
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 21_514-03861

uzaťvorenávsÚIadesust.§22zákolač.2B4l20L4Z.z.oFondenapodporuumeniaaozmeneadoplnenízákonač.
434l20ID Z. z. o posi<ytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republi}ry v znení zákona č. 7912013 Z. z. v
znení neskorŠÍch predpisov; v spojení s ust. § 262 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (dalej aj ako Zmluva)

1" Zmluvné strany

1.1 Poslrytovatel

názov: Fond na podporu umenia
sídlo: Cukrová 14, 9IL 08 Bratislava-Staré Mesto
Ičo: 424t8933
konajúc prostredníctvom: Mgr, Dušan Buran, Dr. phil., predseda rady FPU

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditel FPU
zriadený: zákonom č.2B4|2OI4 Z. z. o Fonde na podporu umenia
E-mail: anna.medvedova@fpu.sk
bežný účet - IBAN: SKSB BlB0 0000 0070 0054 3066

depozitný účet - IBAN: SK20 BlB0 0000 0070 0055 3256

variabilný symbol: 2151403861

(dalej aj ako Poskytovatel'alebo FPU)

1.2 Prijímatel' finančn ch prostriedkov

obchodné meno/meno a priezvisko: Kysucká knižnica v Čadci
sídlo/miesto podnikania/bydlisko: UI. 17. novembra 125B, 02201 Čadca, S]ovenská republika
IČo/dátum narodenia: 36145068
DIČ, 2027435625
tč DpH,

Štatutárny orgán: PhDr.Janka Bírová, riaditeť
E-mail: mudrikova@kniznica-cadca.sk, janka.mudňkova@gmail.com

číslo ričtu - IBAN: SK48 8180 0000 0070 0048 1360

(dhlej aj ako Pňjímatel)

(Pos]rytovatel a Prijímatel dalej aj ako Zmluvné strany)

2 Úvodné ustanovenia

2.L Poslq,rtovatel poskytuje finanČné prostriedlry na základe zákona č,284l2OL4 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o
, zmene a doplnení zákona Č. 434l2OL0 Z. z. o poslrytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultriry Slovenskej

republilcy v znení zákona Č. 79l20L3 Z. z. v znení neskorších predpisov (diilej aj ako Zákon o FPt) a podlb internlich
predpisov Poslcytovatelh, ktoqimi sri najmá Štatrit Poskytovatelh VP č. 2t2ol5 podlh aktuálneho znenia (dhlej aj ako
Štat t),ZásadyposlqrtovaniafinanČnlchprostriedkovzFondunapodporuumeniaVPFPUč.1212015podlh
aktuáIneho znenia (dhlej aj ako Zósady) a Štruktrira podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2o21 (dirlej

aj ako Šfrukt ra podpornej činnosti) a v srilade s podmienkami stanoven;imi voY zve číslo B/2o21 na predkladanie
žiadostí (dhlej aj akoV zva).

2.2 FinanČné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy sri verejnlimí prostriedkami a na ich poslrytnutíe a použitie
sa vztahujri ustanovenia zákona č.52312004Z. z. o rozpočtoq ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niekto4 ch zákonov v znení neskorších predpisov (dhlej aj ako Zákon o rozpočtovl ch pravidlách) a pdsluŠné

. ustanovenia zákona Č. 35B/2015 Z. z, o tiprave niekto4ich vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimáInej pomoci a o
zmene a doplnení niektorl ch zákonov (zákon o štátnej pomoci) (dhlej aj ako Zákon o Šp).
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2,3 Prijímatelpredložil Pos}cytovatelbvi na základe Výzvy úplnú písomnú žiadosť číslo 21-514-o3861 o poskytnutie
finančných prostriedkov (dalej aj ako žiadosť). odborná komisia Fpu vo svojom hodnoteru (dale; aj ako Hodnotenie)
odporučila poskytnúť Prijímatelbvi finančné prostriedky na podporu projektu podrobne špecifiiosalého v Žiadosti
(dalej aj ako Projekt). RiaditelFPU na základe Hodnotenia rozhodol o poskytnutí finančných prcs:reCiov dňa

11.06.2021,

3 Predmet zmluvy

3.1 Touto Zmluvou sa Poskytovatelzavázuje poskytnúť Prijímatelbvi finančné prostriedlry na realizáciu Pro_ei<tu s názvom

Systematická alrrrizičná činnosť - cesta k spokoJnému používatelbvl, a to vo qýŠke a za podmieroii star:ovených
najmá v tejto Zmluve, voYýzve, v Zákone o FPU, v iných súvisiacich všeobecne závázných právnych predp:soch, v

interných predpisoch FPU (najmá v Zásadách, v Štatúte a v Štruktúre podpornej činnosti). Prijímater sa zavázuje

Poskytovatelbm poskytnuté finančné prostríedlry použiť v súIade s účelom poslrytnutía fínančných prosřiedkov,
rešpektujúc najmá podmienky stanovené touto Zmluvou, Vlýzvou, Zákonom o FPU, Štatútom, Zásadami, Štrukrurou
podpornej činnosti ako aj inými všeobecne záváznými právnymi predpísmi a inými intern]ími predpismr Pos}cytovatei'a.

Prijímatel sa zároveň zavázuje Poskytovatelbvi hodnoverne preukázať použitie poslrytnulich finančný,ch prostriedkov v
súlade s účelom ich poslrytnutia a v súla,de s inými podmienkami vyptlývajúcimi z obsahu tejto Zmluly a/a]ebo v súlade

s podmienkami vypl;ýwajúcimizYýzvy, zoZákona o FPU, z iných súvisiacich všeobecne závázných právnych predpisov
a z interných predpisov FPU (najmá zo Zásad, zo Štatútu a zo Štruktúry podpornej činnosti).

