 Čadca

lČo/rodnéč!slo:

D]č,

36145068

2021435625

]č DPH

Štatutárny orgán,

E.mail:

čislo účtu-

IBAN:

PhDl, Janka BíroVá, riadltel
mudŤikova@kniznica_cadca,sk

sK4B 8180 0000 0070 0048 1360

(dálej a] ako Prrímoťei')

(PoskyLovatel'a PrúimaLeIdálej aj ako Zniuvné st,,any)

2 Úvodné ustanovenia
2

1

2.2

Posk}tovalel posk}tlúe finančnéprostrie(lky na základe zákola č 2841201,4 Z z o Fonde na podporu umenia a o
zmene a doplnení zákona č. 434lz01o Z z o pos]q,tovaní doLácií v pósobnosti Minislerstva kultúry slovenskej
repubhky v znení zákoia č. 79/201,3 z z v znení neskoršich predpisov (dhlej ai ako zákon o FPU) a podllr interných
predpisov Posk}tovatel?r, ktoďmi sťr najmá ŠtatiltPoskytovaLelá VP č, 2/2015 Zo dňa 14,o1 2016 (d'alej aj ako statúr),
Zásady poskyLovanla finančných proslfiedkov z Fondu Da podporu umenia VP FPU č, 1212o15 zo dňa o1 o3 2o17
(dáiej al ako z(ísí]dy)a Šlruktúrapodpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2017 (dáteJ aj ako strukťú|o
podpornej člnnostt) a v súlade s podnienkami sLanovenými vo výzve číslo4/2017 na predkladanie žiadosti (dáleJ aj
ako výzvo)
FinanČnéprostliedlry Poskytnuté Da základe |eJto Zmluw sú verejnými prostriedkami a na ich poskytnuLie a použitie
sa Vzťah!úťtusLanoveDia zákona č. 523/2004Z.z. o íozpoétoýých pravidlách verejnej spťávy a o zmene a doplnení
niekroŇch zákonov v zneni neskoršíchpledpisov (dálej aj ako Zákon o rozpočtových prdvldlách) a pristušné
usLanovenia zákona Č 358l2o1,5 Z z, o ťlpi'ave niektoFých vzťahov v obIasti štáLnej pomoci a minimálnej pomoci a o
zneDe a Clol)lneni njektol,ých zákonov (zákoD o štátneJ pomoci) (d'alej aj ako Zákon o ŠP),
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Pri]imatel predložLl Pos}q,tovatelb§i na základe výzw úplnúpísomnúiadosť číslo17_512_o1523 o posl§,tnutie
ílnarrčnýchprosLrie(lkov (d?llej a,j ako židdosť). odborrrá konlisia FPU vo svojonr hodnotení (d'alej aj ako Hodnoťeni9)
oclporučrla posk}tnúť PriJímaLelbvi fiDančnéprostriec]ky Ťla poctporll projektu poclrobne Špecifikovaného\'ŽLadostj
(d'alej aj ako Projekt) Riaditel'FPU lra základe Hodnotenia IoZhodol o posk},tnuli fiDančných prostriedkov dňa

14.o2-2o17.

3 Predmet
3

1

zmluly

Touto Zm]uvou sa Poskylovatel zavázuje posl§tnúť PrUinratelbvl finančné prosLliedky na realizáciu PŤojektu s názvom
Knihulko - letný tábor malých knihovníkov 2017, a to vo v'ýške a za podmienok stanovených najmá v tejto
Zňluve, vo Výzve. v Zákone o FPU, v iných sťlvisiaclch všeobecne závazných pŤá\Ťych predpisoch, v interných
predpisoch FPU (nalmá v Zá§adách, v Štatiltea v Štruklílrepodpornej činno§ti) PŤuímateLsa zavázuJe
Posk}.tovaLelbm posk}tnLlté fiDančnéprostriedky použiť V súIade § účelomposk}tnutia finančných prostriedkov,
rešpektujťlc najmá podmienky stanovené touLo zmhvou, Výzvou, Zákonom o FPU, statútom, zásadami, Štruktúrou
podpornej činnosti ako aj inými všeobecne záváznými právnymi predpismi a inými internými predpismi Poslq/tovatela
Prljimatel'sa záIoveň zaVázuje Poskytovatelbvi hodDoverne preukázať použitie poskylnulých fnranČných plosLŤiedkov v
súlade s itčelom lch posk}tnutia a V síllade s inýni podmienkami ].ypl]ývajúcimi z obsahu Lejto Zmluw a/alebo v súlade
s podmienkani \ryplývajúcimi z Výz}Y. zo zákona o FPU, z tných súvislacich všeobecne závázných právnych
p[edpisoch a z interných predpisoch FPU (najmá zo Zásad, zo Štatútua zo Štruktúrypodpornej činnosti),

