
Zmluva o poslcytnutí finančných prostriedkov
č. 1,7-51,L-o26t7

uzatlorcná v súlade sust § 22 zákona č.2a4l2074 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č,
43412010 z z. o pos],},tovaní dotácií v pósobnosti Minlste$tva kultúry S]ovenskej republiLy V znení zákona č 79120|3 z. z. v
spojeii s ust § 269 ods. 2 zákona č.5l3l799lzb. obchoduý zákonník v zIteuí neskorších predpisov / v spoJeni s ust, § 51
zákona č, 40/l964 Zb, občiansky zákonník V znení neskorších predpisov (dálej aj ako zmluvo)

1 Zmluvnó strany

1.1 Poskytovatel'

názov: Fond na poďporu umenla
sidlo: cukro\,á 14,81t 0B Bratislava-staré Mesto
Ičo, 42418933
konajúc prostredDictvom: plof. PhDI Peter Michalovič, PhD., pledseda lady

Mgr Jozef Kovalčik, PhD,, riaditelFPU
E,mail| zuzana.borosova@fpu,s
bežný účet - IBAN, SK58 8180 0000 0070 0054 3066

depozitný ilčet - IBAN: sK20 8180 0000 0070 0055 3256
variabilný s},mbol: 1751102617

(dálej aj ako Poskyťo vatel' alebo FPU)

1.2 Prtjímatel

obchodné meno/meno a priezvisko: kysucká knlžntca v Čadcl
sidlo/miesto podnikani3,/bydlisko: U]. 17, novembra l258,022 01 Čadca
Ico/rodné číslo- 36145068

DIč, 2021435625
IC DPH

§tatttárny orgán: PhDr Janka Bírová, riaditel'
E,mail: mudrikova@kniznica-cadca,sk

čislo účtu - IBAN| sK48 BlB0 0000 0070 0048 1360

(dálej aj ako PnJímolel)

(PoskytovaťeLa Prijimatel dii]ej a] ako zmluýné strany)

2 uvodné ustanovenia

2 1 Poslrytovatel' poslq,tuJe fi[ančné prostriedlry na základe zákona č 28412014 z. z. o Fonde na podporu umen]a a o
zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z, z o posk}tovani dotácií V pósobnosti Ministerstva kultúry slovenskej
repub]ilay v znení zákona č. 79l20l3 Z z, v zneni neskorších predpisov (dhleJ aj ako zákon o FPa a podlá interných
pledprsov Posl§tovatelh, kto|Ími sú najma Štatút Posl{:rtovatelayP č. zl2015 zo dňa 14.o1.2o16 (dblej aj ako sťohit),
Zásady posl§,tovania finančných plostdedkov z Fondu na podporu umenia \T FPU č, 12l2o15 zo dňa o1.o3.2o17
(dhlej aj ako zásady) a Štruktúra podpornej čil)nosti Fondu lra podporu umenia na rok 2017 (daleJ aj ako srn/kťliro
podporllej čil-|l1osti) a v súlade s podmienkaNi stallovenými vo Výzve čislo 5/2o17 na predklaclanie žiadostí (dálej aJ

ako výzýa).

2 2 FinanČné prostriedkf posl,ytn[té na základe lejto Zmluly sú vereJnými prostriedkami a na ich poskytnutie a použitie
sa vzťahujú ustanoveuia zákona č, 52312004 Z, z, o rozpočtoqich pravidlách verejnej sprály a o zmene a doptneni
niekto{ich zákonov v znení Deskorších predpisov (dáleJ aj ako Zókon o rozpočtových pravidlách) a príslušné
ustanovenia zákona č . 358lzo15 z. z o úprave niektor,ých vzťahov v oblasti šLátneJ pomoci a minimá]nej pomoci a o
zmene a doplnení niektoFých zákonov (Zákon o štátnej pomoci) (d'alej aj ako Zókon o ŠP')
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2 3 Pr! imate]'predložil Pos},f.tovatelbvi na základe VýzW úplnú písomnú žiadosť číslo 17-511-02617 o poskytnutie
finančných prostriedkov (dálej aj ako žiadosĎ, odbolná kom]sia FPU vo svojom hodnotení (dálej aj ako Hodnotenie)
odpomčila posk],tnúť pŤijímatelbvi finančné proslriedky na podporu projektu podlobne špecrfikovaného v Žiadosti
(dhlej aj ako ProJekť). fuadiLeL FPU Da základe Hodnolenla fozhodol o poslrrtnu!i finaDčných pŤostriedkov dňa
l2.o5.2ol7.

3 Predmet zmluvy

3 1 Touto Zmluvou sa Poskytovatel zavazuje po§Lftnítť Prijimaielbvi flnančné prostriedlry Da realizáciu Projektu s názvom
Kvalitné kntžnično-informačné služby - spokojný návštevnik kntžntce. a to vo !.ýške a za podmienok
stanovených najmá v tejto z luve, vo výzve, v zákone o Fpu, v inýcb sílvisiacic)r všeobecne závázných právnych
predpisoch, v interných pledpisoch FPU (najmá v Zásadách, v štatúte a v sLruktúŤe podpornej čmnosti), PnjímateL sa
zavázr\je Posl§,tovate]bm posl§,tnubé ftlrančné plosL edky použiť V sťllade s ťlčelom posl§tDuLia finaDčných
prostriedkov, rešpe}:b]júc naJmá podmienky stanovené touto Zmluvou, Výzvou, ZákonoD o FPU, Štatútom, zá§adanli,
ŠtnLktúIou podpornej činnosti ako aj inými všeobecne záváznými právnymi pledpismi a inými lnternými predpismi
Poslq.tovate]h Pri.jima|el sa zároveň zavázuJe Poskytovatelbvi hodnoverne pleukázať použitie poslqÉnutých finančných
prostriedkov v súlade s účelonr ich posk tnutia a v súlade s inými podmienkami wTl]ivajúciml z obsahu tejto Zmluly
a/alebo v súlade s podnienkami lypl:iÝajúcil]ni zvýzw, zo zákona o Fpu, z iných súvisiaciclr všeobecne závázných
právnych predpisoch a z interných predpisoch FPU (najmá zo Zásad, zo štatúLu a Zo štruktúry podpornej činnosLi),

4 Účel a spósob poslcytnutia finančných prostriedkov

43

41

4).

44

51

Záldadným ilčelom tejto Zmluly je poskytnulie finančných prostriedkov Poskytovatelbm PrUímatetbvi na
reallzácla skvalitnenia interiérového \,Ybavenla pre používatelbv knlžnic,

Zmluvné strany sa dohodli na závázrrých vec[ých !"ýstupoch z Projektu (dirlej ai ako záýazné výstup}), }(toré sú
špecifikované v prílohe č 1 k tejto Zmluve obsah a íozsah závázných vecných ťstupov Drožno na základe dohody
zmluvných sLrán meniť dodatkom k Lej|o znluve.

Posk],tovatel posk}tuje zo svojlro rozpočtu Prijimatetbvi finallčné prostriedLT vo forme dotácie v ce]koveJ výške 2
000,o0 EUR na úhradu bežných \^ýdavkov.

