Zmluva o poskfinutí finančných prostriedkov
č. 17-51,2-o1,600
LtzalvorenávsťL]adesLlst§22Zákonač2941201,4ZzoFondenapodpofuumeniaaoZmeneadoplnení

zákona č,

434l2a10 z z o poskytovaní dotácií v pósobnosli Ministe$tva kultilry S]ovenskej republiky v zneni zákona č. 79lz0I3 z, z v
spojerli s ust § 269 ods,2 zákona č 513/1991 Zb obcho(lDÝ zákolrnik v Znelrí neskorších predprsov / V spojení s ust, § 51
zákolra č 40/1964 Zb občiansk] zákoDnik v zneni neskoÉích predpisov (dálej aj ako Z,n?uvd)

1 Zmluvné strany
1.1 Posl§tovatel'

názov;
sidlo:
lčo,
konajúc ploslŤednictvom|
E-mai],

bežný účet- IBAN]
(lepozitný ťLč€t - IBAN:
variabilný

symbol]

Fond na podporu um€nia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava-staŤé Meslo
4241a933

plof PhDl, Peter Michalovič, PhD

, pŤeclseda rady

MgI. Jozef Kova]čik, PhD,. riaditel FPU
zuzana.borosova@fpu,sk

SKsB BlB0 0000 0070 0054 3066
SK20 BlB0 0000 0070 0055 3256

1751201600

(dhlej aJ ako Poskyťovatel' alebo FPU)

1,2 Prijimatel'

priezvisko: Kysucká knižnica v Čadci
síCllo/miesLo podnikania/bydlisko, Ul, 17. novembra 1258, 022 0l Čadca
obchodné meno/meno a

Ičo/rodnéčislo,

36145068

DIÓ,

2021435625

IC DPH:

Štatutárny orgán,

E-mail:

čísloťlčtu-

PhDr. Janka Bírová, riaclitel'

mudrikova@knjznica-cadca.sk

IBAN|

SK48 8180 0000 0070 0048 1360

(dhlej aJ al(o Pnjín]úťel')

(Poskytovatel'a Prljímatel' dbleJ aj ako ZDrluvné sťrcny)

2 Úvodné ustanovenia
2

l

fnančné prostriedky na základe zákoĎa č 284l2ol4 Z, Z o Fonde na podporu umenia a o
zmene a dop]neni zákona č 43412010 z z o poskytovaní dotácii v pósobDosti MinisLerstva ktlltúry slovenskej
republikv v znení zákona č. 79l2ol3 Z. z v znení neskoršich predplsov (d'a]eJ aj ako záko,i o FPU) a podlá interných
predpisov Poslqtovale|'a, ktonými sú Dajmá statťlt Posk}tovatel?t vP č zl2015 zo dřÉ 14.01.2016 (dálej aj ako stotút),
zásady posk}tovania ltnančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia vP FPU č. 12/2015 zo dř,ó 01.03,2017
(d'alej aj ako zíisd.ly) a ŠtNktúIapodpornej činnosli Fondu na podporu tlmenia na rok 2017 (dalej aj ako štnlkťúrd
podpornej činnosti) a V sú]acle s poclrrrieDkami stanovenýnli vo Výzve číslo4/2o17 na preclkladanie žiadosti (dhlej aj
Posblovalel'poskytuje

ako Vý?vo)

2,2

Finančné prostrieclky poskytnulé na základe tejlo Zmluw sú verejnými prostdedkami a na ich poskytnutie a použiLie
sa vzťahuj(l ustanovenia zákona č, 523/2004 Z. z, o rozpočtových pIavidlách verejnej spláw a o zmene a doplneni
niektoqich zákonov V zneni neskoršíchpredpisov (dblej aj ako zókol1 o llzpočrovýclt prdVi./lách) a p slušné
usLanovenia zákona č, 358/2015 Z z o ilpfave niektoq/ch vztalrov V oblasti štátnej pomoci a minlmálnej pomoci a o
zmeDe a Clclplneni niektor];ch zákon.Jv (Zákon o šlátnej pomoci) (dhlej ai ako zákon o šP).
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3

Pfijimate] pl,edložiL PoskYtovatelbvi na Zák]ade VýzW iLplnťl pisomnil žiadost čís,o17_512-016oo : ;rsi]lnulie
fiDanČných prostfiedkov (dirlej aj ako Žiactas). odbomá komisla FPUvo svojon] io.:]::.._ ',-._-..,. ?-',|1 Hodnotenie)
odporuČila posk}tnút Píijirnale]bvi finančné plosLIiedky na poClporu pl-o.jektu podio::. ;;_=: :..:: ..:.3 \ Žtadosti
(ct'a]e] aj ako Projťkl) Riadite]'FPU na zák]ade Hodnotenia rozhodo] o poskltnu|] i:..,j.1]:.::::-:]_::,, ťia

l4.o2.2o17

3 Predmet zmlurry
3,1

poskytrlút P jímate]bvi finančné prostriedky na lea:izac:,._ P::,].i:,- s iazvon
optimálna kniŽnica - súčasťrozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a lzdelávacej oblasti