4 Účet a spósob poslrytnutia finančnych prostriedkov

Základnl m ričelom tejto Zmluvy je poskytnutie finančnlich prostriedkov Pos]<ytovatelbm Prijímatelbvi na akvizícia
knižničného fondu.

Zmluvnéstranysadohodlinazávázn chvecn chqístupochzProjektu(dálejaj akoZávóznév stupy\, ktorésir
špecifikované v pfiIohe č, 1 k tejto Zmluve a ktoré Pňjímatelpredloží Poskytovatelbvi spolu s Vyričtovanírn podlh bodu

6.3. Obsah a rozsah Záváztt ch vecn ch q stupov možno na zák]ade dohody Zmluvnl ch strán meniť dodatkom k tejto

Zmluve.

Poslcytovatelposkytuje zo svojho rozpočtu Priiímatelbvi fínančné prostriedkyvo forme dotácie
v celkovej qiške 10 OO0,0O EUR na rihradu bežnly'ch qidavkov.

Finančné prostňedky sa poskytqiri ako minimáIna pomoc (pomoc de minimis) podlh Schémy minimáInej pomoci
poslrytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku Č, 4, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č. I9Il2020 vydanom dňa 05.10.2020 pod G000046. MinimáIna pomoc, ktorá sa
poskytuje na základe tejto zmluvy, je v srilade s nariadením Komisie (EÚ) č. L4o7l2oI3 z t8. decembra 20t3 o

uplatňovaní článkov 107 a 10B Zmluvy o fungovaní Európskej rinie na pomoc de minimis (Ú. v. EU L352,24.I2.2OL3,
s.1),

5 Práva a povinnosti zmlurrn ch strán

4.I

4.2

4.3

4,4

5.t

5.2

5.3

5.4

Poskytovatel sa zavázuje poslcytnriť finančné prostriedky Pňjímatelbvi bezhotovostne na bankoq riČet uveden v
záhlaví tejto Zmluvy najskór v deň nasledujrici po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom regis'tri zml v podlh

osobitého predpisu, najneskór do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlriv podl'a

osobitého predpisu.

Finančné prostriedky poslqltnuté podlb tejto Zmluvy sťr ričelovo viazané na rihradu všet\ ch alebo len niekto4ich
bežn ,ch qidavkov, ktoré srivisia s realizáciou Projektu, ktoré s podrobne špecifikované v rozpočte nákladov
Projektu. Rozpočet je prÍlohou č, 2 k tejto Zmluve (dalej aj ako Rozpočet projektu). Finančné prostriedlry poslrytnuté

na záIdade tejto Zmluvy nesmri bfi použité v rozpore s touto Zmluvou, v rozpore so všeobecne závázn mí právnymi
predpismi ani v rozpore s internlilmi predpismi Poslcytovatelh.

Prijímatelsa zavázuje podielhť sa na finančnom zabezpečení realizácie Projektu formou povinného spolufinancovanía
určeného podlá pdslušnl ch ustanovení Zákona o FPU, Štruktriry podpornej činnosti a podlh rozpoČtu Projektu v sume
najmenej 1 112,00 EUR.

Prijímatel prijíma finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy bez qihrad v plnom rozsahu a za
podmienok vypllfuajricich z tejto Zmluvy, zo všeobecne závázn rch právnych predpisov a z internlÍch predpisov
Poskytovatelh
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Prijímatelje oprávnen:Í pouŽiť finančné prostriedky postrytnuté na základe tejto Zmluvy na hradu konkrétneho
qÍdavkr.Vnákladu, avŠak najviac v sume, ktoráje pri rozpočtovej skupine tohto nákladu/qfdavku uvedená v RozpoČte
projektu. Prijímatelje oprávnen3i použiť a vyričtovať q davky/náklady v rámci jednotliq ch skupín rozpočtoq ch
poloŽiek uvedenlich v prílohe Č. 2 k tejto Zmluve. V priebehu realizácie projektu móže Pňjímatel uskutočniť presuny
íinanČnl ch prostriedkov medzi skupinami rozpočtoq ch položiek uveden ch v tejto Zmluve maximálne do rr šky 20 %

finanČnl ch prostriedkov pridelenl ch na danri skupinu rozpočtoq ch položiek bez toho. aby musel žiadať o zmenu
podmienok poslrytnutia dotácie. Prijímateť nie je povinnli použiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na základe
tejto Zmluvy.

Prljímatelje povinn použiť finančné prostriedky v lučne na q dav}cy srivisiace s realizáciou Projelrtu (dhlej len
oprávnené vydavky). FPU bude ako oprávnené v, davky podl'ir predchádzajricej vety akceptovať aj v davky Prijímatelh,
ktoré Prijímatelvynaložil pred uzavretím Zmluvy, ak boli vynaložené na rihradu qidavkov, ktoré vznik]i najskór
OL,O7 .2021. V davky musia Prijímatelbvi vzniknriť najneskór do 3o.o6.2o22 a/alebo do termínu vyriČtovania ako je
uvedené v článku 6.3. Dňom vzniku qidavku sa rozumie deň dodania tovaru alebo poslrytnutia služieb, ktoré sri
predmetom vničtovania. Dňom rihrady sa rozumie deň odpísania finančn ch prostriedkov z ričtu Prijímatelh za ričelom
zaplatenia ceny za tovar alebo služby.