Finančné plostriedl§, sa pos}r}tujil ako minimáIna pomoc (pomoc de nlinimis) podth schénry minrmálnej ponroci
posl§tovaneJ v slovenskej Iepublike prostledníctvom FoDdu na podporu umenia v znení dodatku č, 1, kto!á bola
zvercjnená v obchodnom vesnriku č. 81/2017 !],daDom dňa2'7.o4 2017 pod G000011

5 Práva a povinnosti zmluwných strán

5-3

54

poslq.tovatel' sa zavázuje posl§tnílť finančné plostriedky prijímatelbvi bezhotovosbne na bankový účet uvedený v
záhlaví tejto Zmlu\,y najsk6r v deň nasleduj(lci po dni zverejnenja tejto Zmlu\,y v centrálnom registri zmlílv pod]'a

osobitého pledpisu, najneskór do 30 dní odo dňa zvere]nenra rejto zmluiy v centrálnom registri zmIúv podlá
osobitého predpistt

Finančné plostriedky posL}tnulé podl'a tejLo zDlu\y sú ťlčelovo viazané rra (tlrradu všerhých alebo Ien lriektorýcl]
bežlr,ých výdavkov. ktoré súvisia s realizáciou Plojektu, ktoré sú podlobne špecifikovaué v rozpočte náldadov
ProJektu Rozpočet je prilohou č. 2 k tejto Zmluve (dáiej aj ako Rozpočet proJekťu). Finančné prosL edky posl§tnuté
na základe tejlo Znrlu\.y nesmú b}t použité v rozpore s touto Zm]uvou, v rozpore so všeobecne záVáznými právnymi
predpisnri anl v lozpore s internými predpismi Posk}tovatelir

Prijimatel'sa zavazuje podiel'ať sa na finančnom zabezpečeni realizácie Projektu folmou povinného spolufinancovania
urČeného podl'a príslušných ustanovení zákona o FPU, Štruktúry podpornej činnosti a podlá rozpočtu PIojektu v sume
najmenej 106,o0 EUR

Prijímatel' pnj í]Da finančné pl-ostriedl§/ posky|nuté na základe tej|o Zlnluly bez \,"ýhrad v pinom Iozsahu a za
podnienok \,}plývajúcich z tejto Znrluvy, zo všeobecne závázných právnych predpisov a z interných predpisov
P osk,rto vate Ih
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55

56

5.7

59

PŤUínateLje opŤávnený použiť finančné prosLriedky poslq,ttruté na základe tejto zmluw na úhradu konkrétnelro
qidavku/nákladu, avšak irajviac v sume, ktoráje pri rozpočtovej skupine tohto nákladu/qýdavku uvedená V Rozpočte
projektu, PrUímatel'je oprávnený použit a \yúčtovať \rýdavky/náIdady v rámci jednotlivých skupín rozpočtových
položiek uvedených v príIolre č. 2 k tejto zmluve V priebehu realizácie projektu móže Pnjímatel uskutočniť presuny
nnančných prostňedkov medzi skupinaml rozpočtových položiek uvedených v tejto zmluve maximálne do výšky 20 %
finančných prostriedkov pridelených na danú skuprnu rozpočto\ych položiek bez |oho, aby musel žiadat o zmenu
podmienok poskytnuria dotácie. PriJímatel'nie je povinný použiť všetl,T finančné prostŤiedky posl§tnuté na základe
tej lo ZmlulT,

PIUímatelje povlDný použit lrnančné prostnedky Yí,lučne na !.ýdavlq/ súvisiace s realizáciou Projektu (dálej len

opmvnené výdavky). FPU bude ako oprávnené \,"ýdavky podl'a pledchádzájúcej very akceptovať aj v.ýdavky PrUimatelá,

ktoré P4jímateL vJ,naložll pred uzavretím zmluly, ak boli wnaložené na úhradu {ýdavkov, ktolé vznildi najskór
o1.06.2o17 Výdavky musia Prijímatelbvi vzniknúť najneskóI do 31,05,2018. Dňom vzniku qi,davku sa rozumie deň

dodania tovaru alebo poskylnu[ia služieb, kiolé sú pledmetoň 1lúčtovania, Dirom úhrady sa lozunie deň odpísania
finančných plostdedkov z účtu Prúímatelb za účetom zapIatenia ceDy za tova! alebo služby.

oplávnenými v.ýdavkami v zmysle bodu 5,6 tejto Zmlu!ry sa rozumejú lýdavlry uvedené v príslušnej výzve. výdavky bez
pdanreho vzťahu k realizácii pfojektu, ani výdavky, kto.é nie sú súčastou Rozpočtu projektu, nebudú akceptované,
Taktiež nebudú akcepiované ako oprávnené všetky qýdav}Cy uvedené v článku 6 bod 6 Zásad.

Výnosy z posliJtnutých finančných prostriedkov, ako sú napr, úrory poslrytnuté peňažným ústavom, v kborom má

P jímate]'zriadený účel, na ktorom sa finalrčné prosinedky nachádzajú (d'alej aj ako Výnosy) sú príjmaml štátneho
rozpočtu, ak zákon č.52312004Z. z o rozpočLo\.ých pravid]ách veŤejnej správy a o zmene a doplnení nieldoFých
zákonov v znení neskoršich zákonov alebo osobi|Dý zákon neustanovujú inak, Prijímatelje povlnný všetlv Výnosy po

odťátaní poplatkov za vedenie účtu (okrem poplatkov za založenle a zrušeDie účtu) odviesť na depoziiný banko{ý účet
(pťe jdentifikáciu p]atbyje PrijímateL povinný použiť variabilný symboI uvedený V záhlavi tejto zmluw) Posl§,tovatelir
pred dátumom konečného a úplného vFlčtovania poskytnutých finančných prostriedkov Neodvedenie Výl]osov podlh

predchádzajúcej veryje poíušením finančnej discipliny v zmysle § 31 ods. 1 písm, d) zákon č. 5z3l2oo4 Z, z. o
Ťozpočtoýých pravidlách verejnej spráiy a o zmeEe a doplneni niektoných zákonov o vrálenl výnosov PrUimate]
upovedomí Pos]§.tovatel?r písonrne pred realizáciou plevodu, v prípade, že Pri]imatelbvi lýnosy nelznikll, Je povinny
Poslvtovatelbvi o tom podať infol,máciu formou česLDého !Yh]ásenia pr.i ly(ičtovani poskytnr,ltých finančných
prostriedkov.