Touto Zmluvou sa Poskytovatel'zaváZuje

, a to vo výške a za podmienok stanovených najmá v tejto Zmluve, vo výzve, v Zákone o FPU. \ ini,cb su!ls:ac:c.
všeobecne závázných právnych predpisoch, v inLemých predpisoch FPU lnajmá v Za5adach, \ Štdtutea \ sl.jkiu.e
podpornej Čirrnosti) Prljimatel'sa ZaváZuje Poslr}tovaLe]bm posk}tnuLé ílnančnéprostriedky použiť v sú]ade s účelol11
poskytnutia fiDančných prostriedkov, Iešpektujilc naJnlá podmienky stanovené lotlto ZmluvoLL, VýzvotL, Zákonom o
FPU, Štaiirtom, Zásadami, Štruk|úroupodpornej činnosti ako aj iniŤni všeobecne záváznými právnymi predpismj a
ll]ýmí inLernými predpismi PoskytovaLel'a P jimatel'sa zároveň Zavázqe Poskytovatelbvi hodnoverne preukázať
poLLŽiLíe posk},tnutých findnčných prostriedkov v súlade s úče]omich poskytnutia a v súlade s inými podmienkami
\ryplwajflcimi Z obsahu tejto Zm]u\Y a/alebo v súlade s podmienkami Vyplývajúcimi z yÝzw, zo Zákona o FPU, Z iných
súvisiacicIr všeobecDe závázných plávnych predpisoch a z interných predpisoch Fpu (najmá zo zásad, zo Štatútua zo
Štruktúrypodpornej činnosti)

4 Účel a spósob posk}tnutia finančných prostriedkov
41

Zál(ladtrým účelomtejto Zlrrlrtlyje poskytnuLie fiDančných pfostfíecikov Posk}tovaLelbm

vzdelávacich aktivít pre odbořných pracovníkov

P

jímatel'ovi na realizácia

42

Zmluvné strany sa dohodli na závázných vecných v]istupoch z Projektu (d'alej aj ako Závňzné výstup].,), ktoré sú
špecifikované \,prílohe č 1 k Lejto Zmluve, obsah a rozsah Závázných vecných {í,stupov možno na zákJade dohody
ZmluvDých sLfán eniť dodatkom k Lejto Zmlllve.

4,3

Poskyto\.atel poskyluje zo §Vojho rozpočtu Prijímatelbvi finančnéprcsLrieclky vo fol,me Clotácie v celkovej
5oo,oo EUR na úhfadu bežných qý,davkov

44

Finančné prosLdedky sa posLftujíl ako minimá]na pomoc (pomoc de minlmis) podlá Schémy minimá]nej pomoci
poskytovanej v Slovenskej repu]r]ike prostredníctvom Fondu na podporu umenia, ktorá bola zverejnená v obchodnom
vestníku ó 7412016 \ydanom dňa 19 04 2016 pod G000008,

ťške 1

5 Práva a povinnosti zmluvných strán

5l

Poskytovalel'sa ZaváZtlje poskytnúť fiDančrré proslliedky Prijílnalelbvi lJezhoLovostne na l)ankoýý účetuvedený v
záhlaVí tejlo Zm]uq7 naJskóf v deli nasledujúci po dni zvereJnenia iejLo Zmlu\Y v cent]-álnom regisLri zm]úv podth
osobj|ého preclpisu. najDeskór do 30 dni odo dňa zverejDenia tejto Zm]u!ry v Centláll]om registn Zmlúv podlá
osobitého pfedpisu
Flnančné prosLfiedky posk}tnuié poctlh tejLo ZmlulY sťl účelovovlazané na úhladu všeLkých alebo ]en niektoFých
bežných l"ýdavkov, ktoré sťlvisia s realizáciou Projektu, ktoré síl podrobne špecifikované v rozpočte nákladov
Projektr] Rozpočetje prilohou č 2 k Lejto Zmluve (dálej ai ako Rozpočet projekťu) Flnančné plostriedky posk}tnuté
na zákLade tejlo ZmlLL\,y nesmú byť použité v ŇZpore s touLo Zmluvou, v rozpole so všeobecne záváznými právnymi
pfedpis]lri anL V IoZpore s intefnými p],eclpismi Poskj,toVate]h

53

Prijimatel'sa zavázuje podieláť sa na finančnom zabezpeóení realizácie ProJektu formou povinného spolufinancovania
urČenéhopod]h plísluŠnýchustanovení zálrona o FPU, stnrktúry podpornej činnosli a pod]'a rozpoótu Plojektu v sume
najmenej 79,10 EUR,

54

Pfijímatel' pr!ínla finanČnépl,ostriedky posk},tnuté na základe Lejto Zmlu\,f7 bez výhrad v p]nom rozsahu a za
podmienok 4,plí.vajúcich Z tejLo Z ]Ltq/, zo všeobecne závázných práVnych předpisov a z interných predpisov

Posk}lovatelá
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PIijimatel'Je opIávDený použiť finaDčnéprost]-iedky posk}tnuté na Základe tejLo zmluw na úhradu konkrétneho
{ýdavkrýnákladu, avšak DajViac V srrme, ktoIáje pri rozpoótovej skupine tohLo nákladu/výdavku uvedená v Rozpočte
projekLu, Prijimatel'je opŤávnený použit a vyúčtovat\,"ýdavky/nák]ady v lámci j ednotliv,ich skupín rozpočtolaých
položiek uvedených v prilohe č. 2 k tejto zmluve V priebehu reallzácie proJektu m6že PíUímatel'uskutočniť presuny
nnančných prosh,ledkov medzi skupinami rozpočto}Trch položiek uvedených v tejLo zmluve maximálne do !"išky 20 %
finančných prosh'iedkov pridelených na danú skupinu rozpočLo\rých položiek bez toho, aby musel žiadať o zmenu
po(lmienok posk}tnutia dotácie. PriJÍmatel' nie je povinný použiť VšeLky finančné prostfiedky posl§tnuié na základe
te]to ZmluÝy

