
ZN.{LUvA
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019
číslo: MK- 438412019 l2.1

uzafuorenápodl'a § 51 zákona ě.40l1964 Zb. Občianskyzákonníkv spojení s § 4 ods. 5 zákona
ě. 43412010 Z. z. o poskytovaní dotrácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

(ďalej len ,,zmluva") medzi zmluvnými stranami označenými ako

Poskytovatel':
Sídlo:
Zastupený:
alebo

tČO:
BaŇové spojenie:
Výdavkový účet:
Príjmový účet:
Depozitný účet:
(ďalej len,,poskytovateť")

L

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava l
I-ub ica Laš šáková, ministerka koltúry S lovenskej repub liky
Mgr. Kamil Peteraj, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky
00165 182
Štátna pokladnica
SK90 8l80 0000 0070 0007 1652
SK66 8l80 0000 0070 0007 1599
SK18 8180 0000 0070 0007 1687

Prijímatel': Kysucká knižnica v Cadci
Sídlo: Ul. 17. novembra 1258,02201 Čadca
Zastipený: PhDr. Janka Bírová, riaditelka
ICO: 36145068
IBAN: SK48 8180 0000 0070 0048 1360
(d'alej len,,prijímateť")

článot< t
Predmet zmluly

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie prijímatelbvi zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MinisterstVa kultúry Slovenskej republiky na kultúrnu aktivitu
osób so zdravotným postihnutím alebo inak zneýhodnených skupín obyvateťstva
v sume 2 200 eur (slovom: dvetisíc dvesto eur) jednorázovo na podporu realizácíe projektu s názvom
Rozprávky večných detí v tvorivých dielňach (d'alej len ,,projekt") - pdprava arealizácia kultúrnej
aktivity osób so zdravotným postihnrrtím a inak znevýhodnených skupín obyvatelštva.

2, Dotácia je podťa § 8 ods. 4 zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znetú neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
č. 52312004 Z. z.") určená na úhradu bežných výdavkov v nasledovnom členení: propagačné
materiály a publicita, materiálové náklady súvisiace s realizáciou projektu - materiál na tvorivé dielne,
honorare (odmeny) a osobné náklady.

3. Poskytovateť poskytuje dotáciu podl'a zákonač.43412010 Z, z. oposky.tovaní dotácií vpósobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v zneni neskorších predpisov bezhotovostne a v súlade
so zákonom č.29ll2OO2 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorych zákonov v zneni
neskorších predpisov, vo forme bežného alebo kapitálového transferu.

4. Prijímatef prijíma dotáciu uvedenú v odseku 1 tohto článku bez výhrad, v plnom rozsahu
azavázuje sa naložiť sňou podťa podmienok uvedených vtejto zmluve avsúlade splatnými
právnymi predpismi.



5.

článok z
Podmienky použitia dotácie a povinnosti prijímatel'a dotácie

1. Dotácia je účelovo viazaná. Prijímatel' sa zavázuje použiť poskl.tnutú dotáciu na rea|izáciu projektu
v roku 2019, podl'a č1. 1 ods. 1 tejto zmluvy v členení výdavkov podl'a čl. 1 ods. 2 tejto zmluly.

2. Prijímatel' sazavázuje financovať projekt, na ktoý sa dotácia poskyuje, aj zvlastných alebo iných
zdrojov najmenej vo v,ýške 5 oÁ, t.j. 118 eur (slovom: stoosemnásť ellr) z celkového rozpočtu
podporeného projektu uvedeného vpdlohe žiadosti oposkytnutie dotácie č. MK-4384l2019l2.I
vo ýške 2 350 eur.

3. Prijímatel'móže použiť dotáciu na úhradu niektorych ýdavkov uvedených v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy.
Prijímatel' je oprávnený použiť dotáciu na úhradu príslLršného výdavku najviac v sume, ktorú
k takémuto ýdavku uviedol v celkovom rozpočte projektu, a to: propagačné materiály
a publicita 145 €, materiálové náklady súvisiace s realizáciou projektu - materiál na tvorivé
dielne l 94I €, honoráre (odmeny) a osobné náklady 264 €.

4. Prijímateť je oprávnený použiť dotáciu do 31. marca2020.

6.