Ak PriJimatel nebude realizovať Projekt, je povinný o tejto skutočnosti Pos]rytovate]ir bez zb}točného odkladu pisomne

informovať. PnjíElabel'je povinný bezodkladne nnančné prostriedky poskytnuté mu na základe teJto Zmluly v plnom

Ťozsahu vŤátiť na bežný účet Pos}§,tovateIh uvedený v záhlaví tejto Zmlu\T, ak finančné pro§triedky Wacia do

3\.l2.2o].7, alebo na depozitný úče!, ak finančné prostriedlq/ vracia po 01.01.201B, Pre identifikáciu p]atby je

Pnj inlate]'povinný použiť variabilný synbol uvedený v zálrlavi tejto ZmIu\T, Výnosy Prljímatel' Poskftovarelb!,r odvedie
podl'ir bodu 5 8 teJto znrlu!ry. Prijímabel'vrátením nepoužibých finančných prostliedkov na ne stráca ahýkolvek nárok

5.8

510 Ak Prijin1aLeL nepoužUe celú sumu posk}tnutých finančných prostíiedkov, je povinný bezodkladne všetlT nepoužité
finančné plostriedIlY vrátiť oa bežný účet Poslrytovate]h uvedený v záhlaví tejto Zmluly, ak finančné plosllledkT
vlacia do 31.12.2017, alebo na depozitlrý ťlčet uvedený v zálrlaví tejto zmlu\T, ak finančné prostried}ry vlacia po

01.o1.2018, PIe )dentifikáciu platbyje PrUimateť poviDný použiť variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy o
Vrátení nepoužiqých nnančDých prostriedkov Prijímarel' upovedomí Poskytovatel'a písomne pred realizáciou prevodu.

PrUinatel'vŤátením nepoužrbkh finančných prostriedkov na ne stráca a]§ýkollek náIok.

5 1 1 poskf,tovatel'je oprávn9ný kedykollek vykonať vecnú a finančnil kontrolu hospodárenia s finančnými plostriedkami
posk-}tnrjt]imi na základe tejto Zm]u\Ť ako aj kontrolu dodržiavania povinností a závázkov Prúímaťelá z právneho
vZťahu vzniknutého na základe teJto Zmluly, PIijimatel'je povinný umožniť Poslrytovatelbvi a ním poveleným osobám
q/konanie kontroly podlá predchádzajťlcej vety, Za tým ílčelom je Prijímatel' povinný Poslq/tovatelbvi poskytnúť
polrebn(i súčiDnosť, najma predložiť doklady a íldaje z ítčtovnej dokumentácie, umožniť vstup do svojho sidla, resp.
priestorov, v ktor,ých podniká alebo \,Tkonáva inú činnosť alebo realizuje Projekt, Posl§tovateL sa zavázuje oznámiť
Prljímatelbvi teImín kontroly najmenej 5 dní vopred, a to písomne plostredníc|vom poštovej zásielky alebo e-mailom
Pri určovaní telminu kontroly sa PosMovatel zavázuJe postupovať talr, aby usklrtočnením kontroly PriJíma!elbvi
nespó§obil neprimerané zdržania v realizácii Projektu
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3l2Prijimate],savsúvislostisrealizáciouProjeL1uzavázuJepodlhpovahyProjektupťimeIanýmaVhodnýmspósobom
infonrrovat o tom, Že Projekt, Da ktoÝ boli poslcrtDuté finančné prostriedliy na základe tejto zD u!,},, podpori]
Posk}tovatel: Pri propagácii PIojektu je Prijímatel povinný postupovať podlii Pfiručky pre propagáciu FPU a podlá
Manuá]u pŤe vizuálnu identitu FPU, ktolé Posktovatel zvelejní na webovom §ídle FPU. PIijímatel'sa zavázuje
postupovať V zmysle zneDia dokumentov špecifikovaných v predchádzajúcej vete a}íuálnych k momentu vykonávania \
propagácle, Prijímatel'sa hež zavázuje v dostatočnom časovom predstihu, DajneskóI však 10 dní vopred, infornrovať \
Poslq/tovatelh o termíne realizácie }"ýstupov projektu, \,Ťátane Ieprezentačných, propagačných a/alebo spoločensl§ýclr
podujatí súýisiaciclr s uvedením Projektu na verejnosti Na základe vzájomnej dohody je PťUínratel' povinný umožniť
osobám konajúcinr za,/v nrene Poskytovatel'a účasť na VšetEích podujatiach súvisiacich s Projektonl.

5 13 Prijimatel sa zavázuje, že pri všetlrych podujatiach a aktivitách súvisiacich s Plojektom rla verejno§ti \ykona s
\,ynaloŽenim rnaxúDálneho Úsilia také opatrenia, ktolýnri zamedzí tomu, aby mohlo dójst alebo došlo najmá k
nasledo\,,rrým negatí\,.nym spoločenshim javomI

a) podpoIe alebo propagácii skupín os6b a|ebo hnutí, ktolé v rámc] svojej činnosti násilím, hlozbou llásilia
alebo lrrozbou inej ťažkej ujmy s erujú k potláčaniu základných práV a slobód iiých,

b) pouŽívanru zástav, odzllakov, ro\Ťošiat aIebo hesie], plejavovaniu sympatil k skupine alebo hnutiam, k|oré
násilim, hlozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkeJ ujmy smerujú k pobláčaniu zá}dadných práv a slobód os6b,

c) §pristupňovaniu, uvádzaniu do obehu, ponúkaDiu, predávaniu alebo inému spósobu lozšiŤovania
extrémlstlcl§ich materiálov,

d) hanobeniu njektorého národa, jeho jazyka, k hanobeniu niektorej Ťasy alebo etnickej skupiny, k hanobeniu
jednotlivca alebo skupiny osób pre ich príslušnosť k niektoIej Ťase, ná.odu, národDosti, farbe pleti, etnickeJ
skupine, póvodu ťodu, pre ich náboženské \,yznanie alebo preto, že sú bez lyznania alebo k !,yhŤážaniu sa
tahýmto osobám a]ebo k obmedzovanlu práv tahíchto osób,

e) podnecovaniu k násiliu alebo k nenávisti voči skupille osób alebo jedlroLlivcovi pre ich plíslušnost k niekLorej
rase, národu, národnostl, farbe pleti. etnickej skupine, póvodu rodu alebo pre ich náboženské wznanle,

PrUimateL sa ro\,Ťako zavázuje, že pri všet}§ých podujatiach a aktiviáclr súvisiacich s Projektom nebude u§k-utočňovat
a/alebo iným subjektom neumožní uskutočňovať politickri agitáciu, podpolu alebo populaŤizáciu náz!,rr, značky,
programu alebo hesiel politrckej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáLT,
Iespekbíve realizovať na tento účeI alebo v súvislosti s r,ým akékolvek úkony
(dhlej aj ako Nežidduce konanie)

5,14 Ak aj napŤiek splneniu povinnostl Prijimatelá podl'a bodu 5 13 Zmlu\,y d6jde bezjeho zavinenla k takému
NeŽiaducemu konaniu, PnjímateLje povinný bez zbytoóného odklaClu \,rykonať také úkony a prijať také opatrenia, aby
NeŽiaducemu konaniu okamžite zanredzil a zabezpeóil, aby sa v dálšom takom konaní nepokračovalo,

5,l5 V prípade, Že d6jde zo strany Prijímatel'a k poNšenlu povinností podlh bodov 5,13 a/a]ebo 5.14 tejto zmllt\,T, považujú
sa finanČné prost edlry pos]§tnuté na základe lejto Zmluw za použité v rozpore s touto Zmluvou. Finančné
pl'osLliedlq/ podlá predchádzajúcej vetyje Prijímatel'povinný pos}q4ovatelbvi vrátiť na banko\ný účet Poskytovate]'a
uvedený v záhlaví teJto Zmluq], a to najneskóI do 21 dní od doručenia výzvy Poslrytovatel'a Prijímatelbvi na Wátenie
talqich filldnčny(h prostried kov,

5 16 Nesplnenie závazkov ay'alebo polušenie povinno§ti lyplývajilcich pre P.ijínatelh zo Zmluly a/aIebo v súvislosti so
Zmluvou sa povaŽrúe za pouŽitie finančných prostnedkov v rozpore s účelom uvedeným v zmluvq s qí,nimkou
nesplnenia záVázkov a]ebo ponšenia povinnos!í preukázatelire zap činených z dóvodu lyššej moci.