56

Prijimatel'Je povinný l)oužiť finančné prostrie(lky v.ilučne na qi,davky silvisiace s realizáctou Projektu (dálej len
opráýnené yýdavky) FPU bude ako oprávnené \"i,davky podlh Predchádzajúcej Vety akceptovať aj wdaVky Pnjímatelá,
ktoré PrLJímalel'!ryD aložil precl rJzavfetim zm]u\,y, ak boli \rynaložené na ithradrj \"ýdavkov, ktoré vznikli najskóf
01.o3.20l7 Výdavky musia P ]ímate]ovj vzniknílť najneskót,do 31,10,2o17 Dňom vzniku výdavku sa rozumie deň
dodania tovanL ale])o posk}tnuha služieb, kloré sil paedn)eloln vyťLčtovania. Dilonl úhrady sa rozumie deň odpisania
flnarrčných plosl1.iedkov z účtuPrúímatelh za ílčelonrzaplatenja ceny za tovar alebo sIužby,
oprávnenými Brdavkami v zmysle bodu 5 6 tejto Znrlu\ry sa .ozumejťl v.ýdavkT uvedené v príslušnej \.ýzve Výdavky bez
priameho vzťahu k realizácii projektu, ani !]rdavky, ktoré nie sil s(lčasťou Rozpočtu plojektu, nebudú akceptované.
Taktlež nebudú akcepLované ako oprávnené všetky !.ýdavky uvedené v článku 6 bod 6 zásad.

58 Výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov, ako

sú napť úroky poskyhulé peňažným ústavom, V ktorom má
Pl-úimatel zliadený účet,na kLolom sa íinanóné proslriedky nachádzajú (dálej aj ako Výnosy) sú prúmami štátneho
rozpočtu, ak zákon č 523l2oo4 Z. z o Iozpočlo\tí,ch plavidlách velejnej sprá!ry a o zDene a doplnení niektorých
Zákonov v zneni neskorších zákonov alebo osobitný zákon neustano!'l'úú inak, PrijímaLe]'je povinný všeLky výnosy po
odrátaní pop]alkov za vedenie účtu(okrem poplaLkov za založenie a Zrušenie účLu)odviesť na depozltný banko{ý účet
(pre icLenliiikáciu pIatby je Prljimatel povinný poltžiť vanabilný symbol uvedený v záhlavi tejto Zmluly) Poskytovatelh
pled dáluDrom konečnéhoa úplného!ryírčLovania poskytnulých finančných prostrie(ikov NeoClvedenie VýnosoV podlh
pledchádzajúcej Vetv je porušenín finančnej disciplíny v Zmys]e § 31 ods 1 písm d) Zákon č 52312004 z, z a
rozpočtoqich pravidlách verejnej sprálry a o zmene a doplnení niektoFých zákonov. o vráteniVýnosov Prljímatel'
LlpovedoDrí Poskytovate]á pisomne prcd r-ea]iZácioll plevodu, V prípade, že PrUímatelbVi Výnosy nevznikli, je povinný
Posk}.toťatelovi o lom podať lDfolmáclu formoLl česhrého,"fhláseDia prj v]úótovaní poskytnutých ťlnančných
p]-ostriedkov

Ak Prijínratel' nebude reallzovať Projekt, je povinný o te,ito skutočnosti Poslq/tovaLel'a bez zb}4očného odk|adu písomne
infoImovať. Pr!íma|elje povinný bezodkladne l'inančnéprosLnedky poslq/tnuté mu na základe teJto zmluvy v p|norn
rozsahu vrátiť na bežný ilčeL Pos}q,tovatelá uvedený v záh]avi tejto Zmlu!ry, ak íinančnéprostriedky vracia do
31.12.2017, a]ebo na depozitný účet,ak finančné prosLriedky vracia po 01.o1.2o18 Pre identifikáciu platbyje
Pfl.jimalel' povillný l)oližiť variabilný synlbol uvedený v záhlaví tejto Zmluw. Výnosy Prijinralel' Posk}tovaLelbvi odvedie
podlá boclu 5,8 tejto Zmlu,,Y, Pfij ímateI vráLením }repoLlžitých finančných prosLriedkov Da ne stťáca akýkolvek nárok