Výnosy z posky,tnutých prostriedkov po odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okrem poplatkov
zazaloženie a zrušenie účtu) sú podl'a § 7 ods. 1 písm. m) zákona ě,52312004 Z. z. prijmom štátneho

rozpočtu. Prijímatel' je povinný odviesť na príjmový účet poskytovatel'a č. SK66 8180 0000 0070
0007 1599 vedený v Štátnej pokladnici kladný rozdiel medzi vjmosmi a poplatkami za vedenie účtu
najneskór do 20. apríl,a2020,

Prijímatel' je povinný zaslat'poskytovatefovi písomne vlehote uvedenej vodseku 5 informáciu
o platbe ýnosov, alebo informáciu o tom, že v,ýnosy nevznikli.

Prijímatel'je povinný pri použití dotácie dodržať maximálnu hospodárnosť, efektívnosť a účinnost' ich
použitia v súlade s ustanoveniami § 19 ods. 3 zákona ó. 52312004 Z. z. Prijimatel sa zavázuje, že vráíi
dotáciu, ak mu na ten isý účel už bola poskýnutá dotácia zo štátneho rozpočtu.

Prijímatel' je povinný o poskytnutej dotácii viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom
č.43I12002Z. z. o účtovníctve vznetú neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon č,43112002 Z.z.").
Prijímatel', ktoný nie je účtovnou jednotkou podl'a zákona ě. 43I12002 Z. z., musí počas piatich rokov
odo dňa podpísania tejto zmluly uchovávať všetky účtovné doklady, súvisiace s realizáciou projektu
podl'a čl. 1 ods. l tejto zmluvy.

Prijímatel'nemóže zdotácie poskytovať finančné prostriedky ako dotáciu alebo póžičku iným
právnickým osobám alebo §zic§m osobám, ani financovať podujatia organizované alebo
realízované inými prár,rrickými osobami a §zickými osobami. Prijímatel' nemóže použiť dotáciu
na úhradu závázkov zpreďchádzajúcich rokov, miezd svojich zamestnancov, platov, služobných
príjmov a ich náhrad a ostatných osobných r,lrovnaní, úhradu výdavkov na vlastnú prevádzku,
refundáciu ýdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch, ani použiť na splácanie úverov,
póžičiek aúrokov zprijaých úverov a póžičiek, krytie straty zvlastnej činnosti alebo zčinnosti
tretích osób. Prijímatel' nemóže použiť dotáciu na úhradrr výdavkov, ktoré nemajú priamy vzťah
k projektu uvedenému v čl. 1 ods. 1 tejto zmluly.

10. Poskytovatel'bude akceptovať aj r."ýdavky prijímatel'a spojené s realizáciou projektu podl'a čl. 1 ods. 1

tejto zmluly, koré prijímatef vynaložil pred uzatvorením tejto zmlur,y, ak boli vynaložené
v roku 2019 alebo 2020 naúhradu výdavkov uvedených v čl. 1 ods. 2 tejto zmlur,y.

11. Ak prijímatel'nebude realizovat' projekt, na ktory bola dotácia podl'a čl. l tejto zm\xy poskl,tnutá,
je povinný bezodkladne písomne o tejto skutočnosti informovat' poskytovatel'a a súčasne vrátit'

9.



ť

dotáciu vplnom rozsahu, najneskór do 31. decembra 2019 na rjdavkový účet poskytovatel'a
č. SK90 8l80 0000 0070 0007 1652vedený v Štátnej pokladnici.

12. Ak prijímateť nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povinnj jej nel,r,čerpanú časť bezodkladne
v roku 2079 vrátiť, najneskór do 31. decembra 2079 na výdavkovj, ťrčet poskytovatel'a č. SK90 8180
0000 0070 0007 t652 vedený v Štátnej pokladnici. Ak vracia nevyčerpanú časť dotácie v roku 2020,
je povirrný vrátiť túto časť dotácie na depozitný účet poskytovatel'a č. SKl8 8180 0000 0070 0007
l 687 vedený v Štátnej pokladnici najneskór do 20, apála 2020.

l3. Prijímateť je povinný umožniť poskytovatel'ovi vykonať finančnú kontrolu hospodárenia
sposkytnutou dotáciou podl'a zákona č.357l20I5Z.z. o finančnej kontrole aaudite aozmene
a doplnení niektoých zákonov.

