
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 20-t 57-ooo57

uzatvorenávsúladesust.§22zákonač.284l20L4Z.z.oFondenapodporuumeniaaozmeneadoplnenízákonač.
434l20L0 Z. z. o poskytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republilry v znení zákona č,79l20L3 Z. z, v
znení neskorších predpisov; v spojení s ust. § 262 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonnfta (d'alej aj ako Zmluva)

1 Zmluvné strany

1.1 Poskytovateť

názov: Fond na podporu umenla
sídlo: Cukrová L4, Bl,t 08 Bratislava-Staré Mesto
IČo: iz4irďgse
konajúc prostredníctvom: Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka rady FPU

Mgr, Jozef Kovalčik, PhD,, riaditel FPU
zriadený: zákonom č.28412014 Z. z, o Fonde na podporu umenia
E-mail: ]enka.chlebova@fpu,sk

bežnýúčet - IBAN: SKSB BlB0 0000 0070 0054 3066

depozitný účet - IBAN: SK20 8180 0000 0070 0055 3256

variabilný symbol: 2015700057

(dhlej aj ako Poskytovatel'alebo FPU)

1.2 PrtJímateť flnančných prostriedkov

obchodné meno/meno a priezvisko: Kysucká knižnica v Čadci
sídlo/miesto podnikania/bydlisko: Ul, t 7, novembra 1258, 022 01 Čadca, Slovenská republika
IČo/dátum narodenia: 36145068

DIČ: 2O2t435625
Ič DPH:

Štatutárny orgán, PhDr. Janka Bírová, riaditeť

E-mail: mudrikova@kniznica-cadca.sk

číslo účtu - IBAN: sK48 8180 0000 0070 0048 1360

(d'alej aj ako Pňjímatel)

(Poskytovatel a Prljímatel d'alej aj ako Zmluvné strany)

2 Úvodné ustanovenia

2.t Poskytovateí poslrytuje finančné prostriedky na základe zákona č, 28412074 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o
zmene a doplnení zákona Č.434l20L0 Z, z. o poskytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona č.791201,3 Z. z. v zrrelí neskorších predpisov (dhlej aj ako Zákon o FPt]) a podlh interných
predpisov Poskytovatel'a, ktorlimi sú najmá Štatút Poskytovatelh VP ě.2t2oL5 zo dňa 14.01,.2016 (dhlej aj ako Štdtút),
Zásady poskytovania finanČných prostriedkov z Fondu na podporu umenia VP FPV č. L2l20L5 podlh aktuáIneho znenia
(d'alej aj ako Zásadý a Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2020 (d'alej aj ako šťruktúra
podpornej činnostil a v súlade s podmienkami stanoven]ími vo Výzve číslo 1/2o20 na predkladanie žiadostí (dhlej aj
akoVýzvd.

2.2 FinanČné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy sú verejnlirni prostriedkami a na ich poskytnutie a použitie
sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 52312004 Z. z, o rozpočtoqých pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niekto4.ich zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej aj ako zákon o rozpočtových pravidlách) a pdslušné
ustanovenia zákona Č. 358/2015 Z. z. o úprave niekto4ích vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o
zmene a doplnení niekto4ý,ch zákonov (zákon o štátnej pomoci) (dhlej aJ ako zákon o Šp).
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2,3 Prijímatel predložil Poskytovatelbvi na základe Výzvy úplnú písomnú žiadosť číslo 2o-157-ooo57 o poskytnutie
finančných prostriedkov (d'alej aj ako Žiadosil, odborná komisia Fpu vo svojom hodnotení (dhlej aj ako Hodnotenie)
odporučila pos}rytnúť Prijímatelbvi finančné prostrieclky na podporu projektu podrobne špecifikovaného v Žiadosti
(d'alej aj ako Projekil. Riaditel'FPU na základe Hodnotenia rozhodol o posky|nutí íinančných prostriedkov dňa
06.12.2019.

3 predmet zmlurry

3,1 Touto Zmluvou sa PoslqrtovatelJzavázuje poskytnúť Prijímatelbvi finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom

JurlnovaJeseň 2O2O - 16. ročník CeloslovenskeJ llterárneJ súťaže ducbovneJ tvorby, a to vo qfŠke a za
podmienok stanovených najmá v tejto Zmluve, voYýzve, v Zákone o FPU, v iných súvisiacich všeobecne závázných
právnych predpisoch, v interných predpisoch FPU (najmá v Zásadách, v Štatúte a v Štruktúre podpornej činnosti).
Prijímatel sa zavázuje Pos]cytovatelbm poslrytnuté finančné prostriedky použiť v súIade s účelom poskytnutia
finančných prostriedkov, rešpektujúc najmá podmienky stanovené touto Zmluvou, Výzvou, Zákonom o FPU, Štatútom,
Zásadami, Štruktúrou podpornej činnosti ako aj inými všeobecne závázlými právnymi predpismi a inými intern:.imi
predpismi Poskytovatelb. Prijímateťsa zároveň zavázuje Poskytovatelbvi hodnoverne preukázať použitie poslrytnu!ých
finančných prostriedkov v súlade s účelom ich poskytnutia a v súlade s inlimi podmienkami ryp\ývajúcimi z obsahu
tejto Zmluvy a/alebo v súIade s podmienkami vyp\ývajúcimí zYýzvy, zo Zákona o FPU, z iných súvisiacich všeobecne
závázných právnych predpisov a z interných predpisov FPU (najmá zoZásad, zo Štatútu a zo Štruktúry podpornej
činnosti).

4 Účel a spósob poskytnutia finančných prostriedkov

4.7 Základným účelom tejto Zmluvy je poslcytnutie finančných prostriedkov Poskytovatelbm Prijímatelbvi na roallzácla
sútaže v oblastl literatúry a kntžneJ kultúry.

4.2

4.3

4.4

Zmluvné strany sa dohodli na záváznlich vecn ch q stupoch z Projektu (dhlej ei ako Závázné v stup , ktoré s
špecifikované v príIohe č. 1 k tejto Zm]uve. Obsah a rozsah Záváznlfch vecn ch qfstupov možno na základe dohody
Zmluvn;ích strán meniť dodatkom k tejto Zmluve.

Poskytovatelposlrytuje zo svojho rozpočtu Prijímatelbvi íinančné prostriedky vo forme dotácie
v celkovej vi?Ške 4 5o0,0o EUR na rihradu bežn; ch qfdavkov.

Finančné prostriedky sa poskytujti ako minimálna pomoc (pomoc de minimis) podlh Schémy minimálnej pomoci
poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č. 3, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č. L44l20t9 vydanom dňa 29.07.2019 pod G000031. Minimálna pomoc, ktorá sa
poskytuje na zák]ade tejto zmluvy. je v sírlade s nariadením Komisie G|J) č. I4O7t2013 z 18. decembra 2013 o

uplatňovaní článkov ].07 a 10B Zmluvy o fungovaní Európskej rinie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L352,24.L2.20L3,
s.1).

5 Práva a povinnosti zmluvn ,ch strán

5.1 Poslqrtovatelsa zavázuje poskytnriť finančné prostriedky Prijímatelbvi bezhotovostne na bankoqiričet uvedenlf v
záhlaví tejto Zmluvy najskdr v deň nasledujrici po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmltiv podlh
osobitého predpisu, najneskór do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlriv podlh
osobitého predpisu.

FinanČné prostriedk poskytnuté podl'a tejto Zmluvy sri ričelovo viazané na rihradu všetlqfch alebo len niekto4 ch
bežn ch q davkov, ktoré srivisia s realizáciou Projektu, ktoré sri podrobne špecifikované v rozpočte nákladov
Projektu. RozpoČet je prílohou Č. 2 k tejto Zmluve (dálej aj ako Rozpočet projektd. Finančné prostriedky poslrytnuté
na základe tejto Zmluvy nesmri byt použité v rozpore s touto Zmluvou, v rozpore so všeobecne závázn mi právnymi
predpismi aniv rozpore s intern mi predpismi Poskytovatelá.

Prijímateťsá zavázuje podielhť sa na finančnom zabezpečení realizácie Projektu formou povinného spolufinancovania
urČeného podlh prísluŠn] ch ustanovení Zákona o FPU, Štruktťlry podpornej činnosti a podlh rozpočtu Projektu v sume
najmenej 241,20 EUR.

5.2

53
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Prijímateť prijíma íinančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmtuvy bez qfhrad v plnom rozsahu a za
podmienok vypl vaj cich z tejto Zmluvy, zo všeobecne závázn ch právnych predpisov a z intern ch predpisov
Pos]<ytovatela.

Pňjímatelje oprávnenlí použiť íinančné prostriedky poslrytnuté na základe tejto Zmluvy na hradu konkrétneho
v davku/nákladu, avšak najviac v sume, ktorá je pri rozpočtovej skupine tohto nákladu/rl davku uvedená v Rozpočte
projektu. Prljímatelje oprávnen3i použiť a vničtovať q davlry/náklady v rámcijednotliq ch skupín rozpočtoqích
položiek uveden ch v príIohe č. 2 k tejto Zm]uve, V priebehu realizácie projektu móže Prijímateluskutočniť presuny
íinančnlfch prostriedkov medzi skupinami rozpočtoq ch položiek uvedenlich v tejto Zmluve maximálne do v šky 20 %

finančnlfch prostriedkov pridelenlfch na dan skupinu rozpočtoqich položiek bez toho, aby musel žiadať o zmenu
podmienok poskytnutia dotácie. Prijímatel nie je povinnli použiť všetlry finančné prostriedky poskytnuté na zák]ade
tejto Zmluvy.