Oprávnenlimi qidavkami v zmysle bodu 5.6 tejto Zmluvy sa rozumej v davky uvedené v Štrukt re podpornej činnosti
pri predmetnom podprograme. Vlildavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu, ani q davky, ktoré níe s sričasťou
RozpoČtu projektu, nebudri akceptované. Taktiež nebudti akceptované všetky neoprávnené q dav}ry, ktoré sri uvedené
v Zásadách.

V nosy z poskytnulfch finanČnl ch prostňedkov, ako s napr. rirotry pos}rytnuté peňažn m írstavom, v ktorom má
Prijímatel zriadenl riČet, na ktorom sa finančné prostriedky nachádzajri (dhlej aj ako V nosy), sri pfijmami štátneho
rozpočtu, ak zákon č.52312004Z. z. o rozpočtoqich pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekto4ich
zákonov v znení neskorších zákonov alebo osobitn zákon neustanovujri inak. Prijímatelje povinnl všetlry V nosy po
odrátaní poplatkov za vedenie ričtu (okrem poplatkov zazaloženíe a zrušenie ričtu) odviesť na depozitn bankoqi čet
(pre identiíikáciu platby je Prijímatel povinn použiť variabiln;f symbol uveden v záhlaví tejto Zmluvy) Poskytovatel'a
pred dátumom konečného a riplného vyričtovania postrytnut ch finančnl ch prostňedkov. Neodvedenie V irosov podl'a
predchádzajricej vety je porušením finančnej disciplíny v zmysle 31 ods. 1 písm. d) zákon č. 52312004 Z. z. o
rozpočtoqfch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektor ch zákonov. O vrátení V nosov Prijímatel
upovedomí Poskytovatelh písomne pred realizáciou prevodu. V prípade, že Prijímatelbvi qinosy nevznikli, je povinn
Poskytovatelbvi o tom podať informáciu formou čestného vyhlásenia pri vyričtovaní poskytnu| ch finančnlich
prostriedkov,

Ak Pňjímatel nebude realizovať Projekt, je povinnlf o tejto skutočnosti Poskytovatelh bez zbytočného odk]adu písomne
informovať. prijímatelje povinn3í v lehote podla zmluvy íinančné prostriedlry poskytnuté mu na základe tejto zmluvy v
plnom rozsahu vrátiť na bežnlf ričet Poskytovatelh uvedenli v záhlaví tejto Zmluvy. Pre identifikáciu platby je Prijímatel
povinnli použiť variabiln;i symbol uveden:í v záh]aví tejto Zmluvy. Vlfnosy Prijímateť Poskytovatelbvi odvedie podla
bodu 5.8 tejto Zmluvy. Prijímatelvrátením nepoužit ch finančnl ch prostriedkov na ne stráca alqikoťvek nárok.

5.10 Ak Pňjímatel nepoužije celír sumu poslcytnutl ch fi.nančnl ch prostriedkov, je povinnl v lehote podlh Zmluvy všetky
nepoužité finančné prostriedkyvrátiť na bežnlil čet poskytovatelh uveden;iv záhlaví tejto zmluvy. pre identifikáciu
platby je Prijímatel povinnl použiť variabilnli symbol uvedenl v záhlaví tejto Zmluvy. O vrátení nepoužilfch finančnl ch
prostriedkov Prljímatel upovedomí Poskytovatelh písomne pred realizáciou prevodu. Prijímateť vrátením nepouŽit ch
finančnlich prostriedkov na ne stráca alqikolVek nárok,

5.1 1 Poskytovatelje oprávnen kedykolvek vykonať vecnri a finančnri kontrolu hospodárenia s finančn mi prostriedkami
poskytnulimi na základe tejto Zmluvy ako aj kontrolu dodržiavania povinností a závázkov Prijímatelh z právneho
vzťahu vzniknutého na základe tejto Zmluvy. Prijímatelje povinnl umožniť Poslcytovatelbvi a ním poveren m osobám
vykonanie kontroly podl'a predchádzajircej vety. Za tl m ričelom je Prljímatel povinnlf Poskytovatelbvi poslrytnrit
potrebnri sriČinnosť, najmá predloŽiť doklady a daje z ričtovnej dokumentácie, umožniť vstup do svojho sídla, resp,
priestoiov, v ktorlich podniká alebo vykonáva inri činnosť alebo realizuje Projekt. Poskytovateťsa zavázuje oznámiť
Prijímatelbvi termín kontroly najmenej 3 dni vopred, a to písomne prostredníctvom poštovej zásielt<y alebo e-mailom.
Pri urČovaní termínu kontroly sa Pos]cytovateLzavázuje postupovať tak, aby uskutočnením kontroly Prijímatelbvi
nespósobil neprimerané zdrŽania v realizácii Projektu. Neposkytnutie s činnosti Prijímatelbm v akejkolVek fáze
kontroly dodržiavania povinností a závázkov Prijímatelh sa považuje za použitie poskytnu| ch finančnlich prostriedkov
v rozpore s riče]om uveden m v Zmluve.
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5.12 PrijímatelsavsúvislostisrealizáciouProjektuzavázujepodlhpovahyProjektuprimeranýmavhodnlimspósobom
informovať o tom, Že Projekt, na ktorlý boli poslrytnuté ťrnančné prostriedky na základe tejto Zmluvy, podporil
Poslqrtovatel'. Pri propagácii Projektu je Prijímatel povinný postupovať podlh aktuálneho znenia PdruČky k propagácii
a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a podl'a Manuálu pre vizuálnu identitu FPU, ktoré
Pos}rytovatel zverejní na webovom sídle FPU. Pňjímatel sa zavázlje postupovať v zmysle znenia dokumentov
špecifikovaných v predchádzajúcej vete aktuáInych k momentu vykonávania propagácíe. V pfipade, ak Prijímatel
nebude informovat o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU alebo poslrytne neúplné informácie o poskytnutí
prostriedkov z FPU, FPUje oprávnený požadovať vrátenie 5 % (slovom páť percent) z poskytnutej sumy finanČných
prostriedkov podlb tejto Zmluvy. Prijímatelsa zavázuje na qýzvu FPU podlh predchádzajúcej vety zaplatiť FPU
poŽadované finančné prostriedky. Na základe vzájomnej dohodyje Prljímatelpovinný umožniť osobám konajúcim zalv
mene Poskytovatelh ÚČasť na všet\ých podujatiach súvisiacich s Projektom,