4 Účel a spósob poskytnutia finančných prostriedkov
41

Základným ilčelom tejto Zmluw je poskyLnuLie f'iIaDčných prosLriedkov Poskytovatelbrn PŤiJímate]bvi na roalizácia

komunitných aktiýít

42

Zm]uvné strany sa ciohodli na záváZných vecných ťstLlpoch z Projektu (dhlej aJ ako Zóýózné ýýstupy), ktoré sú
špecifikoVané !,prílohe č, I k tejLo ZmlLtve obsah a rozsah Závázných vecných !.ýstupov možno na základe dohody
ZmlLlvných strán nreniť dodalkom k tejto Zmluve.
Po

s

kytovatel' pos kytuj e zo svojho rozpočtu Prijín)atelbvi linančné prostriedky vo forme dotácie v celkovej výške 1

500,00 EUR na úhladu bežných !^ýdavkov

44

Finančné prostriedky sa poskytqťt ako nlinimálna pomoc (pomoc de nrinimis) podla schémy minimálnej pomoci
poskylovanej v slovenskel republike prosiredDicLvom Fondu na podpoN umenia, ktorá bola zverejnená v obchodnom
Vestniku č, 7412016 lydanoú Ctňa 19 04 2016 pod G000008

5 Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1

PoskytovaLel sa zavázLúe posk}tnút finančné pTostnedky Pnjímatelbvi bezhotovostne na bankový účetuvedený v
zábtavi tejto zmluW najskóI v deň naslecllúílci po dtli zverejnenia Lejto zmlu,,y v Centrálnom registŤi zmlúv podl'a
osobiLého predpisu. najneskór do 30 dní odo dňa zvelejnenia tejto Zmlu\y v ceniráinom ťegistli zmlúv podlh
osobitého predplsu

52

Finančné prosLriedky poskyLnrrté podla tejto Zmlury sú účelovoviazané na ťlhradu všeLkých alebo len niektoďch
bežných v.ýdaVkov, ktoré sťlvisia s realizáctou Projektu, ktoré sil podrobne špecifikované v rozpočte nákladov
P1,ojektu RozpočelJe príIohou č 2 k teJto Zmluve (dálej aj ako Rozpočel proJektu) Finančné prostriedky poskytnuté
na základe tejto Zmlu!ry nesmú b}t použitév ťozpore s touto zmluvoll, v rozpole so Všeobecne záváznými právnymj
preclpismi ani v l-ozpol.e s internými pi,edpismi Poskytovatel'a

53

Prjjímatel'sa zavázuje poclieláť sa na f'inančnom Zabezpeóení l,ealizácie P[ojektu formou povinného spolu6nancovania
určeného poCllá pŤísltlšnýchLlstanoveni zákona o FPU, štruklúry podpoŤnej činnosti a podlá rozpočtu Projekiu v sume
najmeneJ 79.6o

54

EUR

Prljimatel' prú inra finaDčnéprcstriedky poskytnuté na základe Lejto zm]u\T bez výhra(l v plnom rozsahu a za
podmienok \ryplývajúcich z tejto zmluw zo všeobecne závázných právnych predplsov a z interných predpisov
Poslrytova tel'ir,
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Pfljilnatel'je oplávnený použiť finančnéplostriedky poskytiuté na základe tejto Zmluq/ na úhradu kotlklétneho
{í,davku/nákladu, avšak Dajviac v sume, ktoráje pri rozpočtovej skupine tohto nákladu/v.i,davku uvedená v Rozpočte
projeklu, Prijímatel'je oprávnený použiť a ýJ"ttčtovať \,Tidavky/náklady v rámci jednotiid,ch skupin rozpočtových
položiek uvedených v prílohe č 2 k tejto Zn,úuve. V priebehu realizácie projektu móže Prú im ate I' us kutočniťplesuny
flnančných prostriedkov medzi skupinami rozpočtoqich položiek uvedených v teJto zmluve maximálDe do !"ýšky 20 %
finančných plostriedkov pridelených na danú skupinu rozpočtových po]ožiek bez toho, aby musel žiadať o zmenu
podmlenok posk}tnutia dotácie, Prijímatel' nie je povinný použiť všetky finančnépŤostriedky poskytnuté na zák]ade
tejto ZmlLl!T,

56

Pn]imatel'je poVinný po!tžiť finančné prostriedky \,"ýltlčne na \,.ýdavky súvisiace s realizáciou Projektu (dhlej len
opráýnellé výdovky) FPU btLde ako oprávnené Výdavky podlá predchádzajúceJ vety akceptovať aj !"ýdavky Prijímatel'a,
ktoré P f ij j n) atel' v}- naložil Pred uzavr-etim Zln]u!ry, ak boli q,Iraloženéna úhradu {/davkov, ktoIé Vznikli najskór
01,03.201? VýClavkv musia Pli,jímatelbvi vzDiknt'Lť najDeskól,do 31.12.2017, Dňom lzniku {ýdavku sa rozumie deň
dodania tovarLL alel)o poskytnulia slLlžieb, kloré sú pt,edmetom vyúčLovania.Dňom úhrady sa lozumie deň odpisanla
f)nančných pfostuedkoV z učtu PrijímaLela za účeloňzaplatenia ceny za toval a]ebo služby