5-9

5

l0

5.1

1

Ak Plijinlate1 nepoužije celú sumu posk}tnutých finančných pŤosLriedkov, je povDný bezoctklaclne všetky nepouži|é
finančné prcstriedky VIátiť na bežný účetPosk}tovatelh uvedeDý v záhlavi tejto Zm]u!Y, ak finančnéprostnedky
vracia (lo 31.12.2017, alebo na depozitný účetuvedený v záhlaví tejto Zmtu\.y, ak finanóné prostriedky v.acia po
01,01.2018, Pre idenhfikáciu p]atbyje Pňjimatel' povinný použiť variabilný symbo] uvedený v záhlaví tejto Zm]u!T, o
vráLenÍ nepouŽltých ÍinanČtlýchprostriedkov Prijímatel' upovedomí Poskytovatelá písomne pred realizáciou plevodu,
Pf!imaLel' vl.áteninr nepoužitých Flnančnýc]r prostťiedkov na ne stráca ahíkolÝek náro
Posk}tovaLel'.je opráviený kedykolÝek '"akonať vecnú a finančnúkont.olu hospodárenta s [inančnýml prostriedkanri
poskytntltýml na Zák]ade teJto Zm]u\Y ako aJ konh-olu dodlžiavanta po\,1nnosti a závázkov PrijúDatelh z pIávneho
vzťabLl Vzniknulého na zákiade tejto Zmlrr\ry Píi.jimatelje povinný umožniťPosk}tovatelbvi a ním povereným osobánr
Wkonanie I(ontroly podlh }rredcháctzaJťlceJ vety Za týIrr účelonljePrijínralel'povinný Poskytovatelbq posk}tnílť
polrelrnú súóinnosť, najmá prectložiť dok]acly a údaje z ilčtovnej dokllmentácie, umožniťvstup Cto svojho sidla, resp,

priestorov, v kloŤlich podniká alebo lykonáva inú člnnosťalebo realizLlje Projekt Poslaf7Lovalel'sa zavázuje oznámit
PriJimatelbvj termÍn koniroly najúenej 5 dni vopred, a lo pisomne prcsLredníclvoo] poštovej zásie]ky alebo e-mailom,
P urČovaníte]'mÍDu koDtroly sa Posk],,t ovatel' zavázuj e poshtpovať tak, aby uskutočnením konlroly PrUímatelbvi
nespósobil Deprimerané zdržania v realizáolj Prcjektu,
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12 Pr|ima|el'sa

V sílvislosti s l-ea]izáciou PIojeklu zaváZuje podlá povahy Projektu primelaDým a vhodným spósobom
infofmovať o tom, Že PIojekt, na ktolý boli poskytnuté finančnéprostneclky na základe tejto Z]nlu!Y, podporil
Posk}tovatel1 Prl pl-opagácii ProJekLu Je PIijímaLe] povinný posLtlpovať podlá Prifučky pl-e propagáciu FPU a podlá
Manuá]u pre VizuáL]lu ic'tenhtu FPU, ktoIé P o s kytovate]' zvefej ní na webovonr sidle FPU P.ilimatel'sa zavázuJe
postupovať v zmys]e Znenia cLokunleDtov Špecifikovaných v predcháclzajúcej vele akluáinych k momenLu wkonavanla
propagácie P.úílnateL sa tieŽ zavazuje v dostatočnom časovom p],edstihu, najneskór však 1o clní vopred, informovať
PoskltovaleLá o telnlÍne IeaIizácie výsLupov }rro.jeklu, vfátane l,epr-ezenlačných, propagaóných a/alebo spoločenských
podujatj sÚVislaclch s uvederrín Pfolektu na vefejrros|i Na základe vzáJomnej Clohody]e Pr!imate]: povinný umoŽniť
osobán1 konajúcim Zalv n)ene Poskytovate]h ílčasťna všetlaých ])odujaliach súVisiacich s Projektom

513

PIiJirnaLel sa zavázl!e, Že pfi vŠeikých poCltUatíach a aktiviLách silvisiacich s PIojektom na verejnosti wkoná s
\ryllaloŽenÍm maxiDlálneI1o Ílsilia také opaLrenia, ktorýni zarnedzí lomu, aby mohlo dójsť alebo došlo najmá k
nasledovnýn1 negativny spoločenskýn1 javoln:

a)
b)
c)
d)

e)

podpore alebo propagácii skupín osób a]ebo hnutí, kloré V rámci svoJej činnosti Dásilím, hrozbou nási]ra
aIebo hrozbou inej ťažkej ujnry snerujú k pot]áčaniu základných práv a s]obód jných.
poLlŽÍvanilL zásLav, odznakov, rovnošiat a]ebo hesiel, prejavovaniu sympatií k skupine alebo hnutiam, ktoré
násilim, hrozbou násilia alebo hlozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobód osób.
sp.istupňovaniu, uvádzaniu do obehu, ponítkani , pTedávaniu a]ebo inému spósob rozšiTovania

extrémistických mate áloV,

hanobeniu niektorého lráfoda, jeho jazyka, k hanobeniu nlektorej rasy alebo etnickej skupiny, k hanobenlu
Jednotlivca alebo skupiny osób pre ich prís]uŠnosťk niektolej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej
skupiDe, póvodu fodu, p].e ich náboženské \,1,znanie alebo pleLo, že síl bez wznania alebo k lThrážanLu sa
takýnrto osobám alebo k obneclzovaniu práv takýchto osób,
podnecovaniu k nási]iu alebo k nenávlsti voči skupine osób alebo j ednotlivcovi pre ich prís]ušnosťk niektorej
l'ase. náloLILI, náIodnosti. farbe pleti, etnickej skuplne, póvodu Ioctu alebo pre icIr náboženské lYznanle,