5.13 Prijímatelsazavázuje,žepňvšethýchpodujatiachaaktivitáchsúvisiacichsProjektomnaverejnostivykonás
vynaložením maximálneho úsilia také opatrenia, ktorými zamedzí tomu, aby mohlo dójsť alebo došIo najmá k
nasledovnlim negatívnym spoločens\im javom:

a) podpore alebo propagácii skupín osób alebo hnutí, ktoré v rámci svojej činnosti násilím, hrozbou násilia
alebo hrozbou inej ťaikej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobód iných,

b) používaniu zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavovaniu sympatií k skupine alebo hnutiam, ktoré
násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej tažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobód osób,

c) spdstupňovaniu, uvádzaniu do obehu, ponúkaniu, predávaniu alebo inému spósobu rozširovania
extrémistic\ých materiáIov,

d) hanobeniu niektorého národa, jehojazyka, k hanobeniu niektorej rasy alebo etnickej skupiny, k hanobeniu
jednotlivca alebo skupiny osób pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej
skupine, p6vodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania alebo kwhráŽaniu sa
ta§imto osobám alebo k obmedzovaniu práv ta\ichto osób,

e) podnecovaniu k násiliu alebo k nenávisti voči skupine osób alebojednotlivcovi pre ich pdsluŠnosť k niektorej
rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, póvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.

Prijímatel sa rovnako zavázqie, že pri všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom nebude uskutočňovať
a/alebo inlim subjektom neumožní uskutočňovať politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, značlry,
programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáky,
respektíve realizovať na tento účeI alebo v súvislosti s !ým akékolVek úkony
(dhlej aj ako Nežiaduce konanie).

5.14 Ak aj napňek splneniu povinnosti Prijímatel'a podlh bodu 5.13 Zmluvy dójde bez jeho zavinenia k takému
Nežiaducemu konaniu, Prijímatelje povinný bez zbytočného odkladu vykonať také úkony a prijať také opatrenia, aby
Nežiaducemu konaniu okamžite zamedzil a zabezpečil, aby sa v dalšom takom konaní nepokračovalo,

5.15 Vpfipade,žedójdezostranyPrijímatelakporušeniupovinnostípodlhbodov5.].3a/alebo5.14tejtoZmluvy,povaŽujú
sa finančné prostriedky poslqltnuté na základe tejto Zmluvy za použité v rozpore s touto Zmluvou. Finančné
prostriedky podlh predchádzajúcej vety je Prijímatel povinný poslrytovatelbvi wátiť na bankoqý účet Posllytovatelh
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to najneskór do 30 dní od doručenia qfuvy Poslcytovatelá Prijímatelbvi na wátenie
ta\ých finančných prostriedkov.

5.16 Nesplnenie závázkov alebo porušenie povinností preukázane zapríčinené z dóvodu vyššej moci nPU nebude povaŽovať

za použitie prostriedkov v rozpore s účelom uvedenlim v Zmluve.
5.17 Prijímatel poskytuje FPU bezodplatný neqýhradný súhlas na použitie vecných qfstupov Projektu (najmá slovesné diela,

. fotografické diela, audiovizuáIne diela a audiovizuáIne a zvukové záznamy't všet§ými známymi spósobmi použitia v
neobmedzenom rozsahu á na celÚ dobu trvania autorskoprávnej ochrany (dhlej len Licencia). FPUje oprávnený
poskytnúť súhlas na pouŽitie vecnýchr4istupov Projektu tretej osobe v rozsahu Licencie. FPUje oprávnenývyužiť
Licenciu qýIuČne na ÚČeI, kto4ý nieje priamo ani nepriamo obchodný. FPU nieje povinný Licenciu vyrržiť,

6 Podmientcy poskytnutia a vyričtovania finančných prostriedkov

6.1 Poskytovatel sa na základe tejto Zmluvy zavázuje poslrytnúť Prijímatelbvi finančné prostriedlry vo qýške uvedenej v
bode 4.3 bezhotovostn;im prevodom na účet Prijímatela uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

6,2 V pfipade zistenia Poslrytovatel'a o preukázatelhých nedostatkoch pri hospodárení Prijímatel'a s poskytnulfmi
' finančnými prostriedkami je Poslrytovatel oprávnený až do času odstránenia týchto nedostatkov zastaviť poskytovanie

dhlších finančných prostriedkov Prljímatelbvi,
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a3 Použitie posi -rnut},c. inanč:lj,ch prost:-_eiicv p:s_;.-_,.i:r,ci. ::a zaiaie Zrr:lurr poďieha rch rlučtova:rtu, },1orc

Prijímatel predkladá v termíne a spósobom určenj-rnr v Zm].uve. \'5učtovanie pozostáva z finančného vlrrČtovania
poskytnuQ.ch finančni,ch prostriedkov a vecného vyhodnotenia rea]izovaného projektu (dhlej spolu aj ako Vytičtovaníe

), ktoré Pr|jímatelzrealizuje v registračnom systéme Poskytovatel'a. Prijímatelje povinn VyriČtovanie podlh

predchádzajricej vety Poskytovatelbvi pred}ožiť v tlačenej podobe rrygenerovanej z registračného systému FPU resp. v
podobe určenej na elektronické doručovanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy najneskór do

termínu: 30.09.2022.