57

oPrávnenými \,|idavkani V zmysle l)odu 5 6 iejto Zmlu\ry sa rozumeJú vlýdavky uvedené v príslušnej t"ýzve Výdavky bez
prianleho vzťahu k realizácii projekt , ani q',davky, ktoré nie sil súčasťouRozpočtu projektu, nebudú akceptované
TakLiež nebudil akcePlované ako oplávnené všetky \"ýdavky uvedené v článku 6 bod 6 zásad,

58 Výnosy z posl§tnutých finančných prostriedkov, ako

sú napr úroky poslrylnuté peňažným ústavom. v ktoŤom má
Pnjimatel' zriadený účeL.na ktorom sa finančné prosiriedlT nachádzajú (dálej aj ako yýnosy) sú prúmami štátneho
rozpočtu, ak zákon č 523l2oo4 Z z o rozpočto!.ých pravidlách verejnej sprály a o zmene a doplnení nlektoFých
zákolrov v znení neskorších zákonov alebo osobitný zákon neustanovujú inak PnjimateLje povinný všetky v]iTlosy po
odrálani pop)atkov za vedenie účtu(okrem poplaLkov za založenie a zíušenieúčlu)odviesť na depozitný bankoti účet
(pre idenlifikáciu l)latby je Prljímatel povinný pollžiťvariabilný symbol uvedený v záhlaví tejto zmlll\ry) Posk},tovatelb
precl CláLulnom koneČnéhoa ťrp]ného ,"Yúčtovania poskytnutých finančných prostrieclkov Neodvedenie Výnosov pod]a
predchádza.jťlceJ VetyJe pofušenin fiDančnej cliscil)líny v zmysle § 31 ods 1písm d) zákon č. 52312004 z z.o
rozpočto\r\lc]r pravid]ách verelnej spráq7 a o zmene a doplneni niektoďch zákonov o vráleDi výnosov prúímatel'
upovedoD}í Posk}to\jaLelá pisollne pred lealizáciou prevodu V plipade, že Prijimatelbvi ],"ýnosy nevznikli, je povinný
Posk}toYaielbvi o tom podať infoImáclu forirrou česLného \,!hláseDia p vyúčtovaniposl§tnutých finančných
p1,ostriedkov

Ak PúimaLeI nebude realizovať PŤojekt, je povinný o tejLo skuLočnosti Posl§{ovatel'a bez zbytočného odkladu písomne
informovať, P jímatel'je povinný bezodklaclne finančnéprosLliedky posk}tnuté mu na základe tejto zmluvy v plnom
rozsahu vrátiť na beŽný ÚČet Poslq,lovate]á uvedený v záhlaví Lejto zmlu!Y, ak finančné prostriedky vracia do
3r.12,2017, alebo na C]epoziLný tlčel, ak finančné proslrieclky lŤacja po 01,01,2018. PŤe identiflkáciu platby je
Pťijímale] poviDný použiť vaflabilBý symbo] uvedený V záhlavi lejto znru,"ry Výnosy Prij imalel' Posk}tovatelbvi odvedie
podl'a bodu 5 8 lejto Zn]lu\T. Prijíma|el'v.átenim nepollžilých inančDých plostriedkov na ne stláca akýkolvek nárok

s 10 Ak Pnjíňatel nepoužije celú sumu poskytnutých finančných prostriedkov, je povinný bezodkladne Všetky nepoužité
f]nančDéprostriedky v.átiť na bežný účetPosk}tovaťelá uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, ak fínančnéprostriedky
vracia do 31,12.20t7, alebo na depoztLný účetuvedený v záhlaÝi lejto Zmluw, ak Flnančné pro§t edky vlacia po
01.01.20lB. Pre identifikáclu platbyje Prijímatel'povinný použit vanabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluly, o
Vráteni nepouŽitých finaDČnýclr prostriedkov Prijínlatel'upovedomí Posl§,tovatetá pisomne pred realizáciou plevodu.
PIij ímatel'vráleninl nepoužiLýclr finančných prostriedkov na ne stráca al§ýkolvek nárok
5