PfijímaLel'sa rovnako zavázltje, Že pri vŠetkýchpoduJaliach a akLivitách silvisiaclch s Projektom nebltde uskuLočňovať
a/a]ebo inýnr sLlbjeklom nelln]oŽnÍ uskltLočňovať poIillckit agllácilt, podporu alebo popu]arizácíu náZvu, značh,,
proglamLl alebo hesie] politickq slrany, po]ilického hnutla a]ebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávat ]etáky,
respeklive rea]izovať na LeDto ilče] a]ebo v sílvislosti s tým akékolvek ílkony
,ddl.' dJ dko Ne.,lad|/cp h Jl'loluP.
5

14

5,15

Ak aj naprlek sp]Deniu povinností Prijínatelá pocllb bodu 5 13 ZmtuB, dójde bezjeho zavinenia k Lakému
Nežiadllcemu ko]raDiu, PI.ljimatel'je povinný beZ zbytočnéhooclkladu \.f/konat také Úkony a p jať laké opatrenia, aby
Nežiaduce]lu konaniu okanžite zamedzil a zabezpečil, aby sa v di]lšom LakoD konani nepokračova]o
V pripade, že dó]de zo stlany Prijinratelh k porrJšeniu poviDllosti podlá bodov 5,13 a/alebo 5 14 tejto Zmlu\y, polažuJll
sa finančné prostrieclky posk}tnrité na Zákiade lejLo Znr}LlW za použitév rozpol.e s louto Zmlr]vou, FinanČné
plost edky podlb predchádzajíicej vetyJe Pl.ijímatel' povinný posk}tovatelbvi vrátiť na bankoql, úóet Posk}tovatelá
uvedeDý v Záhlaví lejlo Znlu\,f/, a to najneskól.do 21 dní od doručenia \ai,zw Posk}tovatel'ir Pnjímatelbvi na ÝTáLenie

lakých finančDých prostfledkov,

5

L

6

Nesp]nenle závázkov a/a]ebo porrjŠeniepovinností \,yp]]ivajílcich pre Pryímatelá zo Znllu\ry a/alebo v súvislosti so
Zm]uvort sa povaŽLlje Za pouŽitle finančných prosLfíeclkov v rozpore s účelomuvedeným v Zmluve, s výnimkou
nespInenia záváZkov a]ebo poluŠeDia poviDDostí pfeukázatelne ZapríčineDých z dóvoclu }1/šŠe]moci:

6 Podmienky poslq/tnutia a vyúčtovaniafinančných prostriedkov
6

l

Posk}tovatel'sa na zák]ade tejto zmlu\ay zaváZuje poskytnúťPrijínratelbvl finančné prostriedky vo \aýške uvedenel v
bode 4 3 bezholovoStným prevoClolrl na ťLčet Pfijimatelh uvedený v záh]aví tejto Zmlu],f/

6

2

V pripade Zislenia Posk}'tovalelá o preukázatelhých Dedoslatkoch pri hospocláIeDi Pfijínratelh s poskftnutými
j'inarlČnýni proslriedkami je Posk}to\.ateL oprár,nený až do času odstrálenia
týchto nedostatkov Zastaviť poskytovanie
dll]šiclr fi nančrlých pIostIieclkov Prljímate]bvi

Lj

3

PouŽitie finanČných prostriecLkov, posk}.tnulých na základe tejLo Zmlu!T,, pod]ieha ich finančnému vyúčLovaniua
vecnému r]'hodnoLeDiu PIojektu (dálej spolu aj ako yyúčtovanie), ktolé Prij ímatel' zrealizlú e v regisLračnom systéme
Poslrytovate]á Prijímatel'je povinný Vyílčtovaniepod]á pleclchádzajílceJ vety Posk}tovatelbvi predložiť v |]aóeneJ
podobe '"ygenerovanej z relJistraČného systému FPU najneskór do termínu: 31.o1,201B K V},1Lčtovaniu
Je PrúimaLe]]
povinDý pliložiťaj

Zmluva o poskylnu!i ftnančných ProstIiedkov

č 17_5l2_0t600

a)

/

Kópje origirlálnych iLótovných dok]adov ozDačených čís]omZmlll!1l (ílčtovnýdoklad ako pleukázalelhý
zázDam ll]usí obsahovať náležltostl v Zmysle § 10 zákona č 43lt20o2 Z z o ilčtovnícLve, pričom za obsahovú
splávnost účtovnéhodokladu zodpovedá pl,ijímateL dotácje ) potwdzujúcich použitie poskytnutých
finaDčných pIostliedkov a kópie \,fipisov z účtrroznačenýclr číslo Zmlu!ry, na ktoŤý boli poukázané finančné
Drostriedky a z ktolého bo]i uhrádzané \,"ýdavky na pfoJekL s použitím poskytnutých finančDých pfostriedkov
Akje p jímate]'dotácie regisLrovaným p]atcom clane Z pridanej hodnoty (clhlej len DPH) a móže si uptatniť
oclpočítanieDPH, táLo nie je pri !1rťlčlovanídotácie považovaná za oprávnený qidavok

Alebo

b)

spl,ávu arJdítofa alebo Zrla]ecký posudok licencovaného zna]ca o Zhode pfedloženého finančného\TitČtovanja
so znluvou; sprál,u auditora alebo z]}alecl§i posudok pledložíprijímatel'vždy, akje celková suma fhančDých
prostriedkov poslrytnutých pod]h Zmluw 100 000 EUR ale])o viac správu audítora pre(lkladá PriJímatei'v
IozsahLl, ako je určenév