Vyírčtovanie musí obsahovať informáciu o použití finančnlich prostriedkov podlh skupín rozpočtoqich položiek s
ohlhdom na Rozpočet projektu. Neoprávnené qidavt<y projektu žiadateťnemóže vyričtovať ako povinné

spoluíinancovanie. Prijímatelje povinnli vo finančnom vničtovaní uviesť q šku dhlŠieho spolufinancovania projektu zo

zdrojov uvedenlich v rozpočte projektu.

Ak Prijímatel nepredloží Vyťrčtovani.e najneskór v termíne stanovenom v bode 6.3 tohto ČIánku, Poskytovatel ho

písomne vyzve, aby predložil Vyirčtovanie bez zbytočného odkladu, najneskór však do ].0 dní od doručenia písomnej

vIzvy.Ak prljímatelnepredloží Vy rčtovanie ani v uvedenej dodatočnej lehote, považuje sa táto skutoČnost za pouŽitie

finančnlfch prostriedkov v rozpore s ričelom uveden m v tejto Zmluve.

Ak kancelária zistí nedostatky vo Vyričtovaní alebo vjeho pdlohách, oznámi tieto nedostatlry prostredníctvom
elektronickej pošty Prijímatelbvi a vyzve ho, aby ich v lehote 5 až 30 pracovn ch dnív závislostí od závaŽnosti

nedostatku odstránil. Ak Prijímateínezabezpečí odstránenie nedostatkovv stanovenom termíne, povaŽuje sa táto
skutočnosť za použitie poslqytnutlich finančnl ch prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s riČelom uveden;im v tejto
Zmluve.

6.5 Vyričtovanie musí byť podpísané Prijímatelbm alebo štatutárnym orgánom Prijímatelh alebo ním na tento ČeI písomne

splnomocnenou osobou, pričom toto splnomocnenie musí byt s časťou predloženého VyriČtovania.

6.6 Prijímateťje povinnli doručiť Vyričtovanie Poslqrtovatelbvi osobne do kancelárie FPU, prostredníctvom kuriérskej

služby alebo prostredníctvom doporučenej zásielky, alebo prostredníctvom Ústredného portáIu verejnej správy,

6.4

6.7

6.8

6.9 Ak kancelária pri overovaní splnenia podmienok použitia finančnlich prostriedkov z fondu zistí také poruŠenie

podmienok uveden; ch v Zmluve, ktoré zakladá povinnosť prijímatelh vrátiť poskytnuté finančné prostriedky alebo ich
časť, neodkladne vyzve Prijímatellr, aby v lehote do 10 dní odviedol poslrytnuté finančné prostriedky na riČet fondu. Ak
Prijímatel v určenej lehote q zvu neuposltichne, alebo odvedie na ričet fondu neriplnri sumu, povaŽuje sa táto

skutočnosť za použitie poslqytnutl ch íinančn ch prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s Čelom uveden m v tejto

Zmluve.

6.10 PdjímateljeoprávnenlipoužiťfinančnéprostriedkyposkytnuténazákladetejtoZmluvyqluČnenariČeluveden v
tejto Zmluve. V prípade použitia finančnlich prostriedkov v rozpore s ričelom uveden m v zmluve je pňjímatel povinn

vrátiť všetky neoprávnene použité finančné prostriedky a znášať sankcie uplatnené voči nemu podlh zmluvy. PrijímateÍ
je oprávnenl, použiť finančné prostriedlry len na hradu oprávnen ch qidavkov definovan lch v pdsluŠnej Y' ane, v
Štruktrire podpornej činnosti na príslušn;i kalendárny rok, ktorl sa vzťahuje kY zve, prípadne v rozhodnutí riaditelh

na podklade ktorej je uzavieraná táto Zmluva. Za neoprávnené v davky sa považujri virdavky definované v Štruktrire
podpornej činnosti k pdslušnej Yyzve a v davlry definované v bode 5 článku 6 Zásad,

7 Vrátenie finančn ,ch prostriedkov, sankcie

7,L Prijímatelje povinnli vrátiť Poskytovatelbvi finančné prostried\y, ktoré použil v rozpore s touto Z*t.rrrorr, Zákonom o

FPU alebo ričelom uvedenlim v tejto Zmluve, a to do 30 dní odo dňa predloženia vyričtovania alebo zistenia ich
neoprávneného použitia a v prípade porušeniu povinností podla bodov 5.11 a 5.15 Zmluvy odo dňa v zvy
PoslrytovateIh.

7.2 Prijímatelje povinnli vrátiť Poskytovatelbvi finančné prostriedky, ktoré nepoužil celkom alebo sčasti na financovanie
Projektu, a to do 30 dní odo dňa skončenia realizácie Projektu a v pdpade ak Prijímatel nerealizuje projekt vóbec, do
30 dní odo dňa doručenia oznámenia o nerealizovaní projektu podlh bodu 5.9. Zmluvy,
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7.3

7.4

7.5

7.6

Prijímateťje povinn zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo q ške 0,05 % zo sumy neoprávnene použi! ch finančn ,ch
prostriedkov, a to za kaŽdl deň neoprávneného použitia finančn; ch prostriedkov podla 7.1 Zmluvy. Pňjímateíje
povinnli zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo q Ške 0,05 o/o zo sumy neoprávnene zadržan ch finančn ch prostriedkov, a
to za kaŽd; deň neoprávneného zadržania fiaančnlich prostriedkov po uplynutí lehoty podlh bodu 7.2 Zmluvy.
Povinnosť Prljímatelh vrátiť Posl{ytovatelbvi finančné prostriedlcy, na vrátenie kto4 ch vznikol Poskytovatelbvi nárok
I m nieje dotknutá.