1l

Posk}'tovaLel'je oprávneDý kedykolnek v_wkonať vecnú a fiDančnúkontlolu hospodáíenia s flnančnými pŤostriedkami
poskytnutými na záklaCie tejto Znrlu\y ako aJ kontrolu dodržiavania pounnosti a Závázkov Pr!imatel'a z pŤávneho
vzťahu Vzniknutého na základe Lejio Zmlunr Prúímatel'je povinný Umožnlt Posl§^ovatelbvl a nim poveíen]ím osobám

wkonanje konlro]y podlh pfedchádzajúceJ vety Za !ýnr účelomje Prijimatel povinný Poskytovatelbvi posk},tnúť
polrebnú silčinnosť, najma prediožlť cloklady a údaje z ťLčtovnej dokumentácie, možniťVstup do svojho sídla, resp
príestorov, v ktoFich podniká alebo \,ykonáva inú čjnnosť alebo realizuje ProjekL. Poskytovatel'sa zavázqje oznámiť
Plljimatelbvi termíD kontroly najmeneJ 5 dni vopred, a to pisomne prostredníctvom poštovej zásielky alebo e_mailom,
P uIČovani teťmÍ]lu koDtroly sa Poskytovalel'zavázú e poslupovat Lak, aby uskr.ltočnením kontťoly PrijímaLelbvl
nespósobi] Deprinlerané zdrŽania v l.ea]izácii Pl.oJektu,
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PIj]lnraie: sa \ §u',lslosLl s ieailzácioLl ProJektu zavázuje podl'a povahy ProJeklu primeraDým a vhodniim spósobon
lnfoflnoťai o Lom, Že Pro]ekt, na kLory boli poskytnuté ílnančnéproslriedky na základe tejto ZmlulY, podporil
posk\loyaLel1 pri propagácil projektu je pruímatel povinný postupovať podlá príručkypre propagáciu Fpu a pod]'a

Manuálu pre \.izuá]nu identitu FPU, ktolé PoskttovateL zverejní na lvebovom sidle FPU PIijímatel'sa za\,ázuje
postupovať v zmysle znenia dokumentov špecifikovaných V predchádzajúcej vete aktuálnych k momenLu \rkonávanla
propagácie prijimatel sa tiež zavázuje v dostatočnom časovom predstihu, najneskóI však l0 dni vopred. informo\ ať
PoskytovaLeI'a o termjne realizácie výstupov plojektu, vrálane repIezentačných, propagačných a/a]ebo spoločenskÝch
poduJatí súvisiacich s uvedenim Projektu na verejnosli Na záklacte Vzájomnej dohodyje PnjinlateL povinný umožniť
osobám konajúcim zalv n1ene poskvlovaLelá účasťna všethich podujaLiach súvisiacich s prcjektom

513

PrtjúnaLel'sa zavázuje, žep všetkých podujaLiach a akLivlLách súvisiacich s Projektom na verejnosti vykoná s
lynaložením maxinrálneho ilsilia také opalrenia, ktoqínli zamedzí tomu, aby mohlo dójsť alebo došlo najmá k
nasledovným negaLivnym spoločenským javom:

a)
b)
c)
d)

e)

podpore alebo propagácii sL,upin osób alebo hnutí. ktoré v rámci svoJej činnosh násilim, hrozbou násilia
alebo hrozbou inej ťažkej ujmy sne.ujú k potláčaniu základných práv a slobód iných,
použivaniu zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavovaniu sympatií k skupine alebo hnutiam, ktoré
násjlín], hrozbou nási]ia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerúťt k potláčanit základných pláv a slobód os6b,
sPristupňovanllr, uvádzaniu do obehu. ponúkaniu, predávaniu alebo inému spósobu rozšlrovania
exLrémislických mateIiálov,
hanobeniu niektolého národa, jeho jazyka, k hanobeniu niektoreJ rasy a]ebo etnickej skupiny, k hanobeniu
jednotlivca alebo skupirry osób pre ich pŤíslušnosťk niektofej tase, nár,odu, nálodnosti, farbe pleti. etnickej
skupine, póvodu Ťodu, píe ich náboženské vyznanie a]ebo preto, že sú bez \,Yznania alebo k whrážaniu sa
Lakýlito osobám alebo k obmedzovaniu práv takýchto osób,
podDecovaniu k násihu alebo k nenávisti Voči skuplne osób alebo jednotlivcovi pre ich pdslušnosť k niektorej
Iase, ]ráro(lu, náŤodnosti, fafbe pleli, etnickej skupine, póvodu rodu alebo pre lch náboženské lyznanie,

PrijimaLel sa rovnako zavázuje, Že prj všeLkých podujaLiach a aktiviLách sílvisiacich s Projektom nebude uskuťočňovať
a/alebo lným subjektom nerjmoŽní uskr.lločňovať Politickťl agiLáciu. podporu a]ebo popularizáciu názvu, značky,
progIamu alebo hesiel poIiLlckej sLranv, polilického hntltia alebo kandidála, umiesLňovať alebo rozdávať letáky,
fespektive realizovať na tenLo Účel alebo v sťLvislosii s tým akéko]Ýek Úkony
(d'alej al ako Nežlcduce kotldniel,
5

l4

Ak aj napriek splneniu povinnostl PlijimaLelá podlá bodu 5,13 Zmlu!.y d6jde bezjeho zavinenia k takému
Nežiaducemu konaDu. Prllínralel'je povinný bez zbyločného odkladu }Ykonať také úkony a prUať také opařenia, aby
Nežiaducemu konanlu okamžite zamedztl a zabezpečil, aby sa V dálšom takom konaní nepokíačovalo

p pade, že dójde zo stlaDy Plijínralel'a k porušeniu povinnosti podl'a bodov 5 t3 a/alebo 5,t4 Lejto zmlu!ry, považuJú
sa linaDČné prostdedky posk}'tnuté na Základe tejto ZlI]uW za použjtév rozpole s Louto Zmluvou Finančné
prostriedky podlá predchádzajúcej vety je Púj imatel' povinný poskytovatelbvi vrátiť na bankoV,ý účetPoskytovatelá
uvedený v záhlavi tejto Znlu\,y, a to najneskór clo 21 dní od doručenia $rzBl Posk}tovatel?r PŤuímatelbvi na Wátenie
Lakých íiDančných prostriedkov.