14. Prijímatel' je povinný pri ,použití dotácie postttpovat' podl'a príslušných ustanovení zákona
ě.343l20I5 Z. z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní").

15. Prijímatel' je povinný vrátiť celú poskytnutú dotácir.r vroku 2019 na ýdavkol} úrěet poskýovatel'a
č. SK90 8180 0000 0070 0007 1652 vedený v Štátnej pokladnici, ak sa právoplatne preukáže
spáchanie trestného činu v súvislosti s realizáciou projektu, na ktory bola poskYnutá dotácia podl'a
čl. l ods. l a2tejto zmluvy.

16. Prijímatel'je povinný pri informovaní masmédií o projekte, na ktoď bola dotácia podl'a čl. 1 ods. l
tejto zm|uly poskytnutá a pri spoločenských akciách konaných v súvislosti s ýmto projektom alebo
inej jeho propagácii uviesť, že bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky. To sa nevzťahuje na podporené projekq, realizované pred dňom podpísania tejto zmluly.

17. Prijímatel sa zavázuje uviesť v každom vyllačku neperiodickej publikácie, zvukového, zvukovo-
obrazového nosiča a na všetkých propagačných materiáloch zretelne text: ,,Realizované s finančnou
podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky." To sa nevzťahuje na projekty realizované pred
dňom podpisu tejto zmluly.

Prijímatef je povinný minimálne 15 dní pred realizáciou projektu poslať poskytovatel'ovi - sekcii
kultťrrneho dedičswa pozvánku alebo oznámenie o uskutočnení projektu s uvedením programu

a miesta realizácie projektu. Pozvánka musí bý'zretelhe oznaěená textom: ,.Realizované s finančnou
podporou Ministerstva kultury Slovenskej republiky". To sa nevďahuje na prijímatel'a, ktoný realizuje
projekt - podujatie pred dňom podpísania tejto zmluvy.

článot< 3 -
Vyúčtovanie dotácie

1. Prijímatef je povinný vyúčtovať použitie dotácie v týchto lehotách:
a) do 20. januára2020, ak finančné prostriedky použil do 3l. decembra 2019,
b) do 20. aprila2020, ak finančné prostriedky použil do 31. marca2020.

2. Prijímatel'je povinný vyúčtovať:
a) dotáciu poslqrtnutú na realizácitl projektu,
b) finančné prostriedky, ktoré sa prijímateť zavíazal vynaložiť ziných zdrojov podťa č1.2 ods.2

tejto zmluly, pričom vyúčtované výdavky musia priamo súvisieť s projektom uvedeným v čl. l
ods. 1 tejto zmluvy,

.3. Vyúčtovanie dotácie je záHadnou podmienkou pre prípadné poskltnutie dotácie vnasledujúcom
rozpočtovom roku a musí obsahovať tieto samostatné časti:
a) vecné vyhodnotenie projektu,
b) finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie.



4. Vecné vyhodnotenie projektu podl'a odseku 3 písm. a) musí obsahovat'písomnú správu podl'a prílohy
č. 3 k tejto zmluve a to konkrétne:

a) pri realizácli podujatí v rámci živej kultúry a neformálneho vzdelávania v oblasti kultúry osób
so zdravotným postihnutím:

1. sprálu o naplnení ciela, zámeru projektu s termínom konania podujatia, ciel'ovej skupine,
2. informáciu o počte realizovaných aktivít v rámci projektu,
3. informáciu o počte návštevníkov, počte účastníkov podiel'ajúcich sa na projekte,
4. sprievodný propagačný materiiál:
- pozvánka (pdpadne plagát alebo programový bulletin) musí byť opatrená logom ministerstva alebo

textom: ,,Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultury Slovenskej republiky" a musí
byť vsúlade s presným názvom projektu, ako aj termínom amiestom realizácie projektu ako sú
uvedené v žiadosti o dotáciu (pokiaf žiadate|'nepožiadal o zmenu názvu projektu alebo termínu či
miesta realízácie),

- fotograťre z kultúmej aktivity,
5. informáciu o odbornej odozve projektu (recenzie, kíitik], a pod.), pokial' bola uskutočnené,
6. informáciu o mediálnej odozve, pokiať bola medializácia realizovaná.

b) pri periodických, neperiodických publikáciách, zvukoých, resp. zvukovoobrazoých nosičoch
a m ultimediálnych nosičoch:

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

2. sprár,u o naplnení ciel'a projektu a špecifrkáciu projektu,
3. informáciu o odbomej alebo mediálnej odozve projektu (recenzie, kritik], a pod.), pokial' boli

uskutočnené.