V pfipade omeškania Prijímatelh so zaplatením akéhokotVek peňažného závázku Poskytovatelbvi je Prijímateť povinn;
zaplatiť Poskytovatelbvi rolry z omeškania vo q,ške 0,03 % z d|žrtej sumy, a to zakažd deň omeškania.

V pdpade, že v d6sledku skutočnosti, za ktoru zodpovedá Prijímatel vznilme Poskytovatelbvi škoda, je Prijímatet
povinnl nahradiť ju Poskytovatelbvi v lehote, ktoru určí Pos}<ytovatel', a v celom rozsahu tak, ako bude vyčíslená
Poskytovatelbm,

Zaplatením penáIe, pokuty,a zmluvnej pokuty podlh tejto Zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody spósobenej
poruŠením povinnosti, pre pdpad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody móže byt uplatňovaná
Poskytovatelbm voči Prijímatelbvi v plnej v ške a to aj v pdpade, ak zmluvná pokuta prewšuje v šku škody.

Zmluva o poskytnutí finančnl ch prostriedkov č. 21-514-03861
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B Zánikzmlu\ry

B.1 Právne vzťahy medzi Poslqrtovatelbm a Prijímatelbm založené touto Zmluvou móžu zaniknriť najmá:

a) akceptáciou riadneho a riplného vyr.ičtovania Projektu podl'a čI. 6 tejto Zmluvy,
b) dohodou Zmluvnl,ch strán,
c) odstripením od ZmJuvy zo strany Poskytovatel'a.

8.2 Poskytovatel móže od tejto Zmluvy odstripíť v pdpade, ak Prijímateť použlje finančné prostriedky alebo ich časť v
rozpore so Zmluvou, resp. v rozpore s ričelom uveden:ím v tejto Zmluve. Rovnako móže Poslrytovateť odsttipiť od tejto
Zmluvy v pdpade podstatného porušenia tejto Zmluvy alebo v prípade zmeny okolností, za kto4ich došlo k uzavretiu
Zmluvy, a to najmá:

a)

b)

C)

ak sa preukáže, že ridaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktoq ch Poslcytovateírozhodol o poslq;tnutí

dotácie boli nepravdivé, neriplné, zavádzajrice alebo sfalšované,
ak Prijímatel bezdóvodne pozastavil realizáciu projektu,
ak na majetok Prijímatel'a bpla povolená exekricia, reštrukturalizácia alebo vyhlásenl konkurz, alebo bol
návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnuQir pre nedostatok majetku.

8.3 Poskytovatelje oprávnenl od Zmluvy odstripiť v prípade, ak Prijímatel predloží žiadosť o dotáciu na projekt v rámci
rovnakého opatrenia, v ktorom je poskytovaná dotácia touto Zmluvou, pričom PoslcJrtovateť danli projekt vyhodnotí ako
projekt zhodnli s Projektom podl'a tejto Zmluvy. Zazhodn sa považuje aj projekt obsahujrici odch lky od Projektu, ak
podstatná časť projektu podlh posridenia Poskytovatelh je zhodná s Projektom. V pdpade odstripenia podl'a tohto bodu
je odstripenie Poskytovatela od Zmluvy ričínné uplynutím posledného dňa obdobia, na ktoré už bola poslrytnutá dotácia
podlh tejto Zmluvy, pričom deň ričinnosti odstripenia je zároveň poslednl m dňom piatností Zmluvy, a Zmluva zaniká s

ričinkami do budricnosti.

8.4

B.5

8.6

8.7

Ak nie je ustanovené inak, odstripenie od Zmluvy je ričinné, a Zmluva zaniká momentom jeho doručenia druhej
Zmluvnej strane. Ak nie je uvedené inak, odstripením od Zmluvy zanikajri všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy.
Zmluvná strana, ktorej pred odstripením od Zmluvy poslcytla plnenie druhá Zmluvná strana toto plnenie wáti.

Ak je Prijímatelbm fyzická osoba, jej smrťou Zmluva nezanikne, ibaže jej obsahom bolo plnenie, ktoré mal Prijímatel
vykonať osobne. Do práv a povinností Prijímatelh zo Zmluvy vstupujír dedičia Prijímatelh.

AIr obsahom Zmluvy je plnenie, ktoré mal zomrel;i Prljímatelvykonať osobne, táto Zmluva momentom jeho smrti
zaniká. Vysporiadanie nárokov zo Zmhxty vykoná Poslrytovatel voči dedičom. Poskytovateť má nárok na vrátenie
nespotrebovanej časti plnenia ku dňu zániku Zmluvy, a ak Prijímatelzo Zmluvy plnil čiastočne, má Poskytovatelnárok
na wátenie časti poskytnutlilch finančn;ich prostriedkov v pomere k velkosti uvedeného čiastočného plnenia
Prijímatela, podl'a toho ktorá suma je vyššia. Ak Prijímatel zo Zmluvy ku dňu zániku Zmluvy neplnil vóbec, má
Poslrytovatel nárok na wátenie celej sumy poskytnuQich finančn ch prostriedkov. Dókazné bremeno o plnení resp,
čiastočnom plnení zo Zmluvy prechádza na dedičov Prijímatelh. Ku dňu zániku Zmluvy zaniká akékolvek právo
Prijímatel'a (ieho dedičov) na akékolVek plnenie Poskytovatelh zo Zmluvy.