článl

7 bod 4 Zásad,

6

4

Vyílótovanie musi obsahovať inforlnáciu o použjLífinančDých pl-ostl-iedkov pod]'a sklLpín rozpočto{ých poloŽiek s
oh]áclom na Rozpočet pl.ojekLrJ Neodcle]ite]holt súčasťotlVyilčtovaniaje aj Zdokladovanie poviDného spolufrnanco\ ani a
oprávnených rldavkov pt-ojeklu vo výške určenej v tejto ZinlLlve Neopr,ávnené rlidavky plojektu žiadatel nemóže
q/účtovaťako povinné spolufinancovanie Ak Príji aLel'v zclokladovarrí a q,.ričtovanípovinného spo]ufinancovania
projektu uvedie \iidavll],, ktoré uhradi]a tretia osoba, je povinný p ložit k \T^lčtovaniu aJ kópiu dokladu
polvrdzujúceho zmluvný Vzťah meclzi prijímaielbm a touto osobou, na zák]ade kLorého l)oli tteto Výclavky uhladene
Zároveň Je PfU imate]'povinný k \,TilčlovaniLL zabezpečiťod tejto osoby pred]oženie kópií ítčtovných dokladov
potVICizLtlilcich vznik a ílhladu taklo v}ilčtovaných qiclavkov Povinnou prilohou wúčtovaniajeaj prehlád dáIšieho
spo]ufinancovania pfoJeklu Zo zdrojov uveciených V rozpoČte projektu

6

5

vecné lThodnolenie pIojektu pfijílnatel'wpracuj e v predpísanej štruktúre určenej v príručkepre vecné \ryhodnotenie
a wúčLovanie pl.ojelrlu FPU, klorú Po s kj,tovate I' Zvelej ni na Webovom sídle FPU Vecné Whodnotenie musi obsahovať:

a)
b)
c)

rea]izácii prcjektu poClrobne popisLúílcuVšetky elapy realizácie projekLu,
informáciu o nap]není predpokladov, cie]b\,a \"ýsle(lkov proJekttl, kioré prijíma lel'rJviedo] v žiadostt o
posk}tntlhe finančných pIoslriedkov,
v]astné zhodnoLenie prínosLl projektu pojeho realizácii,
sprá!-Ll o

6

6

K VecDému lYhoclnoLeDiu Projektu je Prij ilnate]' povinný DI,lložiť aj dol(umenty Potvt-Clzujúce splnenie povinnosLi
PriJimate]á q,plývaJúcej mu Z č] 5 bod 5 12 prvá veta tejto Zlnlu,"y v rozsahu ulčenonr Príručkouple propagáciu FPU
a Ciokllmenty poLvrdzlljúce Závázné {istupy z Projektu pocuá prílohy č, 1 k iejto Zmluve, v rozsahu určenom Príručkou
pre Vecné \,T7hoLlDotenie a v]účLovaníepl,ojektu FPU

6

7

VyitčLovanie mLlsí byť podpísané Prijímatelbnl a]ebo štatutárnym orgánom Prijimate]a alebo nim na tento účelpisomne
splnomocnenoLl osobotL, pričom loLo sp]nomoc]renie musi byť sťlčasťoupredloženého V},učtovaDia

6

8 Pf|ímatel'Je povnlný

ctol.učiťVyúčtovanie Poskytovate]bVi osobne do

kanceláne FPU, pťoslledníctvom kuriérske]

slrJžby alebo pfostredníctvom doponLčenej zásielky

69

Ak Prij imateI'nepleclloži Vyúčtovanie najneskór v ternine sLanovenom v bode 6 3 tohto č]ánku, Posk}tovateL ho
písomDe \Yzve, aby pred]ožil VŇčtovanie beZ zb}točnéhoodk]adu, najneskóI však do t0 dní oCt cloryčenia písomneJ
!.J,zw Ak prijimate] nepred]oží vyitčlovanie anl v uvedenej dodatočnej lehote, považuje sa táto skrJtočnosť za po žiLie
fiLlaDčných prcstdedkov v l.ozpofe s ťróelom uvedetlýn1 v tejLo Zm]uve,

6

10

Ak kanceláIia zistj DeclosLatk}, Vo Vyúčlovaníalebo Vjeho prilohách, oznámi tielo nedostaLky prostl,edníctvonr
elektl.onLckej pošty Pl-ijimate]bVi a \,l,zve ho, aby v lehote Cio 7 dni nedostatky odsLráni1. Ak P.ljímalel' nezabezpečl
oC]sLl'áDenre rlecLostalkov v stanovenorn |erLIile, považLúesa táto skutočtlosťza použitje posk}tnuqich finančných
prosLrrecikov aiebo jch Časti, v rozpofe s Účelom uVecleným v telto Zmluve

6

11

Ak kance]ária pri ovelovani splnenia podnrienok použiLia finaDčných plostriedkov Z fondu zisLí také porušenie
podmienok uvedených v zmluve, ktoré zak]adá povinnosť p jirnatelá vrátiť poskyh té finančné prostriedky alebo ich
časť,neodk]adne q/zve Prijímatelá, aby v lehote do 10 dní odviedol posk}tnrJté f]nanóné prostnedky na účetfondu Ak
PI|imatel'v určenej le]rote Výzvu neupos]úc]rrre, alebo odvedie na ilčet fondu neúplDúsumu, považuje sa iálo
skuLoČnosťza použitie poskj,,tnutých fínančllýchpl,ostfiedkov alebo iclr časLi, v lozpore s ÚČelom uvedeným V lejto
Zrll]uvs