5.15 V

5,16 Nesplnenie závázkov a/alebo polušenie povinnosti

!,},plývajúcich ple PrljímaLel'a zo zmlu\y a/alebo v súvislosh so
ZmluVou sa považuje Za Použitie finančných prostriedkov v rozpore s úče]omuvedeným v zm]uve, sJínlmkou
nesp]nenia závázl(ov alebo porušenia povinnosti preukázatel'ne zapríčlnenýchz dóVodu \/yšŠejmoci,

6 Podmienky pos|rytnutia a vytičtovania finančných prostriedkov
|j

1

poskytovatel'sa na zákiade iejto zmluv_v zavázlúe poskytnúťprijimate]bvi finančné prostriedky vo v,ýške uvedeneJ v
bocle 4 3 bezhotovostným prevodom na ílčelPrijímatel'a Llvedený v záhlavi le]to Znluw

6

2

V prÍpacle zistenia Poskl,tovatelh o preukázatelhých nedosLatkoch pri hospoclál.ení PIijímatelh s posl§tDutými
linanČnými prost edkamije Posk}tovaLel oprá\,Tený až do času odstíánenia býchto nedostatkov zastaviť posl§tovanie
dhlšich fi nančných proslriedkov PIUímatelbVl

6

3

PoužiLie finančných prostriedkov, poskyLnutých na zák]ade tejto zmlu],Y, Podlieha ich finančnému }yúčtovaniu a
vecnému lyhodnoteniu projektu (clálel spoILl aj ako yytiitovoni9), ktoré pŤijímatel zrealizrLle v registračnom sysLéme
Poskylovatela PrljÍmatel'je povinný Vyťlčrovaniepodl'a predchádzajťlcej vety Poskytovatelbvi predložiťv tlačenej
podobe lygenerovanej z registračného systému FPU najneskór do lerminu: 31.o1.2o18 Kvyúčtovaniuje Pnjímatel'
povinný p ložlť aj
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Kópíe onginálnych úótovDých dokladov ozlračených číslomZmluw (účtoVDýdoklad ako pre kázatelhý
Záznam nrLLsi obsahovať ná]ežítosLi v ZmysLe § l0 zákona č. 431,12002 Z z o úóLovnictve, p čom za obsahovú
spIávnosť účtovnéhodokladu zodpovedá prijjmateL dotácie,) potvrdzujilcich použltie poskytnutých
linančných plostriedkov a kópie \,fipisov z účtuoznačených číslomZmlu\,y, na ktoli boli poLlkázané fiDančné

/

prostriedky a Z ktorého bo]i uhrádzané výdavky Da projekt s použitím poskytnutých iinančných prostriedkov
AkJe plijímate]'clotácie registfovaným p]aicon] dane z pridanej hodnoty (dáleJ ]en DPH) a móže si uplalniť
odpočítanie DPH, táto nie,je pfi \,Tilčtovanídolácie považovaná za oprávnený qidavok

b)

splá\,u ar.ldíLora aLebo zna]ecký posudok licencovaného znalca o Zhode pledloženého fúančného!ryúČLovana
so znluvoLL, sp],á\.u alLdjtora alebo znaLecLj posudok píedložjprijímatel'vždy,akje celková suma finančných
pfostrieclkov poskl,tnutých pod]a Zmlu\'l 100 000 EUR alebo !iac Správu audítora predklaclá Prijimatel'v
roZsahu, ako jF fčenév čláLlku 7 l)o.] 4 Zásad

6J

\'}úótovanie mtlsi obsahovať informácitl o použili rinančnÝch ])Iostliedkov pod]'a skupín lozpočlových poloŽiek s
ohLáclorn na RoZpočet projektlt, Neoclclelilelholl siLčasťouVyilčlovaniaje aj Zclokladovauie povinného spolufinancovania
oprávnených \!iClavkov pl.ojektu vo výške určenel \. tejto Zrnluve NeopláVnerré \,Ýdavky projektu ŽiaciatelnemÓŽe
!-,účto\.aťako povinné spoluilnancovaDie Ak P jilnaLel'v zdok]adovaní a q,úótovaní povinného spo]ufirrancovania
pj,o]ekLu uvedje \,]rdavlry, ktoré uhradila LŤeLia osoba, ]e povinný priložíťk v]účtovaniuaJ kópiu dokjadu
polvrdzujúceho Zm]uvný vzťah medzi prijímatelbnl a louto osobou, na základe ktorého boli tieto {i,davky uhradené.
zároveňje prij imatel'povinný k v}.učtovanitL zabezpečiťod tejto osoby preclloženie kópií ílčtovnýchdokladov
potvfdzujúcich vzrrik a ilhradu takto !]účtovaných'"fi(lavkov Povinnou prílohort vytlčtovaniaje aj prehlhd clblŠieho
spolLlfiDdncovania pTojekLu Zo Zdfojov uvedených V rozpočle projeklu,