Finančné lyúčtovanie poskýnutej dotácie podl'a odseku 3 písm. b) tvorí:
a) vyúčtovanie dotácie podl'a prílohy č. 1 k tejto zmluve, vrátane kópií bankových výpisov

(v prípade hotovostného styku kópie pokladničných dokladov) preukazujúcich použitie dotácie
v súlade s čl. l tejto zmluvy, kópií účtovných dokladov preukazujúcich použitie dotácie v súlade
s čl. 1 tejto zmlur.y (účtovný doklad ako preukázateíný záznam musí obsahovať náležitosti
v zmysle § 10 zákona ě.43112002Z. z.; za obsahovú správnosť účtovného dokladu zodpovedá
prijímatef dotácie), dokladu o odvedení ýnosov zposlgtnutých prostriedkov poskytovatel'ovi
v súlade s čl. 2 ods. 5 tejto zmluvy a dokladu o vrátení nelyčerpanej dotácie poskltovatel'ovi
v súlade s čl. 2 ods. 12 tejto zmlur,y; ak je prijímatel' dotácie registrovaným platcom dane
zpridanej hodnoty amóže si uplatniť odpočítanie dane zpridanej hodnoty, táto nie je pri
vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený ýdavok,

b) vyúčtovanie spolufinancovania projektLr podl'a prílohy č. 2 k tejto zmluve. Ť

K vyúčtovaniu dotácie prijímatel'priloži kópiu zápisnice zposúdenia splnenia podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní a kópiu zmlulry s úspešným uchádzačom. Ak je prijímatef registrovaným
platcom dane z pridanej hodnoty, k lyúčtovaniu priloží čestné r,yhlásenie o tom, či si uplatňoval alebo
ner,rplatňoval odpočet dane z pridanej hodnoty.

Vecné vyhodnotenie projektu a finančné lyúčtovanie poskytnutej dotácie budú akceptované, iba ak
budú čitatelhé a úplné a potwdené podpisom štatutámeho orgánu prijímatel'a alebo ním písomne
povereného zástupcu, pričom toto písomné poverenie musí byť prílohou vyúčtovania.

Ak prijímatel' nepredloží finanéné vyúčtovanie poslqrtnutej dotácie a vecné lyhodnotenie projektu
alebo ak nereaguje na výmu poskytovateťa o predloženie finančného vyúčtovania poslgrtnutej dotácie
alebo vecného i,yhodnotenia projektu podťa odseku 1, alebo ak poskytovatel' zistí nedostatky
v predloženom finančnom vyúčtovaní poslgrtnutej dotácie alebo vecnom vyhodnotení projektu,
je prijímatel' povinný podťa pokynov poskytovatel'a finančné výrčtovanie poslqrtnutej dotácie
alebo vecné r.yhodnotenie projektu predložiť, doplniť alebo zabezpečiť odstránenie zistených

ť

5.

6.

7.
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nedostatkov v lehote určenej poskytovatel'om. Ak prijímatel' v určenej lehote finančné vyúčtovanie
poslgtnutej dotácie alebo vecné lyhodnotenie projektu nepredloží, alebo nezabezpeči odstránenie
nedostatkov, je povinný dotáciu poslg,tnutú na zťl<],ade tejto zmlur.y v plnom rozsahu vrátiť
poskytovateťovi do 30 kalendámych dní od uplynutia lehoty podl'a predcháďzajúcej vety.

9. Ak prijímatel' neodvedie finančné prostriedky lyplyvajúce zo zúčtovania na príslušný účet
poskytovatel'a (v pdpade vzniku povinnosti - vratky), je povinný finančné prostriedky vo výške
dotácie poskytnutej na príslušný projekt poskytovatel'ovi v plnom rozsahu vrátiť,

10. Ak sa zistia nedostatky pri hospodárení s dotáciou poskytnutou podfa čl. 1 tejto zmluly, poskýovatel'
zastaví poskytovanie d'alších finančných prostriedkov prijímatel'ovi, až do odstránenia zistených
nedostatkov 

článok 4
, Zryena podmienok použitia dotácie

1. O zmene podmienok použitia dotácie móže poskytovatel' rozhodnúť len na zákIaďe písomnej
a odóvodnenej žiadosti prijímatel'a dotácie v lehote určenej podl'a odseku 2 až 6 pre zmeny
podmienok použitia dotácie. Ak žiadosť nebude odóvodnená, wzNe poskytovatel' prijímatel'a dotácie
na jej doptnenie. Ak žiadosť bude zamietnutá, oznámi poskytovatel'túto skutočnosť prijímatel'ovi
dotácie.