Prijímatelje povinn použiť finančné prostriedky qi}učne na v davky sťrvisiace s realizáciou Projektu (dhlej len
opróvnené v davk . FPU bude ako oprávnené v davlry podlh predchádzajricej vety akceptovať aj qfdavlry Pňjímatelh,
}:toré Prljímatelivynaložil pred uzawetím Zmluvy, ak boli vynaložené na rihradu qídavkov, ktoré vznikli najskór
o1.o1.2o2o, Vlidavlry musia Prijímatelbvi vzniknriť najneskór do 31.12.202o, Dňom vzniku q davku sa rozumie deň
dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré sri predmetom vyičtovania. Dňom rihrady sa rozumie deň odpísania
finančnl ch prostriedkov z tičtu Prijímatelh za riče]om zaplatenia ceny za tovar alebo služby.

Oprávnenl mi v davkami v zmysle bodu 5.6 tejto Zmluvy sa rozumej qidavky uvedené v Štruktrire podpornej činnosti
pri predmetnom podprograme. Vl davky bez priameho vzťahu k realizácii projektu, ani qfdavky, ktoré nie s s časťou
Rozpočtu projektu, nebudri akceptované. Taktiež nebudri akceptované všetky neoprávnené qfdavlry, ktoré s uvedené
v Zásadách.

Vl nosy z poslrytnut ch finanČn3ich prostriedkov, ako sri napr. roky poskytnuté peňažnl m rstavom, v ktorom má
Pňjímatel zriaden ričet, na ktorom sa finančné prostriedky nachádzajri (dhlej aj ako V nosy), sri prijmami štátneho
rozpočtu, ak zákon č,52312004Z. z. o rozpočtoq ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekto4 ch
zákonov v znení neskorších zákonov alebo osobitn3í zákon neustanovujri inak. Prijímatelje povinnl všetk Vlinosy po

odrátaní poplatkov za vedenie ričtu (okrem poplatkov za založenie a zrušenie ričtu) odviesť na depozitn]f bankov:í čet
(pre identifikáciu platby je Prljímateť povinnl použiť variabiln symbol uveden; v záhlaví tejto Zmluw) Poskytovatelh
pred dátumom konečného a riplného vyričtovania poskytnutl ch finančn ch prostriedkov. Neodvedenie Vl nosov podla
predchádzaj cejvetyjeporušenímfinančnejdisciplínyvzmysle 31 ods. 1písm,d)zákonč.523|2OO4Z.z.o
rozpočtor4ich pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekto4ich zákonov. O vrátení V nosov Prijímateť
upovedomí Poskytovatelh písomne pred realizáciou prevodu. V pdpade, že Prijímatelbvi qinosy nevznikli, je povinnli
Poskytovatelbvi o tom podať informáciu formou čestného vyhlásenia pri vyričtovaní poslcytnutlich íinančnl ch
prostriedkov,

Ak Prijímateť nebude realizovať Proj ekt, j e povinn o tejto skutočnosti Poskytovatelh bez zbytočného odkladu písomne
informovať. Prijímatelje povinnli v lehote podlh Zmluvy finančné prostriedlry poslrytnuté mu na základe tejto Zmluvy v
plnom rozsahu wátiť na bežnl ričet Poskytovatelh uveden;i v záhlaví tejto Zmluvy, ak finančné prostriedky wacia do
gt.12,2o2o, alebo na depozitnl Čet, ak finančné prostriedky vracia po 01,01.2021. Pre identifikáciu platby je
Prijímatel povinn použiť variabilnli symbol uvedenlf v záhlaví tejto Zmluvy. V; nosy Prijímatel Pos}rytovatelbvi odvedie
podlh bodu 5.8 tejto Zmluvy. Priiímatel vrátením nepouži! ch finančn lch prostriedkov na ne stráca a\ kolVek nárok.