Ustanovenia tejto Zmluvy upravujrice sankcie ako aj povínnosti z nichvypllvajrice, ako aj dhlšie ust3novenia, ktoré
svojou povahou maj platiť aj po zániku Zmluvy, nie sri odstripením od ZmJuvy dotknuté.

9 záverečnó ustanovenia

9.1 Poskytovatel si vyhradzuje právo znížiť sumu poslrytnu! ch finančnlfch prostňedkov z dóvodu nedostatku íinančn ch
prostriedkov v rozpočte Poskytovatel'a, ktoré sri príspevkom zo štátneho rozpočtu, q lučne však o sumu priamo
vypllfuajricu z viazania qidavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle Zákona o
rozpoČtoq ch pravidlách, V takomto pfipade nezodpovedá Poslrytovatel za vzniknuté náklady Prijímatelh ani
nezodpovedá za pfipadnri škodu.

9.2 AkékolVek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať qilučne v písomnej forme prostredníctvom vzostupne
oČÍslovanlich dodatkov k tejto Zmluve, uzatvorenl,ch po predchádzajricej dohode Zmluvnlich strán. O skutoČnostiach
rozhodn;ich pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy zo strany Prijímatelh je Prijímatel povinnli informovať
Poslqrtovatelh bez zbytočného odkladu od ich vzniku, minimálne 30 dní pred uskutočnením zmeny. O zmenách
rozhoduje riaditelFPU, v lehote najneskór 30 dní od doručenia žiadosti o zmenu.
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9.3

9.4

Ak ÍinanČné prostriedky poslrytnuté na základe tejto Zmluvy použlje Prijímatel na dodanie tovaru, na uskutočnenie
stavebnl ch prác a/alebo na poslqrtnutie sluŽieb v zmysle zákona č. 34312015 Z. z. o verelnom obstarávaní a o
zmene a doplnení nlektor ch zákonov je Prijímatel povinn;í postupovať v zmysle uvedeného všeobecne závázného
právneho predpisu.

Táto Zmluva nadobrida platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvn;imi stranami. Táto Zmluva podlieha v zmysle
pdsluŠn ch ustanovení zákona č. 40lL964 Zb. Občianslry zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s
relevantn mi ustanoveniami zákona č.2II|2O00 Z. z, povinnému zverejneniu.

a) PfiIoha č.7:Závázné q stupy a obsah projektu
b) Príloha č. 2: Rozpočet projektu

Zásielka podlh tejto Zmluvy sa musí doručovať na e-mai]ov adresu, prípadne na adresu sídla Zmluvnej strany, ktorej
je zásielka určená a ktoré sir uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnri inak a na doručovanie
zásielok si neurčia iné e-mailové adresy alebo iné korešpondenčné adresy. Zmluvné strany sa zavázujri vzájomne si
písomne oznamovať všetky zmeny likajrice sa adries oboch Zmluvn3ích strán uveden3ích v záhlaví tejto Zmluvy bez
zbytoČného odk]adu. V pdpade porušenia povinnosti podlh predchádzajricej vety zodpovedá Zmluvná stlana druhej
Zmluvnej strane za pdpadnri škodu, ktorájej porušením uvedenej povinnosti vznikla.

Zmluvné strany sa zavázujri, Že si navzájom v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnri všetku nevyhnutnír
sírČinnosť, ktorri bude možné v závislosti od konkrétnych okolností od nich spravodlivo požadovať. Zmluvné strany sa
zavázujri vzájomne si v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnírť informácie nevyhnutné na riadne splnenie
svojich závázkov vypl vajítcich im zo Zmluvy, alebo z právnych predpisov, či prerokovať dóležité otázlry, ktoré by
mohli v závažnej miere ovplyvniť plnenie povinností Zmluvnlich strán stanovenl ch touto Zmluvou alebo právnym
predpisom, a lim ovplymiť dosiahnutie ričelu Zmluvy,

9.5 Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z kto4ichjeden dostane Prijímatelajeden Poskytovatel'.

9.6 Zmluvnéstranysavsrilades 262zákonač,513/1991Zb,Obchodnl zákonníkvzneníneskoršíchpredpisov(d'alejlen
Obchodn zákonník) dohodli, Že ich zívázkov vztah vzniknutlf touto Zmluvou sa spravuje Obchodnlim zákonníkom.
Prijímatelpodpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s pdslušn;funi všeobecne závázn mi právnymi predpismi
ako aj so srivisiacimi intern mi predpismi Pos]tytovatelh, ktoré upravujri všetlry vzťahy qislovne upravené ako aj

qslovne neupravené v tejto Zmluve. Prijímatelqislovne srihlasí s obsahom všetf ch srivisiacich intern ch predpisov
Poslqrtovatelh a zavázuje sa plniť všetky povinnosti, ktoré mu z nich v s vislosti s touto Zmluvou vypl}vaj ,

Neoddelitelhou sírčasťou Zmluvy .li u; 
'iuro 

prílohy:9.7

9.8

9.9
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9.10 Zmluvné strany vyhlasuj , že si 7mlut^r prečítali, rozunejri jej obsahu a srihlasia s ním. Zmluvné strany vyhlasujri, Že

prostredníctvom tejto Zmluvyje vyjadrená ich skutoěná, vážna, slobodná vÓIa, v ktorej niet omylu. Zmluvné stranY

vyhlasujti, že trito Zmluvu neuzavreli v tiesni a za nápadne nev hodnl ch podmienok, Na potwdenie vYŠŠie uvedeného

Zmluvné strany Zmluvu vlastnoručne podpíšu.