2. Žiadosť ozmenu názvu projektu musí byť predložená najneskór 15 dní predrealizáciou projektu;
pri projektoch realizovaných v decembri 2019 do 30. novembra2019.

3. Žiadosť o zmenu termínu a miesta realízácie projektu musí byt' predložená najneskór 15 dní
predrealizáciou projektu; pri projektoch realizovaných v decembri 2019 do 30. novembra2019.

4. Žiadosť o zmenu zámeru poskytnutia dotácie v súlade s popisom projektu a v intenciách
akceptovatel'ných ýdavkov uvedených v celkovom rozpočte žiadosti v stlpci požadovaná dotácia
musí byt'predložená najneskór 15 dní pred realizáciou projeku; pri projektoch realtzovaných
v decembri 2019 do 30. novembra2)l9.

5. Žiadosť o zmenu výdavkov v intenciách akceptovatel'ných ýdavkov uvedených v celkovom rozpočte
projeku v stípci požadovaná dotácia musí bl predložená najneskór do 30 dní od zrealizovanta
projektu; pri projektoch realizova"Y:h 

"novembri 
a decembri 2019 do 30. novembra2019. Ak j"

v celkovom rozpočte projektu v stlpci požadovaná dotácia pri qýdavku uvedená nulová hodnota,
nie je možné žiadosti o zmenu výdavkov lyhovieť.

6. Žiadost'o zmenu termínu použitia alryúčtovania dotácie vzmysle § 8 ods. {aods. 5 zákona
č. 52312004 Z. z. mlsí byť predložená najneskór do 30. novembra 2019.

7 . Zmena celkového obsahového zamerania projektu nie je možná.

8. Zmena účelu poskýnutia dotácie nie je možná.

9. Zmena celkového rozpočtu projektu - špecifikácia ýdavkov a suma pri jednotliých ýdavkoch
v stÍpci celkový rozpočet - nie je možná.

10. Naýšenie dotácie nie je možné.

Článok 5
Sankcie

1. Pri porušení finančnej disciplíny sa postupuje podťa § 31 zákona č. 52312004 Z. z. v znení neskorších
predpisov.



2. Ak prijímatel'nedodrží lehotu na vyúčtovanie dotácie podl'a č1. 3 ods. l, je povinný zaplatiť
poskytovatel'ovi penále vo výške 0,I Yo zo sumy poskytnLrtej dotácie za každý aj začaty deá

t omeškania do dňa predloženia vyúčtovania, najneskór do uplynrrtia lehoý podl'a čl. 3 ods. 8.

Il 3. Ak prijímatel'poruší povinnosť podl'a čl. 2 ods. 14 tejto zmlur.y, je povinný vrátiť poskytovatel'ovi
poslgrtnutú dotáciu v plnom rozsahu.

článok o
Odstúpenie od zmlulry

1. Pred riadnym splnením závázkov podťa tejto zmluly, t. j. pred skončením jej platnosti móže
poskytovatel'odstúpiť od zmluvy ak dójde kpodstatnému porušeniu zmluvy alebo zmeny okolností,
zaktorych došlo k uzawetiu zm7ulry, a to najmá ak:
a) prijímatel'nedodrží povinné spolufinancovanie projektu podl'a tejto zmluly,
b) sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktoých poskýovatel' rozhodol

o poskytnutí dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,
c) prijímatel' bezdóvodne pozastavil realizáciu projektu, alebo tento nerealizoval v rozsahu podl'a

čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy,
d) sa právoplatne preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s realizáciou projeku,
e) použije dotáciu alebo jej časť v rozpore s touto zmluvou,
f) na majetok prijímatel'a bola povolená reštrukturalizácia a\ebo vyhlásený konkurz, alebo bol návrh

na lyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

2, Odstúpenie od zmluly je účinné dňom doručenia písomného oznámenia poskYovate|'a o odstúpení
od zmluvy prijímatel'ovi. Za doručené sa pritom považuje aj oznámenie, ktoré bolo poskytovatelovi
vrátené z dóvodu, že si ho príjemca v odbemej lehote nelyzdvihol, a to aj v pdpade, ak sa o tom
prij ímateť nedozvedel.