Zmlula o poskylnrJij finančných prosiúedkov

č 17 512

01600
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7 Sankcie
7

1

Ak Posk}tovate]'\,yzve Prijímatelá, ktolý použil finančné pŤostriedky alebo ich ča§ť v íozpole s touto zm]uvou, na
vrátenie finančných prostliedkov a Prij inratel' finanóné plostriedky alebo ich časťPosk}tovate]bvi nevráhl vo Ýýške a v
lehote uVedených vo {i,zve, vzniká Poskytovatelbvi voči PrljímaLelbvi okamihom počia|ku omeškania Prljímatel'ó so
zaplatenÍln Posk}tovatelbm vo výzve požadol,aných fjnančných prostriedkov nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
ťške20 o/o z hodnoty sum!, finančných prostriedkov, ktorých Wátenie PoskytovaLel'od Prijimatel'a výzvou požaduJe
povinnosť prijimaLelh vráliť posk}tovatelbvi \"ýzvou požadované nnančnéprostriedky tým nie je dolkn!tá

7

2

V pripaC]e omeškania Pfijílnatel'a so zap]atellin1 akéhokolvek peňažnéhozá\,áZku Poskylovate]bvi je Prljímatel' povinny
zaplatiť Poskytovatelbvi úrory z omeškania vo qiške 0.03 % z dlžnej sumy, a to za každý Cleň omeškanla,

7

3

V prípade, že v dósjedku sktttočnosLi, za kLorú zodpovedá Prijimatel: vznikne Posk}tovalelbvi škoda, je PrúimaLel'
povinný nahradiťju Posk},tovate]bvi v ]ehote, ktorit urči Posk},tovatell a v celom Iozsahu Lak, ako bude \./číslena

PoskylovaIelbm
7

4

Zaplalenim zmluvnej pokuty podlh tejto zmlu\y nieje dotknulé plávo na náhradu škody spósobenej porušením
povlnnosti, pre pripad poruŠenia kLoíej bola Clohodnutá; a náhrada škocly móže b},t uplatňovaná Posk}tovaLelbm VUči
Pfrjimatelovi v plnej Brške a to aj v prípade, ak zmluVDá pokuta prelyšuje \.]i,šku škody,

8 Zánik zmluvy
B

1

Právne Vzťahy medzi Poskytovatelbn a Prijímatelbm založenétouLo zmluvou móžu zanik|núťDajmá:

a)
b)
c)
82

Poskýtovatel'móže ocl tejto Zm]uW odslťlpiť v pdpade, ak Prijimalel použije finančné pl-ostriedky alebo ich časťv
rozpore so zmluvolL, lesp, v [ozpore s ÚČelom uvedeným v čl 4 tejto Zmlu!ry Rovnako móže P osk}tova te]' ods tílpj ť od
Le]Lo Zmlu\Y v pripacle podstaLnél]o pol'ušenia tejto Zmlu,,y ale]ro v pripade zmeny okolností, za ktoFich došlo k
uzalTetiu zmlu\,y, a to najmá:

a)
b)
c)
8

3

akcepLáciou liaclneho a úplnéhovyúčtovania ProJekLu podlh čl, 6 tejto ZmIu\T,
dohodou zmluvných strán,
odsLúPenímod Zmlu\,f zo stranv Posl§.iovatelh

ak sa prellkáže, že úCtaje v žiadosti a dok]a(toch, na zák]acle kloryi,ch Pos kytov atel' rozhodol o posk}tnuti
ctotácie bo]i nepravclivé, neúplné, Zavádzajúce alebo sfalšované,

ak Príjífiate]' beZdóvodne pozastavil rea]izáciu projektu,
ak na majeLok Prijímatel'a bola povolená exekitcia, rešLíukturalizácia alebo !ryh]ásený konkurz, alebo bol
návŤlr na Vyhlásenie korrkurzu zamieLiutý pre nedostatok majetku

Ustanovenia iejlo Zm]u',ry upravujúce sankcie ako aj povinnosti z nich \rypl:ívajúce nie sú odstúpenínr od Zmluw
dotknuté odstúpenie od Zn1lu!ryje účinnédňom jeho do.učenia druhej zmlu\,Ťlej §trane

9 záverečné ustanovenia
9

1

PoskyLovate]'si \ryhr.aclzuje pfávo znižiťsumu poskyhutých finančných prosLrieclkov z aól,oau nea]sťattu finančných
prosil'iedkov v rozpočte posk}tovaLelá, ktoré síl príspevkom zo štálneho rozpočtu, ,,"ýiučne však o sumu p amo
v-!pl'ivajúcu z viazania výdavkov štátnelro Iozpočtu Ministerstvom flnancií slovenskej republiky v zmysle zákona o
rozpočLo!"ých pravidlách V takomto prípacle nezodpovedá Pos}qtovalel'za Vznjkítulé náklady Prijímatelá ani
nezodpovecLá za pripadnú škocLr,t