6 Podmienky poskýtnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov

6 1 pos}§tovateL sa na základe tej|o zmluly zavázrúe poslqtnúť pdjímatelb,i finatlčné prostriedky vo výške uvedenej v
bode 4,3 bezhotovosLným prevodom na účet Prijímatelir uvedený V záhlavi tejto Zmltlq.

6 2 V prípade zistenia Poskytovatelh o preukázatelhých nedosLatkoclr p hospodáreni PlUínratelir s poskytnubými
finanČnými prostňedkami je Poslq/tovatel opmwený až do času odstránenia týchto nedostatkov zastaviť posk}tovanie
diilšich flnančných prostriedkov Prijímatelbvi,

6 3 PouŽitie finanČných prostriedkov, poskytnutých na základe tejto Zmluw, podiieha ich finančnému !yúčtovaniu a
vecnému lyhodnoteniu Projektu (d'iilej spolu aj ako vy.iirovdnle), ktoré Prúímateť zŤealizuje v registračnom systéme
Posl§ltovatelá, Prijínratel'je povDrný Vyúčtovanje podlá predchádzajúcej Vety Posl,ftovatelbvi pledložiť v tlačeneJ
podobe \rygenerovanej z registraČného systému FPU najneskór do terminu: 30.09.2018, K Vyúčtovaniu je PrijimateL
povinný priložiť aj
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a) Kópie ofiginálnych účtovDých dokladov ozDačelrých čislom zfululy (účtovný doklad ako pťeukáZatelhý
záznam musí obsahovať náležitosti v zmysle § l0 zákona č 431,t2oo2 Z_ z, o účtovnicLve, pričom za obsahovú
spr'ávnost Účtovlrélro dokladu zodpovedá prijímaLel' dotácie, ) potv.dzujúcich použitie posk}.tnutých
firralrčných ploslriedkov a kópie lýpisov z účtu označených čislom Zm]u!y, na kto{í boli poukázané finančné
prostriedky a z ktolého boli uhrádzané {i,davL] na projekt s použitím po§kyLnuqých finančných plos! edkov
Ak je prijímatel dotácre registrovan:ým platconr dane z pridanej hodnoty (dhlej len DPH) a móže si up]atnlť
odpočitanie DPH, táto nieje pri !yúčtovani dotácie poýažovaná za oprávnený wýdavok,

Alebo

b) správu auditora alebo znaleclg, posudok licencovaného znalca o zhode predloženého finančného lyúčtovania
so znrluvou; sp.ávu audíroIa alebo znalecký posudok pledloží prijí atel'vždy, akje celková sunra íjnančných
plostriedkov poslq/tnttých podlh zmlu\,y 100 000 EUR alebo viac splál,'ll auditora pred}dadá Prijimatel'v
rozsahu, ako Je určené v článku 7 bod 4 Zásad,

6 4 Vyúčtovanie musí obsahovat ilrformáciu o použiti finančných prostdedkov podlllskupin rozpočtov,ých po|ožlek s
ohl'irdom na Rozpočet plojektu NeoddeliLelhou súčasťou Vyúčtovanlaje aj zdok]adovanie poviuného spolufinancovania
oprávnených \4ýdavkov plojektu vo \,"ýške určenej V tejto Znr]uve NeoPrávnené \"ýdavkf/ plojekLu žiadateInemóže
vyúčtovať ako povinné spolufilrancovanie, Ak prijímaLel'v zdokladovaní a vyúčtovani povinného spolufinancovallia
plojektu uvedie rai'davl,.y, ktoré uhradila tretia osoba, je povinný priložiť k vyúčtovaniu aj kópiu dokladu
potvrdzujúceho zmluvný \zťah medzi prijimatelbm a touto osobou, na základe ktorého boli tielo r"ýdavlry uhIadené
Zároveň je PrUímatel povinný k v}účtoýaniu zabezpečit od tejto osoby predloženie kópii účtovných dokladov
potvrdzujúcich vznik a úhradu takto vyúčtovaných \,"ýdavkov Povinnou príIohou vyúčtovania je aJ prehlád dlitšieho
spolufinancovania plojektu zo zdrojov uvedených v rozpočte plojeklu

6 5 Vecné lyhodnolen]e ploje}itu PrijimateL lypťacuje v pIedpisanej štt-uktúre určenej v Priručke pre vecné lyhodnotenie
a \.1účtovanie plojektu FPU, ktorú PosLf,tovaLel' zvelejlli na .\'vebovonr sidle FPU Vecné lyhodnotenie nrusí obsahovaťi

a) správll o íealizácii projelitu podrobne popisujúcu všetky etapy leatizácie projektu,
b) informáciu o naphreni predpokladov, cielbv a \.ýsledkov projekh, kloré pr]jímateť uvledol v žiadosti o

posk}tnutie fiDančných prostriedkov,
c) vlastDé zhodnotenie plínosu plojektu po jelro Iealizácii

6 6 K vecnénru !,ylrodnoteniu ProJektuje PrijímateI povinný priložiť aJ dokumenty potvrdzlljúce splnenle povinnosh
Prijímatelá \,rypl:il,ajílcej mu z čl, 5 bod 5 12 pIÝá veta tejto Zmhvy v rozsahu určenom Píínlčkou pre propagáciLl FPU
a dokumenty polvrdzujúce Závázné aýstupy z Projektu podlh prílohy č. 1 k tejto Znrluve, v rozsahu Llrčenom PŤiručkou
pre vecné lyhodnoLenle a v}ÚČtovanie plojektu FPU,

6 7 Vyúčtovanie nrllsí byt podpísané Prjjinatelbm alebo šiatutárn}Ťr orgánom Plijímarelh alebo ním na tenťo účel pisomne
splnonocnenou osobou, p čom LoLo splnonrocnenie musí b}t silčastou predloženého Vťtčtovania.