3. Odstúpením od zmluly nezanikajú nároky poskýovatel'a vypl/vajúce z porušenia finančnej disciplíny
ukladané v súlade so zákonom ě, 52312004 Z. z.

článok z
Spoločné a záv erečné ustanovenia

1. Táto zmluva sauzatvára na dobr,r určitú, ato do časr,r riadneho splnenia závázkov pod|'atejto zmlwy,
najmá rysporiadania všetkých finančných závázkov prijímatel'a voči poskytovatel'ovi.

2. Závázky obsiahnuté v tejto zmluve nie je možné previesť na tretie osoby. Ak nastaaú zmeíly právnej
formy prijímatel'a alebo zrušenia prijímateíabez likvidácie alebo ak prijímateť zaniká bez právneho
nástupcu t. j. s likvidáciou, je prijímatel' povinný bezodkladne oznámiť túto skutoěnost'
poskytovatel'ovi; ak dójde k zrušeniu prijímatel'a bez likvidácie je prijímatef povinný oznámiť
aj názov a sídlo svojho prár.neho nástupcu, na ktorého prechádzajú závázky ztejto zmllvy.

3. Prijímatel'dotácie je povinný bezodkladne oznámiť poskytovatel'ovi dotácie každú zmenu, ktorá
a) sa týka

1. údajov identifikujúcich prijímatel'a doťácie,
2. kontaktných údajov prijímatefa dotácie,
3. údajov, ktoré prijímatel'preukázal poskyovatel'ovi dokladmi predloženými k žiadosti

o poslgrtnutie dotácie,
4. účelu, na ktoný bola dotácia poskytnutá prijímatel'ovi,

b) má r,plyv na
1. právne postavenie prijímatel'a dotácie,
2. doručovanie písomností prijímatel'ovi doácie.



4.

5.

1.

Prijímatel'dotácie berie na vedomie, že podmienky, za splnenie ktory ch mu bola dotácia poskytnutá je
treba dodržiavať počas celého obdobia trvania zmluvy.

Prijímatef vyhlasqje, že všet§ údaje, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, ako aj údaje, ktoré boli
poskytnuté prostredníctvom elektronickej registrácie do dotačného systému poskytovatefa, sú úplné,
pravdivé azískané vsúlade sosobitnými právnymi predpismi. Prijímatel' lyhlasuje, že súhlasí
so spracovaním a zverejnením poskYnuých údajov poskytovatel'ovi v rámci činností poskytovatel'a
súvisiacich s realizácioLr dotačného systému poskytovatel'a.

Náwh zmluvy móže prijímatel' prijať do 30 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia; po uplynutí
tejto lehoty návrh zmluvy podl'a § 43b ods. 1 písm. a) Občianskeho zákonníka v zneni zákona
č.509lI99I Zb. zaniká.

Prijímateť podpisom tejto 7mlur,y udel'r,rje poskýovatefovi súhlas na zverejnenie obsahu zmluvy
v Centrálnom registri zmlúv podl'a osobitného predpisu, nakolko plnenie podfa tejto zmlrrvy
je plnením za verejné financíe a obsah zm7uvy nepodlieha ochrane z dóvodu ochrany obchodného
ta.;omstva.

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

Poskytovatel'si vyhradzuje právo znižíť výšku dotácie z dóvodu nedostatku finančných prostriedkov
v rozpočte v súvislosti s viazaním výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej
reprrbliky, o čom písomne upovedomí prijímatel'a. V takomto prípade poskytovatel' nezodpovedá
prijímatel'ovi za vzniknuté ýdavky, aní za prípadnú škodu.

10. Práva apovirrnosti zmluvných strán ýslovne neupravené touto zm]uvou sa spravujú pdslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonník4 zákona č. 52312004 Z. z. a zákona č. 43l12002 Z. z.

11. Ustanovenia tejto zmluvy možno zmeniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, ato výlučne
vo forme písomného dodatku odsúhlaseného oboma zmlur,nými stranami.