65

Vecrré q,hoclnoLelrie pl-ojelrtu PdjíDatel'Wplacuj e v pledpisanej štruktúre určenej v Prifučke pre vecDé q/ho(lnotenie
a !ryúč|ovanie pr-ojektu FPU, ktol,ú Po skttovate l' zverej ni na webovom sídle FPU. Vecné \,yhodnotenie musi obsahovat:

a) splá!,u o rea]izácii plojekLu Podrobne popisujilcrJ všetky etapy realizácie projek|u,
lr) infornáciu o napInení predpokladov, cielbv a \.ýsledkov proJektu, kioré prijímatel'rJviedo]
c)

v žiadosti o

poskytntlLie finanČných prosiriedkov,
vlastné zhodnotenie prinosu proJektLL poJeho reahzácii

66

k vecnému whoclnoteniu pl.ojektu je pl-Ijinratel povinný pfi]ožiťaj dokumenty potwdzujúce spinenie povinnosLi
Pl-ijímateLá Wpl}^,a]úcej rrru z čl 5 bocl 5 12 plvá veta leJtíJ Znllu,"ry v rozsahu určenom Príručkouple propagáciu FPLŤ
a dokumenty potvrdzujúce ZáváZné lfrstupy Z Pl,oJektu pod]á prílohy č. 1 k tejto Zmluve, v rozsahu určenom PríluČkou
pre vecné W,ho(lnoLenie a \l,flČlovanie pfojektu FPU

Ij7

Vyťlčlovanie musi byť podpísalré Prijimatelbnr alebo štalulárnym oígánom Prijimatela alebo ním na LenLo íLčelpísomne
splnornoc]lenotl osobou, pričom LoLo splnomocnenie musi byť sirčasťou predloženého V},1lčtovania

68

Pl,Ljimalelje povinný dofučiťvyúčtovaniePoskytovatelbvi osobne do kaDcelá e FPU, pfostrednícLvom kufiérskeJ
služby alebo pfosLfedníctvonl doporučenej zásie]ky.

69 Ak

Prilímate]: nepredloží Vyítčtovanie najneskOr v telmíne stanovenom v bode 6 3 Lohto článkr.r, Posk],tovateL hC)
pison\ne lTzve, aby predloži] Vyilčťovanle ])eZ Zb],,točného odkladu, najneskór však do 10 dni od Cloryčenia písomnej
vlizv,v. Ak prijímalel' nel)redloži

vyílčlovanie ani v uvedenej dodatočnej 1ehote, považrue sa Láto skutočnosťza použiLie
linančných prosh-iedkov V rozpore s ílče]on1u\,edeným v teJto Z ]uve

6 ]0 Ak kaLlcelál'ia zisi1 nedostaLky vo V_vúótovani alebo v jeho prí]o]rách, ozlrámi tieto nedostatky prostledníctvom
eLektronickej pošly PIljimatelbvi a \,TZve ho, aby v ]ehote do 7 dni necLostatky odstránil, Ak Prijímatel'nezabezpeči
oclstl.áneníe nedosLallrov v starrovenom Lernline, považuje sa Láto skuločnosť za použitie poskytnulých finančných
prosLríedkov alebo ich časti, v rozpore s ÍlČe]om uvecleným V lejto Zmluve6

11

Ak kancelá a pri ovelovaní sp]nenia podmienok použitia finančných pl-ostriedkov z fondr] zistí také po.ušenie
podmienok vedených v Zmluve, kLoIé Zakla(lá povinnosť pfljimatel'a VIátit poskytnuLé fiDanóné pIosLnedlf alebo ich
časť,neodkladne q/zve prijimatelá, aby v lehote do 10 dni ociviedol poskytnulé finančnéproslriedky na účelfondu Ak
PriJjmate]'v LtrčeneJ lelrote Výz!.Ll neupos]ilc]rrre, alebo odvedie na účetfondu neúptnúsumu, považuje sa iáLo
skutoČnosť za pouŽitle pOskyLnutých finančných prostfiedkov alebo ich časLi, v rozpore s úóelom uvecleným v lejto
Zm]uVe
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7 Sankcie
7,1