6 B PŤijímateLje povinný doručlť Vyúčtovanie Posk}tovatelbvi osobne do kancelárie FPU, prostrednictÝom ku érskej
služby alebo pros|redníctvom dopofu čenej zásielky

6 9 Ak Pr-ijimatel nepredloží Vyúčtovanie najneskól v tenníne stanovenom v bode 6 3 Lohto článku, Posl§tovatel ho
pisomne Wzve, aby predloŽil Vyúčtovanie bez zb}točnéI1o odkladu, najneskór však do 1o dní od dortÉenia prsonrnej
\1]'z!T, Ak prijínrateL nepredloŽi Vyúčtovanie ani 1. uvedenej dodatočDej lelrote, považuJe sa táto skutočnosť za použitie
flnančDých prostnedkov v rozpore s účelom uvedený-rD v tejto Zmluve,

6 10 Ak kance]áIia zisti nedostatkY vo Vyúčtování alebo vjeho prilohách, oznámi tieto nedostatky plostredníctvom
elektronickej poŠty Pnjímatelbvi a \,yzve ho, aby v lehote do 7 dní nedostatky odstránil. Ak P jímatel'nezabeZpeči
odstráDenie nedostatkov v stanovenom termíne, považuje sa táto skutočnosť za použitle poslr}tnutých finančných
prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v Lejto Znrluve

6 1 1 Ak kanceláIia p!'i ove|ovani splnenia podurienok použitia finančných pťostriedkov z fondu zis|í také porušenie
podlnienok uvedených v zmluve, l,toré zakladá povinno§ť prijimatelh vrátiť posirytnuté finančné prostŤiedly alebo icIr
časť, neodkladne wzve pruimalelh, aby v |eltote do 1o dní odviedol posl§tnuté finančné prostriedIry na účet fondu, Ak
pruimatel'v určeneJ lehote ťzvu neuposlúchne, alebo odvedie na účeL fondu neúplnú sumu, považuje sa táto
sktltoČnosť za pouŽiLie posl§tnu|ých finančných prostriedkov a]ebo ich časLi, v Iozpo.e s účelom uvedeným v tejto
zm]uve,
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7 Sankcie

7 1 Ak Pos}r}tovatel'\,yzve Prijimatelh, riedk}, alebo ich časť v rozpore s touto znluvou, na
vrátenie nnančných pro§triedkov a e(lkT alebo ich čast Poslrytovalelbvr nevrátjl vo ,,1jške a v \
lehote uvedených vo yýzve, vzniká arelbvi okamihom počiatku omeškania prijimate]ir so
zaplatením Poslrýtovaieťom vo \aýzve požadovaných finančných prostriedkov nárok na zaplatenie zmluurej pokuLy vo
\4ýške 20 % z hodnoty sumy finančných prostriedkoÝ kbotlých vrátenie Posl§tovaiel od PrijíBatelh výzvou požaduje
Povinnosť PlijímateIh vrátiť PosMovatelbvi qfzvotr požadované finančné prostriedky tým nie je dotknutá

7 2 V pfipade omeškania Prijimate]á so Zaplatením akéhokolÝek peňažného záVázkri Posk}tovatelbvi je Prij íma|eL povinný
zaplatiť Posl§tovatelbvi úrol:}, z omeškania vo !.ýške 0,03 % z dlžnej sumy, a to za každý deň onreškania

7,3 V plípade, že v dósledku skutočnosLi, za kto.íl zodpovedá PrtjímateI| vznikne Pos}§tovatelbvi škoda, je PrUímatel'
povinný nahradiťju Pos}q,tovatelbvi V lehote, ktolú Určí Posl§tovatel| a V celom roz§ahu tak, ako bllde wčislená
PosLJtovatelbnr,

7 4 zaplatením zmluvnej pokuty podlb Lejto zmlu\,y nie je dotknuté právo na náhIadu škody spósobenej porušenim
poýinnosti, Pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody móže b}t uplatňovaná Posl§tovatelbm voči
Prijímatelbvl v plnej výške a to aj v príPade, ak zmluvná pokuta prerYšuje !"ýšku škody

8 Zánik zmluvy

B 1 Právne vzťahy medzi Po§LTtovatelbm a PrijíDabelbm založené touto zmluvou móžu zaniknúť najmá:

a) akceptáciou riadneho a úplrrého ,\,yúčtovania Projektu podlh čl, 6 teJto Zmluvy,
b) dohodou Zmluvných strán,
c) odstúpenim od Zmlu\.y zo sLlany Posl§ltovatelá

B,2 Posl].tovatel' móže od tejio Zmluly odstúpiť V prípade, ak Prúimatel použlje finančné prostriedli.y alebo ich časť v
I,ozpore so Znrluvou, resp v rozpore s ťtčelom uvedenýmvč1.4 tejlo zmhr!ry Rovnako nróže Posl§tovaleL odstťtpiť od
tejto Zmluly v prípade podstatného polušenia tejto Znrluly alebo v prípade zmeny okolnosLí, za ktor,ých došIo k
uzavretiu Zmlu!ry, a to najmá:

a) ak sa preukáže, že ťldaje v žiadosti a dokladocil, na základe ktor,ých Po§trytovateL rozhodol o postrrtnuií
dotácle boh Deplavdivé, neťlplné, zavádzajúce alebo §falšované,

b) ak PnjimaLeť bezdóvodne pozastavil realizáciu pr.oJektu,

c) ak na nrajetok PIuÍmatelh bota povolená exekúcia, reštrukturalizácia alebo Whlásený konkurz, alebo bol
návrh na tyhlásenie konkuÉu za ietnutlý pre nedostatok majetku

B 3 Ustanovenia tejto Zmlu\,y upla}1ljúce sankcie ako aJ po},lnnosti z nich lTpl:ývajúce nie síl odstúpením od zmlu!ry
dotknuté. odstúpenie od Zmluvyje účinné dňomjeho doručenia druhej Zmluvnej stlane,

9 záverečné ustanovenia

9,1 Poskytova|el'si whradzuje pťávo znížiť sunlu poskJtnutýclr finančných prostriedkov z dóvodu nedostatku finančných
prosLrledkov v rozpoČte Poskytovatelá, ktoťé sťl príspevkon zo štátneho lozpočLu, \,"ýlučne však o sunru priamo
lypljvajúcu z viazania !"ýdavkov štátneho rozpočLu Minis|ersrvom financií Slovenskej Iepubliky v zmysle Zákona o
rozpočto\"ých pravidlách, V takomto pripade nezodpovedá Posl§^ovatel za lzniknuté náklady PIljímatel|r aDi
nezodpovedá za prípadnú škodu,

9,2 Akékolvek zmeny a doplnenia teJto Zmluw j e možné wkorrať r,"ýlučne v písonl nej fornre pros|redníc tvo vzoslupne
oČislovaných dodatkov k tejto zmluve, Llzatvorených po pledchádzajúcej dohode zmluvných strál] o skutočnostiach
rozhodných pre potlebu zmeny aIebo doplnenia tejto Zmlu!Y zo strany Prijímatelb je PrUímatel' povinný informovat
Poskj|tovatelá bez zbytoČného odkladu od icIr vzojku, o zmenách rozhodt{e riaditeIFPU, v lehote najneskór 15 dní od
doručenia žiadosti o zmenu, pdčom svoje rozhodnutie Je povinný dať na vedomie Ťade FPU
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93

94

Ak finaDčné prosLliedky poskytnuté na základe tejto Zmlulry použúe Prjjímatet na dodanie tovaru, na uslQtoČnenle
stavebných prác a/alebo Da poskltnutie služieb V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o veŤejnom obstaŤávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonoů je PIiímateL povinný postupovať v zm}§le uvedeného vŠeobecne závázného
právneho predpisu