Bratislava Čadca ?'T Q7.2021
'1 0, A.IJ iuri

prijímatel

L-/'-
firedseda raďy FPU

za poskytovatela

itel FPU
skytovatela
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Príloha č. Iz Závázné v stupy a obsah projektu

Zmlttva o poskytnutí finančn; ch prostriedkov č.21-514-03861
lzrnluva -202t -D-DM-].0-BV-v1 ]

Typ a}wizície (beletria, odborná, detská literatírra a
pod. )

].. beletria pre dospelych
2. beletria pre deti a mládež
3. odborná literatrira pre dospelych
4. odborná literatura pre deti a mládež

Minimálny počet kusov 1 100 knižničn; ch jednotiek

Umiestnenie (názov oddelenia, pobočlíy)

Knižničné jednotky budir umiestnené do volhého q beru Kysuckej
knižnice v Čadci - oddelenie knižnično-informačnych a kultrirno-
vzdelávacích činností ; z toho cca 2o/o kníh pre deti a mládež bude
umiestnenych na pobočke Základná škola Milošová-Pdvary.

Vo v]stupoch uved'te ,ryhlásenie: min. 20 % podpory
bude vyčlenenlich na nákup kníh, rihradu predplatného
časopisov, či inych periodiclrych pubhkhcii l.ydanych s
podporou FPU podl'a akt. zoznamu uverejneného na
fpu.sk alebo organizáciami v pósobnosti MK SR

Vyhlasujeme, že minimálne 20% pridelenej podpory na akviziciu
knižničnych dokumentov bude r,yčlenenych na nákup kníh

rydanych s podporou FPU podl'a aktuálneho zoznamu uvedeného
na webovom sídle Fondu na podporu umenia alebo publikácíe
vydané organizáciarni v zriadbvatel'skej pósobnosti Ministerstva
kult ry SR.

Informovanie verejnosti o podpore z FPU (žiadatel /
žiadatelka je povinnli postupovať podl'a Prínrčky pre
propagáciu FPU zverejnenej na webovom sídle FPU v
časti Dokumenty)

na web stránkach: www.kniznica-cadca.sk, jednotlivé sribory
nakripenych kníh budri ,4rstavované a na rlístavnom stojane pri
každom yystavovanom sribore nov ch kníh bude umiestnená
informačná tabulka o spósobe financovania nákupu kníh z FPU.
Projekt bude propagovany v zmysle Príručky pre propagácíu FPU.
Každy titul bude označeny logom FPU s textom: Z verejnych
zdrojov podporil Fond na podporLl umenia.
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Príloha č. 2z Rozpočet projektu

2.1, Kalkulácia nákladov

lskupina rozpočtoq/,ch položiek At orské honoráre, personólne náklady a služby pňamo s(tvisiace s realizáciou projektu
zahfňa kumulatívne rozpočtové podskppiny Autorské honoráre, Práce a služby vykonané na faktriru, PersonáIne náklady,
Služby priamo srivisiace s realizáciou projektu a Správa audítora, ako boli definované v Štruktrire podpornej činnosti na

aktuálny rok.

2skupinu rozpočtoqich položiek Cestovné a prepravné nóklady zahrňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Cestovné
náklady, Náklady na prepravu techniky,,Ubytovanie, Stravné, Strava a občerstvenie a Poistenie umelec\ich diel, ako boli
definované v Štruktrire podpornej činnosti na aktuálny rok.

3skupina rozpočtoqich položiek Nájmy pňestorov a techniLty zah ňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nájom / prenájom
interiérov na realizáciu projektu, Nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu a Nájom / prenájom technilcy na
realizáciu projektu. ako boli definované v Štruktri.re podpornej činnosti na aktuálny rok,

4skupina rozpočtoq,ch položiek Mateňálové náklady a obstaranie hmotného majetku v intenciách bežn ch v davkov zahfňa
kumulatívne rozpočtové podskupiny MateriáIové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu a Obstaranie hmotného
majetku v intenciách beŽnlich qidavkov, ako boli definované v Štruktrire podpornej činnosti na aktuáIny rok,

sskupirru rozpočtoq,ch položiek Propagácia a polygrafické náklady zahíňa kumulatívne rozpočtové podskupin Polygrafické
náklady srivisiace s q.robou neperiodiclgích publikácií, polygrafické náklady srivisiace s qirobou periodic}q ch publikácií,
PropagaČné materiáIy a publicita a Vlíroba zvukového a multimediálneho nosiča, ako boli definované v Štruktirre podpornej
činnosti na aktuáIny rok.

oskupina rozpočtorlích položiek Účastnícke a čtenské poplatky zahfňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Účastnícke
poplatky a Poplatky za čIenstvo v medzinárodnlich organizáciách, ako boli definované v Štruktrire podpornej činnosti na

aktuálny rok.

7skupina rozpočtov ch položiek Nákup knižničného fondu a predplatné zah ňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nákup
kniŽniČného fondu a Náklady na predplatné periodic ich publikácií, ako boli definované v Štruktrire podpornej činnosti na
aktuálny rok.

2.2 Predpokladané v nosy

0,00

Spolu: 0,00

2.3 Spolufinancovanie

Zmluva o poskytnutí finančnych prostriedkov č. 2L-514-03861
Izmluva -2021 -D-DM- 1 0-BV-v1 ]
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