Ak Pos k}.tovate]' vYzve PriJimaLe|h, Llorý použil finančné p.ostŤiedky alebo ich časťv lozpore s touto zmluvou, na
vrátenie finančných prostŤiedkov a Prúímatel'finančné proslliedky alebo ich časťPoskytovatelbvi nevrátil Vo v,ýške a v
lehole uvedených vo {izve, vzniká Posk}tovatelbVi Voči Pnjímatelbvi okamihom počlatku onreškania PŤijímatelá 5o
zaplaLením PoskytovaLelbm vo !"ýzve požadovaných nnančných prostriedkov nárok na zaplatenje zmluvnej pokuLy,"o
qiške 20 o/o z hodnoty sumy finančných prostriedkov, ktorých vrátenie poskytovate]]od prijímatel'a {ýzvou požaduje
Povinnosť Prijímalelh vrátiť Poskytovatelbvi \^izvou požadovanéílnančnéprostňedky Lým nie je dotknutá

7

2

V prípade omeškanla PrijimaLel'a so zaplaLením akélrokolvek peňažného závdzku Posk}.tovatelbvi je PrUímatel' povinny
zaIJlaLiť Poskytovatelbvi úroky z onreškaDia vo qi,ške 0,03 % z Ctlžnej sumy, a to za každý deň omeškania

7

3

V Dripade, že v clós]edku skuLočnosti. za ktoŤú zodPovedá PíijimaLel] vznikne Poskytovatelbvi škoda, je PriJímatel'
poVinný nahracliťju Poskytovalelbvi v lehote, ktorťl určíPoskytovatel', a v celom rozsahu Lak, ako bude lYčislena

Posk}tovaLelbm
7

4

zaplalenún zíhluvllej pokuLy podlá tejto zmluq/ nieje dolknuté právo na náhradu škody spósobenej porušením
povinnosLi, pre pripad Porušenia ktorej bola dohodnutá] a nálrrada škody móže b},t uplaLňovaná PosMovatelbm Voči
Prijímatelbvi v plnej Yýške a to aj v pdpade, ak Znr]uvná pokuLa pl,e\,yštue v,ýšku škody,

8 Zánik
8,1

zmluly

Pťávne vzťa]ry nredzi Poslq,tovatelbn a

a)
b)
c)
8

2

b)
c)
3

založenétouto Zmluvou móžu zaniknúť najmá,

akceptáciou riadneho a úplného vyúčtovania Projektu podlá čl, 6 tejto Zmluvy,
doho(lou Zmluvných s|rán,
odstúpenim od Zmluq/ zo slrany Posk}tovate]h

Posk}tovatel móže ocl Lejto Znluw odslilplť v pfípade, ak Prijjmatel' použij e finančnépl,ostriedky aIebo icb časťv
Iozpore so zrniLrvoll, resp v rozpore s účeiomuvedeným v čl 4 tejio zmluly Rovnako móže pos kytovatel' odstúpiťod
tejlo Zmlu\,y v pdpade podsLatného polušenia lejlo ZmluW alebo v prípade zňeny okolnosti, za kloqých došlo k
uzavretiu Zrnlu\ry, a to najmá|

a)

B

Púji atelbm

ak sa preukáže, že údale v žia(losti a dokladoch, na základe kloqých Poskytovatel'rozhodol
Clotácie boli nepravdivé, neúplné,zaváCtzajúce alebo sfalšované.

o posk}Ťnuti

ak PIijínatel' bezclóvodne pozastavjl realizáciu projekiu,
ak na maJetok Prijímatel'a bola povolená exekilcia. Ťeštrukturalizácia alebo vyhlásený konkurz, alebo bol
]1ávrh na Vyhlásenie konkLlfzu zamietnLrLý ])Ie necloslatok majetku

Uslanovenia lejto zm]u',y upravujúce sankcie ako aj povinnosti Z nich wpljvajúce nie sú odstúpením od Zmluvr"
oct zmlulTje účinDé
d|ion) jeho doručenla dldhej zmluvnej strane

dotknuté odsLúpenLe

9 záverečné ustanovenia
9

1

9

2

whradzuje právo znižiťsumu poskyhrutých finančných prostriedkov z dóvodu nedostatku finančných
prosLriedkov v rozpočte Poskytovate]h, ktoré sú príspevkom zo štátneho íozpočtu, !"ýluČne však o sumu priamo
4,pl]ilajťlcu z viazania výdavkov štátneho rozpočLu MinisteŤsLvom financii Slovenskej repub]iky v zmysle Zákona o
rozpočtoqich pravidlách V takomlo prípacle nezoClpoveclá P o s k},tovate]] za vzniknuté nák]ady PIUímatelá anj
nezodpoveclá za pripadníl škodu
Pos k},tovate l' s i