Táto Zmluva nadobílda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmlu\,,nými strananri, Táto Zmluva podlleha v zmysle
príslušných ustanovení zákona č 40l1,964 Zb. občiansky zákonDík V znení Deskorších pŤedpisov V spojení s

relevantnými ustanoveniami zákona č 21,712000 z z povinnému zverejneniu

Zm]uva je Whotovená v dvoch ro\.Ťopisoch, z ktot-.ých jeden dosrane PIUímaLeL ajeden Posl§tovate]l

Prljímatel podpisom tejto Zmluw lyh]asúe, že sa oboznámil s plíslušnými všeobecne záváZnými právnymi predpismi

ako aj so súvisiaciml internými predpismi Post<ytovatelh, ktolé upIavujú všetky vztahy l"ýslovne upravené ako aj

\aýslovne neupravené v teJto Zmluve PrljímateL \"ýslovne súhlasí s obsahom všetl§ých silvisiacich interných predprsov

Posk}tovate]h a Zavázuje sa p]niť všetky povinnosti, ktoré mu z nich v sílvjslosti s touto Zmluvou \,}pl:ývajú

Neoddelitelhou súčastou zmluny sú aj tieto pfilohy:

9,5

96

9.,7

98

a) PíIoha č, 1| Závázné {ýstupy plojektu
b) Plíloha č 2: Rozpočet projektu

Zásielka podlh tejto ZmlutY sa musí doručovať na e-mailovú adresu, prípadne na adresu sídla Zmluvnej strany, ktoleJ
je zásielka určená a ktoré sú uvedené v zálrlaví tejto ZmIu\T, ak sa Zmluvné sLIany nedohodnú inak a na doNčovanle
zásietok si neurčia iné e-mailové adresy alebo iné korešpondenčné adresy, Zmluvné strany sa Zavázujú ýzájomne si
písorune ozDamovať všetl,f zmeny qýkaJúce §a adnes oboch Zmluvných stIán uvedených v záhlaví tejto zmlu\T bez

zbytočného odkladu, V prípade porušenia povinnosti podlá pledchádzajúcej vety zodpovedá Zmluvná stlana dr-uhe]

Zmluvnej stŤaDe za prípadnú škodu, k|olá JeJ porušeDím uvedenej po,Llnnosti vznikla,

Zm]uvné stlany sa zavázujú, že si navzájom v prípade potŤeby bez zbytočného odkladu posMnú všetku neýyhnurnu
silčinnosť, kto t b1rde možné v závislosti od konkrétnych okolností od nich spIavodlivo požadovať, ZmI vné strany sa
Zavázujú vzájornDe si v pripade potreby beZ zbytočného odldadu posl,}tnúť informácie nelyhnutné na riadne splnenie
svojlch ZáváZkov }ypl]ívajúcich inl zo Zmlurry, alebo z právnych predpisov, či plelokovať dóležiLé otáZiry, ktoré by
rrrolrlr v závažnej miele ovp]}.vniť plDel e povinností Znrluvných s[rán stanovených Louto Zm]uvou a]ebo právnym
predpisom, a tým ovplyvnrť dosiah]rutie účelu ZmIu\T

9 10 Zmluvné strany \Yhlasujú, že §i Zmlu\al pŤečítali, Iozumejíi jej obsahu a súhlasia s ním Zmluvné stlany whlasujú, že
prostrednictvom tejto Zmlu\,y je \,yjadlená ich skutočná, vážna, slobodná vóla, v ktolej nret omylu Zm]uvné stlany
\Ťhlasujú, že túto Zmluw neuzavleli v tiesni a za nápadne neqýhodných podmienok, Na pot!'Idenie lyššie uvedeného
zmlrjvné strany zmluvu vlastnofučne podpíšrj,

B[atisia\.a 1 4|]G 2ij 17
Čadca 19 07 201 7

predseda rad} FPL
za posk],tovaLelá

99
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Príloha č. !: Závázné výstupy projektu

Názov lybavenia: centrálne obslužDé miesto pre posMovanie lgrižnično_inforBačných služieb.
Druh lybavenia: centrálny pult a nábytkové lybavenie obslužného miesta pre používatelbv knižDično-informačných služieb,
MinimáInypočetkusov:lpultvtvareUs2slainkamiDaPC,s2zásuvkoqFniskrinkamia4zásuwýmimobi]nými
kontajnermi na knižničnú agendu, 2 malé obojstranné regály, 3 závesné policové skiin}cy, 3 úzke Ýysoké jednostranný regály
Umiest[enie nybaveniaI Kysucká knižnica v cadci oddelenie knižnično_informačných a kultúrno_vzdelávacich činrrostr,
Iný \ďstup: lnformačná tabulb s informáciou o projekte a financovaní plojeKu FPU.
Plopagácia: zakúpený hmotný majetok bude ozDačení štítlru s textom: "Vybavenie toižnice z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia" a s logom Fondu na podporu umenia, !ito.ý bude Dalepený na viditelhom mieste vedla inÝent. čisla;
lnformácia o projekte a jeho finančnej podpore FPU bude zverejDená na webstránko l§ližnico na podstránke Projekty,
lnformačná tabulá bude umiestelá nad centéln}Ťn pultom a pone§ie informáciu § logom Fondu na podpoN umenia a textom
'Vybavenie knižnice z verejných finančDých zdrojov podporil Fond na podporu umenre".

zmluva o poskyLnuti finánčných prosiriedkov č, 17-511-026r7 st.ana 8 z 9



obstaranie hmotného maj9tl(u v intenciách
bežných výdavkov

Príloha č. 2: Rozpočet proJektu

2.1 Kalkulácta Eáldadov

1 skopin" rozpočtových položiek Áuto6ké honorárc a WnonóIne nóklady zahíía kumulatívne rozpočtové pod§kuptny

Autor§ké honorár€, Práce a služby vykoDané na fakhlru a Personálne náklady, ako boli definovalé ako oprávne!é aýdavky vo
výzve.
2 stupi* rozpočtových poloáek NdJrny pňestolpý zahíŤa kuDulaťvn€ rozpočtové podskupitly NájoE iDt€ňércv a Náiom
exteliérov, ako boli definované ako opráVnené Yýdavlry vo \ýzv6,
3 skopina rozpočtov,ých poloáek ca§tovné o prepravné zahíňa kuEulativno rozpočtové podskupiny cestovné [áklady a
Náklady na prepravu techniky, ako boli definované ako oprávn€né výdavky vo ýjzvs.
a skupina rozpočtových položiek Propogtí cia o polygrofické ndklody zahíňa kumulatívle Ťozpočtové pod§hrpiny PŤopBgačné
materiáy a publicita, Polygrafrcké !áklady §úvisiace s ý_foobou periodiclrých publikÁcií a Polygrafické náklady súvisiace s
výTobou neperiodickýcb publikácit ako boli defiDované ako oprávDené výdavky vo vírzve,

2.2 Píedpokladané výno§y

2.3 spolu-frnalcotralle
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Dodatok č. 1
k Zmluve o poslcytnutí finančných prostriedkov