12. Zn]uvaje r.yhotovená v troch rormopisoch a obsahuje tri prílohy, ktoré sú neoddelitefnou súrčasťou
zmlury a sú rovnako závázné ako táto zmluva. Jeden rovnopis zmluly dostane prijímatef a dva
rol nopis1 poskytovatel'.

13, Zmlulné stranl,r,.,-hlasqjú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a dobrovolhe ju poWrdzqjú
sr,,ojimi podpismi.

Bratislava, 2 5 úKT 2O1g Cadca,

Za prijímatel'a:

6.

8.

9.

Mgr. Kami(Peteraj
generálny tajomník slrržobného úradu

PhDr. Janka Bírová
riaditelka



Finančné vyríčtovanie dotácie

Názov priiímatel'a: Kysucká knižnica v Cadci
Názov pro.iektu: Rozprávky večnych detí v tvorivych clietňach

Príloha č. l k zmluve č.MK-4384l2019l2.1

Nákladová položka
učtovn doklad PodkIad

finančnei
operácie

++

Predmet clodávky Dodávate l'

Uhrada

Císlo Druh + Zo dňa Spósob ťrhrady Dňa Sutna

(v eurách)

prevodom
hotovosti

Spolu (v eurách) X x x x x x X X x

Spolu (v eurách) x X x x x x X x x

Spolu (v eurách) x x x x X x X x X

Dotáciaspolu (v eurách) x x x x x x X X X

Vysvetlivky: +,ičtovn doklad (Mpr,: faknlú, l]čtska a pod); + č. mluvy, obj dnlivky, dohody; *číslo bankového Ý pi uj **číslo v davkového pokladničného

&sti to verejnom obslaráÝani a kópiu zmluv s ílspešn m ucnádačom.
Vyhotovil (múo, priezvi ko, podpis):

schváli| (moo a pri@isko štatutáfie}o or8ánu, podpis štatutámáo o.gánu):
Miesto a dófum qhótovenia:



Názov prijímatel,a: Kysucká knižnica v čadci 
F'inanČné vy Čtovanie in ch zdrojov vynaloŽen ch na spolufinan""Tiiji"Ťltl 

".run. 
č. MK-4384/2 01gl2.1

Názov projektu: Ro4rávky večn ch detí v tvoriv ch dielňach

Vysvetlivky: +ričtovn doklad (napr.: faktrir4 čtenka a pod.); *-F č, zmluvy, objednávky, dohody; *číslo bankového v pisu; **čislo v ,davkového pokladničného

dokladu (VPD)
Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis):

Schválil (meno a priezvisko štafutámeho orgánu, podpis štatutámeho orgánu):

Miesto a dátum vyhotovenia:

Nákladová položka
učtovn ,doklad Podklad

|rnančnej

operacie
++

Predmď dodávky Dodávatel'
ún-au

Císlo Druh+ Zo dňa Spósob hrady Dňa Suma
(v euních)

prevodom
hotovosh

Spolu (v eurách) x x x x x x x x x

Spolu (v eurách) x x x x x x x x x

Spolu (v eurách) x x x x x x K x x

Iné zdroje spolu (v euních) x x fx x x x x x x



Príloha č. 3 k zmluve MK-4384/20I9|2.1
Vecné lryhodnotenie projektu

Kultúra zneqýhodnených skupín obyvatel'stv a 20 19

2.1 - Zivá kultúra

Názov prijímatel'a: Kysucká knižnica v Čadci

Názov projektu: Rozprávky večných detí v tvorivých dielňach

Zámer projektu: pnpruru a realizácia kulturnej aktivity osób so zdravotným
zneýhodnených skupín obyvateťstva

Termín realizácie projektu:

Miesto realizácie:

Charakter projektu: ! miestny ! regionálny ! nadregionálny ! celoslovenslcý

Popis realizácie proj ektu:

postihnutím a inak

! medzinárodný

Vyhodnotenie účelu projektu:

Význam a prínos projektu:

Ohlasy, skúsenosti

počet návštevnikov:

Pdlohy: pozvánka, fotodokumentácia, propagačný materiál apod,, pdpadne, ak sa vrámci projektu
realizovali napr. dokumentácia o mediálnom ohlase, prezentácia na CD, DVD, prezenóná listina a pod,

pečiatka/podpis
v .......................,....., dňa