AkékolÝek znreny a doplnenia tejto Zmlu,,yje nožné\.ykonať ,"lilučne v písonlnej forme prosh.edníctvom vzostupne
očislovaných dodatkov k tejto zml!lve, uza|volených po predchádzajúcej dolrode zmiuvných stŤán o skutočnostiach
rozhodných ple potrebu zmeDy alebo doplnenia tejto Z lu\,f, zo strany Prijímatelá je Prij imatel'povinný informovať
Posk\.tovatelá bez zb}točného odkladu od ich vzniku o zmenách rozhoduje riaditel FPU, v lehote najneskór 15 dni od
doručenia žiadosti o zmenu, pričom svoje rozhodnuťie je povinný dať na vedomle rade Fpu
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93

Ak finanČnépros|riedky posk}"tnuLé na Zák]ade tejto zlnlulT použije PrljímateL na dodaDie Lovarlr, na uskutočnenie
slave]]ných pIác a/alebo na posk}tDrJtie s]uŽieb v zmysle zákona č. 34312015 z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplneni niektorých zákonov, je P jímatel'povinný postupovať v zmysle uvedeného všeobecne závázného
pIávneho predpisu,

94

Táto Zmluva nadobílda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými

stlanami TáLo Zmluva podlieha v zmysle

príslllšnýchustanovení zákona ó. 40/1964 Zb občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s
Ie]evaDtnými ustanoveniami zákona

9

5 Zmluva]e

9

6

9

7 Neoddeljlelhou

č 211l20aa Z Z

povinnému zvefejneniu-

r,yhotovená v dvoch fovnopisoch, z ktorýchjeden dostane PIij inratel

aj

eden Pos}yiovatell

Pr! in]a te1' podpisonl tejlo Zm]rjly !ryhlasLúe. že sa ohoznámiI S prís]ušnými všeobecne záváznými právnymi predplsml
ako aJ so sťlvlsiacinli inLemÝnlj pl,eclpismi Poskvtovalelh, klolé upra!ruJil všeLky vzťahy \.islovne upravené ako aj
\ŤsLovne neupravené v tejto Zm]uve Pri]imale] \-"1slovne súhLasís obsahom všethi,ch súvisiacich interných predpi5oV
Posk\tovatel'a a ZaváZLlje sa plDiť vŠetkypovinnosti, kloré mu z nich v súvisiosLi s toLtLo Zmluvou lrypl]ivajťl
súčasťouZmluw sú aj tieto pli]ohy]

a) Príloha č- 1: Závázné výstripy projektll
b) Príloha č 2, Rozpočet pro.jeklu
98

ZasleLka poallb tejto ZmIu\,f7 sa lrrusí doručovaťna e-mailovú adresu, plípadne na adlesu sídla Zmluvnej sL.any, kto.ej
je zásielka ul.Čená a ktolé sú uve(leDé v záhlaví lejto Zmluly, ak sa ZmluvDé stlany necloho(lnú lnak a na donrčovanie
Zásie]ok si neuróia iné e-marlové aclresy alebo iné korešpondenčnéa(lresy, Zmluvné stlany sa zavázujú vzájomne si
pisomne oznamovat všeLky zmeny iýkajúce sa ad]-ies oboch Zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmlu\,Y bez
zbytočného odkladu, V prípade porušenia povinnosti podlá predchádzajúcej vety zoclpovedá Zmluvná strana druhej
Zmluvnej straDe Za pripactlú škodu, ktorájej porušením uvedeDej povinnosii Vznikla
Zm]uvné strany sa zavázujíl, že si navzájom v prípade poLleby bez zb],točného odkladlL posk}tnú všetku nevyhnuLnú
súČirnrosť,ktodL br.lde moŽné v závis]osti od konlŤéLnych oko]ností od nich spravodlivo požadovať Zm]uvné stlany sa

zavazujil vzáJoňne si v plÍpade potreby bez zbyLočného odkladu poskytnílť informácie ne\,ylrnuLné na riadne splnenie
svojich závázkov \ryplývajúcich nn zo zmlu\T,, alebo z právnych predpisov, či prerokovat dóležiLé otázky, ktoré by
mol i v záVaŽnej miere ovpl}vnrt p]nenie poviDností Zmluvných strán sianovenýclr touto Zmluvou a]ebo prá\,nym
predplso , a týrrr ovpl}.vniť Closiahnulie ÚČelu Zmlu\.J-

9l0

Zmluvné strany \,yhlasLljú, žesi Zmluml prečítali,rozr]mejú jej obsahu a súh]asia s ním Zmllrvné stranywhlasujú, že
prostredníclvom tejlo Zmlu\,y je !},jaclrená ich skutočná, vážna, slobo(lná vólá, v ktorej niet omy]u. Zm]uvné strany
WhlasuJÚ, Že tilto Zmluvu neuZavreli v tiesni a Za nápadne nevýhodných podmienok Na polvrdenie \,Yššie uvedeného
Zmluvné strany Znl]ul,LL vlasLnoručne podpíšu.

Bl,atislava

1I ílt7t17

Caclca 01 06 2017

pledseda l ady FPU
Za poskytovate]á

Zmluva o poskytnutj linančných prosinedkov
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