č.17-51,t-o2617

uzatvorený v súlade s ust. § 22 zákona č. 28412014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a
doplnení zákona č. 434lZO1,0 Z, z. o poskytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republitry v znení zákona č. 79/2OL3 Z, z. v spojení s ust. § 269 ods. 2 záLkona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskoršíclr predpisov / v spojení s ust, § 51 zákona č. 4011964 Zb. ObČiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (d?rlej aj ako "Dodatok"), kde zmluvnými stranami sú:

Poslrytovatel'
názov: Fond na podponr umenia
sídlo: cukrová 14, 811 0B Bratislava-Staré Mesto

Ičo: 424L8933
konajúc prostredníctvom| prof. PhDr. Peter Michalovič. PhD., predseda rady

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditel FPU
zriadený: zákonom č. 2a4l2014 z. z, o Fonde na podporu umenia

E-mail: zuzana,borosova@fpu,sk

bežný účet - IBAN: SK58 8180 0000 0070 0054 3066

depozitný účet - IBAN| sK20 8180 0000 0070 0055 3256

variabilný symbol: 1751102617

(d'alej aj ako Po§kJitovd t€l)

Prijímateí
obchodné meno/meno a _Kysucká knižnica v Čadcl
priezvisko:

sídlo/miesto.'._ . _ _., . UI. 17. novembra L258,022 01 cadca
poqnu(anraJDyolrsKo:

IČo/rodné číslo, 36145068

DIČ: 2027435625
lč DPH:

Štatutárny orgán: PhDr. Janka Bírová, riaditeL

E-mail: mudrikova@kniznica-cadca.sk

číslo účtu - IBAN: SK48 8180 0000 0070 0048 1360

(d'alej aj ako "Prljímater')

1. Prijímatel a Posl§tovateť uzavreli dňa o4.o8.2o17 zmluvtt o posl§tnutí ťrnančných prostriedkov
č, l7-511-026t7 (d'a'lej len Zmluva) na realizáciu projektu Kvalitné knižnično-informačné
služby - spokoJný návštevník knlžnice (dhlej len Projekt). zmluva je ku dňu podpisu tohto
Dodatku platná a účinná,

2, Z dóvodu zmeny ustanovení zákona č. 284lzOL4 z,z, o Fonde na podporu umenia (dhlej aj len
"Zákon") vznikla potreba zmeny niektorých ustanovení Zmluvy. Z uvedeného dóvodu zákonných
zmien Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok.

3, odo dňa účinnosti tohto Dodatku sa nasledovné ustanovenia Zmluvy nahrádzajú v celom rozsahu
nasledovným znením:

a) Bod 5.9 Zmluw znle:



Ak Prijímatel nebude realizovať Projekt, je povinný o tejto skutočnosti Poskytovatelh bez
zbytočného odkladu písonne informovať, Prijímatel je povinný v lehote podlá Zmluvy finančné
prostriedky poskytnuté mu na základe tejto zmlulY vplnom rozsahu Yrátiť na bežný účet
Poskytovatelh uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ak finančné prostriedky vracia do 3I.12.2017,
alebo na depozitný účet, ak finančné prostriedky vracia po 01,01,2018. PIe identifikáciu platby
je Prijímatel' povinný použiť variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto zmlulY, Výnosy Prijímatel
Poshrtovatelbvi odvedie podl'a bodu 5.8 tejto zmluvy. Prijímateť vrátením nepoužibých finančných
prostriedkov na ne stráca alpýkolvek nárok,

b) Bod 5.10 Zmluvy znie:
Ak Prijímatel nepoužlje celú sumu poskytnubých finančných prostriedkov, je povinný v lehote
podlh Zmluly všetky nepoužité finančné prostriedky vrátit na bežný účet Posl§tovateIh uvedený v
záhlaví tejto zmluvy, ak finančné prostriedky vracia do 31,12,2oL7, alebo na depozitný účet
uvedený v záhlaví tejto Zmluly, ak finančné prostriedky vracia po o1.o1,2o1B. Pre identifikáciu
platby je Prijímatel' povinný použiť variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto zmlulY. o vrátení
nepoužitých finančných prostriedkov Prúímatel upovedomí Poskytovatelh písomne pred
realizáciou prevodu. Pruímatel' Wátením nepoužitých finančných prostriedkov na ne stráca
ahýkolÝek nárok,

c) Bod 6,3 zmluly sa dopiňa písm. c, ktoré znle|
c) dhlšie doklady v zmysle § 22 ods. (9) Zákona o FPU.

d) Článok 7 Zmlur.y znle:
7 VRÁTENIE FINANčiťíCH PRosTRIEDKov SANKCIE
7.1 Prijímatel je povinný vrátit Posl§tovatelbvi lrnančné prostriedky, ktoré použil v rozpore s

to],tto Zmluvou, Zákonom o FPU alebo účelom uvedeným v tejto zmluve, a to do 30 dní odo dňa
predloženia rlričtovania alebo zistenia ich neoprávneného použitia.
7.2 Prijímatelje povinný wátiť Pos}rytovatelbvi finančné prostriedky, ktoré nepoužil celkom alebo
sčasti na financovanie Projektu, a to do 30 dní odo dňa skončenia realizácie Projektu.
7.3 PrUímatelje povinný zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu Vo výške 1 % z poskytnu|ých finančnýcb
prostriedkov, najmenej 30,- Eur za nepredloženie vyúčtovania spoločne s povinne predkladanými
prílohami a iní.rni dokladmi v zmysle zmlulT a zákona o Fpu v lehote uvedenej v zmluve alebo v
dodatočnej lehote určenej vo v,ýzve Poslqtovatel'a, Ak je Prijímatel' v omeškaní s predložením
vyúčtovania spoločne s povinne predkladanými pdlohami a inými dokladmi v zmysle Zmluvy a
Zákona o FPU viac ako šest mesiacov, je povinný za každý další ukončený mesiac omeškania
naslecujúci po šiestom mesiaci zaplatit PosMovatelbvi pokutu 200,- Eur, Povinnosť Pruímatela
predložiť Pos}qatovatelbvi Vyúčtovania spoločne s povinne predkladanými pdlohami a in:írmi

dokladmi v zmysle Zmluly a Zákona o FPU qým nie je dotknutá.
7.4 Prijímatel je povinný zaplatit Pos}qtovatelbvi penále vo uýške 0,01 7o Zo sumy neoprávnene
použitých finančných prostriedkov, a to za každý deň neoprávneného použitia finančných
prostriedkov podlh 7.1 Zmluvy. Prijímatel je povinný zaplatit Poslqtovatelbvi penale vo výške 0,01
7o zo sumy neoprávnene zadrŽaných finančných prostriedkov, a to za kaŽdý deň neoprávneného
zadržania finančných prostriedkov po uplynutí lehoty podla bodu 7.2 ZmlulY. Povinnost
Pruímatel'a Wátit Poskytovatelbvi finančné prostriedky na vrátenie kto4ích vznikol
PoSkytovatelbvi nárok !ým nie je dotknutá.
7.5 Ak je Prljímatel povinný vrátit finančné prostriedky atebo ich časť z dóvodov uvedených v
bodoch 5,9, 5,10 alebo 5.15 zmluly a PrijímateL finančné prostriedky alebo ich Časť
Poskytovatelbvi newáti vo výške a v lehote uvedených vo výzve alebo v tejto Zmluve (t.j, poruší
svoj závázok vrátiť tieto finančné prostriedky), vzniká Pos}qrtovatelbvi voči PrUímatelbvi nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % z hodnoty sumy finančných prostriedkov, ktorých
vrátenie PosMovatel od Prijímatelh v,ýzvou požaduje, a to za každý deň takéhoto neoprávneného