9

2

Akékolvek zmeny a dop]Denia tejto ZĎlulyje možné\,ykonať r,lilučrre v písonne; forme prostreclnicLVom vzostupne
očislovaných dodaLkov k tejto zmluve, uzatvolených po predchádzajúcej dolrode znl]uvných stŤán. o skutočnostiach
rozlrodných pre potrebu zmeny alebo doplnenia Lejto Zmlu\,Y zo sLIany Pri]ímaLelá je Prúímatel'povinnýinformovať
Poskytovatelh bez zbytoóného odkladu od ich Vzniku o zmenách rozhoduje riadlte]: FPU, v lehote najneskór 15 dní od
doručenia žiadosti o zúenu, pŤičom svoje rozhodnulie je povinný dať na vedomie racle FPU

Zm.Uvd o poskytnJtl [lndnanych prostrledkov

č ]7_5l2_0l600
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g:]

Ak finančné pl.osiriedky poskytnuté na Základe tejto ZmlulT použije Prljimatel'na dodarie Lova.u, na uskuLočnenie
SlavebDýclr prác a/alebo Da poskytnrJtie služieb v Znrys]e zákona č- 34312015 z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, Je Prijímalel' povinný posLLlpoVať v ZrrrysIe uvedeného vŠeobecne závázného
pIávneho pl.eLlptsu

94

Táto zm]tva nadobúda platnosť dňom jeJ podpísania oboma zm]uvn:imi stranami. Táto zmluva pod]ieha v zmysle
prislušných ustanovení zákona č 40l1,964 zb občianskf, zákonník v zneni neskoršich pIedpisov v spoJení s
relevaDtnýni ustanoveDian zákona č 211/2000 Z. z, poýínnémuzveŤejneniu,

95

Zmluvaje Whotoverrá v dvoch rovnopisoch,

96

PíjimateI podpisonl tejto Zmlu\l, \ryhlasule, že sa oboznáni] s prísl šnými všeolrecne Záváznými práVnymi predpismj
ako aj so silvisiaclml inteínýni preClpismi Posk}tovatelá. kloré Llpra,"Tjťl všetky VZťahy v.ýslovne upravené ako aj
\,1;s]ovne neupravené V tejto Zmluve PrijímateL qis]ovne sílhlasi s obsahom všeLhi,ch súvisiacich inlelných pledplsov
PoskylovaLeLa a zaváZllje sa plniť všetky povinnosti, kloré mu z nich v súvislosti s touLo Zmluvotl q7p]]ivajÚ,

97

Neoddelitelhou súóasťou Zmluvy sú aj tieto pfí]ohy:

a)
b)

Z

ktoti,chjeden dostane Prijímatel' a jeden Poskf7tovatel:

Príloha č 1, závázné {istttpy projekttl
Prí]oha č, 2i Rozpočet projeklu

9,8

Zásielka podlá lejto Zm]ulT sa mrjsí doručovaťna e,mailo}at adlesu, pdpadrre na adresu sídla Zmluvlrej strany, ktorej
je zásielka uťčenáa ktoré sú uvedené V záhlavi tejlo Zm]u\,ir, ak sa Zm]uvné strany nedohodnú inak a na doručovante
zásielok sj neurčia iDé e-mailové adresy a]ebo iné korešpondenčnéadresy ZmIuVné stra]ry sa zavázujú vzáJomne si
pisomne ozDamovať všetl]/ zmeny Lýkajúce sa adries oboch Zmluvných strán uvedených v záh]aví |ejto Zmluly bez
zbytočnéhooclkladu v p pade porušenia povinnosti podlá preClchádzajúcej vety zodpovedá Zmluvná strana dnrhej
Zm]uvnej sLlane za p padnú škodu, kto],á jej porušením uvedenej povinnosti vznik]a.

99

Zmluvné stlanv sa Zavázujíl, že si navzájom v pripade potreby bez zb}točného odkladu posk}tnú všetku newhnttnú
silčinnosť, ktorú bllde možné\,závis]osLi od konkrétnych okolností od nich spfavodlivo požadovat Zmluvné strany sa
zavázujú Vzájomne si v prípade potleby bez Zbytočného odklaClu poskylnťlť informácie nelYhnutné na riadne splnenie
svojich závázkov q/p]i,vaJúcich im zo zmlllw, alebo z právnych predpisov, či prerokovať dóležité oLázky, ktoré by
mohli v Závažnej miere ovplyvlrit plnelrie povitrnosLí Zrnluvilých strán sLanovených touto Zmluvou alebo plávnyín
pfedpisom, a tým ovplwniť ctosiahnutie účeluZmluv,v,
Zmjll\,,u prečitali, roz[mejťLjej obsahu a sílhlasia s ním, Zmluvné strany }T,hlasr,rlú, že
plosireclnictvom tejto Zmlu\ryje ,"Madrená ich sk[toóná, vážna, sloboatná Vóla, v ktoŤej niel omylu, Zmluvné staany
\yhlasr,tjú, že túLo Zmiuvu neuzavrc]i v tiesni a za nápadne ne!^ýhoclných podmienok. Na potvíclenie q/ššie uvedeného
Zmluvné strany Zm]ulrr vlastnoručne podpišu

910 Zmluvné stfany \,ryhlasujil, že si

B.atisLava

Caclca 01 06 2017

1 1, "rúL 7017

p]-edseda rady FPU
Za DoskvtoVaLe]á
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