zadrŽiavania finanČných prostriedkov, Povinnosť Prijímatel'a vrátit Poskytovatglbvi irnančné
prostriedky, na vrátenie ktorych vznikol Poskytovatelbvi nárok, tým nie je dotknutá.
7,6 v prípade omeškania Prijímate]'a so zaplatením akéhokolvek peňažného závázku
Poslqrtovatelbvi je Prj,jimatel' povinný zaplatit Poskytovatelbvi úroky z omeškania vo ,.ýške 0,03 %

z dlžnej sumy, a to za každý deň omeškania.
7.7 v prípade, že v dósledku skutočnosti, za ktorú zodpovedá Prijímatel: vznikne Poslq/tovatel'ovi
škoda, je Prijímatel' povinný nahradit ju Posl§tovatelbvi v lehote, ktoru určí Posk}tovatel a v
celom rozsahu tak, ako bude ryčíslená Poskytovatelbm.
7,8 zaplatením penále, pokuty a zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy nie je dotknuté právo na
náhradu škody spósobenej ponršením povinnosti, pre pípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a
náhrada škody móže blt uplatňovaná Poskytovatelbm voči Prijímatelbvi v plnej v,ýške a to aj v
prípade, ak Zmluvná pokuta prelTšuje qýšku škody.

e) Článok a Zmluvy znie;
8 ziNIK ZMLUVY
B,1 Právne vztahy medzi Poskytovatelbm a Prijímatelbm založené touto Zmluvou móžu zaniknúť
najmá:

a) akceptáciou riadneho a úplného \ryúčtovania Projektu podl'a čl. 6 tejto zmluvy,
b) dohodou Zmlrrvných strán,
c) odstúpením od Zmluly zo strany Poskytovatela.
B,2 Poskytovateť móže od tejto zmluly odstúpit v prípade, ak Prijímatel' použUe finančné
prostriedky alebo ich časť v rozpore so zmluvou, resp. v rozpore s účelom uvedeným v tejto
Zmluve. Rovnako móže PosMovatel' odstúpit od tejto Zmluvy V pdpade podstatného poruŠenia
tejto Zmluvy alebo v prípade zmeny okolností, za ktoqých došIo k uzavretiu zmluvy, a to najmá:
a) ak sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na zák]ade kto{ích Posl§tovatel rozhodol o
poslq/tnutí dotácie boli nepravdivó, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,
b) ak Prijímatel bezdóvodne pozastavil realizáciu projektu,
c) ak na majetok Prijímatelh bola povolená exekúcia, reštrukturalizácia alebo vyhlásený konkurz,
alebo bol návrh na lyhlásenie konkurzu zamietnuqý pre nedostatok majetku.
8.3 Poslq/tovateL je oprár,nený od Zmluvy odstúpit v pdpade, ak Prijímatel predloží žiadost o
dotáciu na projekt v lámci rovnakého opatrenia, v ktorom je poskytovaná dotácia touto Zmluvou,
pričom PoslrJrtovateL daný projekt lyhodnotí ako projekt zhodný s Projektom podla tejto Zmluvy.
Za zhodný sa považuje aj projekt obsahujúci odchýlky od Projektu, ak podstatná časť projektu
podlb posúdenia Poslq/tovatel'a je zhodná s Projektom, V prípade odstúpenia podla tohto bodu je
odstúpenie Poslqrtovatelh od Zmluvy účinné uplynutím posledného dňa obdobia, na ktoré už bola
poskytnutá dotácia podlh tejto Zmluvy, pričom deň účinnosti odstúpenia je zárczeň posledným
dňom platnosti Zmluvy, a Zmluva zaniká s účinkami do budúcnosti.
8.4 Ak nie je ustanovené inak, odstúpenie od Zmluly je účinné, a Zmluva zaniká momentom j€ho
doručenia druhej Zmluvnej strane. Ak nie je uvedené inak, odstúpením od Zmluw zanikajú všetky
práva a poviDnosti strán zo Zmluvy. Zmluvná strana, ktorej pred odstúpením od Zmlu\ry poslqatla
plnenie druhá Zmluvná strana toto plnenie \,Ťáti.
8.5 Ak je Prijímatelbm fyzická osoba, jej smrtou zmluva nezanikne, ibaže jej obsahom bolo
plnenie, ktoré mal Prijímateť vykonať osobne. Do práv a povinností Prijímatela zo Zmluvy
vstupujú dedičia Prijímatelh.
8.6 Ak obsahom Zmluvy je plnenie, litoré mal zomre}ý Prijímatel' vykonať osobne, táto zmluva
momentom jeho smrti zaniká. vysporiadanie nárokov zo zm|:uw lTkoná Poslrytovatel voči
dedičom, Pos}cytovatel má nárok na vrátenie nespotrebovanej časti plnenia ku dňu zániku
Zmluvy, a ak Prijímatel' zo zmlulT plnil čiastočne, má PosMovatel nárok na Wátenie časti
posMnulých lrnančných prostriedkov v pomere k velkosti uvedeného čiastočného plnenia
Prrjímate}h, podl'a toho ktorá suma je vyššia. Ak Prijímatel zo zmlurT ku dňu zániku Zmluvy
neplnil vóbec. má Posl§tovatel' nárok na vrátenie celej sumy poskltnutých finančných
prostriedkov. Dókazné bremeno o plnení resp. čiastočnom plnení zo zmlulY prechádza na



dedičov Priiímatelh. Ku dňu zániku Znluvy zaniká akékolVek právo
akékolVek plnenie Posl§tovatela zo zEluly.
8,7 Ustanovenia tejto zmluvy upravujúce sankcie ako aj povinno§ti z nich vyplývajúce,
dtllšie ustanovenia. ktoré svojou povahou majú platiť aj po zániku Zmluvy, nie sú odstúpením od
Zmluvy dotknuté.

4. ostatné ustanovenia zmluvy býmto Dodatkom nedotknutó ostávqiú bez zmeny,
5. Tento Dodatok ajeho pdlohy sú whotovené v dvoch rovnopisoch, z }íorých joden dostane

Prijímateť ajeden Poslrytovatel'. Prijímateí podpisom tohto Dodatku vyblas\ie, že sa oboznámi] s
pdslušnými ustanoveniami Dodatku a súNasí s nimi,

6. Tento Dodatok Dadobúda platnost dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stralami. Tento
dodatok podlieha v zmysle píslušných ustanovení zákona č. 40lls64 zb. občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov v spojení s relevantnýni ustanoveniami zákona č. zlrnloo z. z.
povinnému zverejneniu.

V Bratislave dňa l9i^:0j7 v ..q.|.l..!......,.....,......... dňa 03.L7.zo17

Prijíloateť

fuaditel FPU // 
' '

Za Poskytova/6lh
U,

09bo dBld,2l2 00 lt,l7 ]i