59

5.10 Ak Prijímateťnepoužije celri sumu poskytnutl ch finančn ch prostriedkov, je povinn v lehote podlb, Zmluvy všetlry
nepoužité finančné prostriedlry vrátiť na bežnli ričet Poskytovatelh uveden v záhlaví tejto Zmluvy, ak finančné
prostriedky wacia do 3t,L2.2o2o, alebo na depozitnl ričet uvedenl v záhlaví tejto Zmluvy, ak finančné prostriedky
wacia po O1.01.2O21, Pre identifikáciu platby je Prijímatelpovinn použiť variabiln symbol uveden v záhlaví tejto
Zmluvy. O wátení nepouŽi! ch finančnl ch prostriedkov Prijímatel upovedomí Poskytovatel'a písomne pred realizáciou
prevodu. Prijímateťwátením nepouži! ch finančnl ch prostriedkov na ne stráca ak kolVek nárok.
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5, 1 1 PoslcytovatelJj e oprávnený kedykolVek vykonať vecnú a finančnú kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami
poslrytnubými na základe tejto Zmluvy ako aj kontrolu dodržiavania povinností a závázkov Prijímatelh z právneho
vzťahu vzniknutého na základe tejto Zmluvy. Prljímatelje povinný umožniť Pos]<]rtovatelbvi a ním poverenlým osobám
vykonanie kontroly podl'a predchádzajúcej vety. Za tým účelom je Prijímatelpovinný Poslrytovatelbvi poskytnúť
potrebnú súčinnosť, najmá predložiť doklady a údaje z účtovnej dokumentácie, umožniť vstup do svojho sídla, resp.
priestorov, v ktotých podniká alebo vykonáva inú činnosť alebo realizuje Projekt. Pos]rytovateť sa zavázuje oznámiť
Prijímatelbvi termín kontroly najmenej 3 dni vopred, a to písomne prostredníctvom poštovej zásiellry alebo e-mailom.
Pri určovaní termínu kontroly sa Poskytovateť zavázuje postupovať tak, aby uskutočnením kontroly Prijímatelbvi
nespósobil neprimerané zdrŽania v realizácii Projektu. Neposkytnutie súčinnosti Prljímatelbm v akejkolVek fáze
kontroly dodržiavania povinností a závázkov Prljímatel'ir sa považuje za použitie poskytnutých finančných prostriedkov
v rozpore s účelom uvedeným v Zmluve.

5.12 PrijímatelsavsúvislostisrealizáciouProjektuzavázujepodlápovahyProjektupňmeranýmavhodn:ímspósobom
informovať o tom, že Projekt, na kto4f boli poslrytnuté íinančné prostriedky na základe tejto Zmluvy, podpoňI
Poslrytovate]'. Pri propagácii Projektuje Prijímateťpovinný postupovať podlh aktuálneho znenia PríruČky k propagácii
a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a podl'a ManuáIu pre vizuálnu identitu FPU, ktoré
Poskytovatel zverejní na webovom sídle FPU. Prijímatel sa zavázuje postupovať v zmysle znenia dokumentov
špecitikovaných v predchádzajútej vete aktuálnych k momentu vykonávania propagácie. V pdpade, ak Prijímatel
nebude informovať o poslcytnutí finančných prostriedkov z FPU alebo poskytne neúplné informácie o poslqrtnutí
prostriedkov z FPU, FPU je oprávnený požadovať vrátenie 5 7o (slovom páť percent) z poskytnutej sumy finančných
prostriedkov podlh tejto Zmluvy. Prijímateť sa zavázuje na rlýzw FPU podlh predchádzajúcej vety zaplatiť FPU
požadované finančné prostriedky, Na základe vzájomnej dohodyje Prijímatelpovinný umožniť osobám konajúcim zalv
mene Poskytovatel'a ÚČasť na všetlqých podujatiach súvisiacich s Projektom,

5.13 Prijímatelsa zavázuje, že pri všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom na verejnosti vykoná s
vynaložením maximáIneho úsilia také opatrenia, ktorými zamedzí tomu, aby mohlo dójsť alebo došIo najme k
nasledovn]ím negatívnym spoločensklim javom:

a) podpore alebo propagácii skupín os6b a]ebo hnutí. ktoré v rámci svojej činnosti násilím, hrozbou násilia
alebo hrozbou inej ťažkej 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 ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobód osób,

c) spdstupňovaniu, uvádzaniu do obehu, ponúkaniu, predávaniu alebo inému spósobu rozširovania
extrémistických materiáIov,

d) hanobeniu niektorého národa, jeho jazyka, 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, póvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania alebo k vyhrážaniu sa
takýmto osobám alebo k obmedzovaniu práv ta\ýchto osób,

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

Prijímatelsa rowrako zavázuje, že pri všetlqich podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom nebude uskutočňovať
a/alebo iným subjektom neumožní uskutočňovať politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názw, znač\y,
programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáIry,
respektíve realizovať na tento účel alebo v súvislosti s |im akékolVek úkony
(dhlej aj ako Nežiaduce konanie), t

5.14 Ak aj napriek splneniu povinnosti Prljímatel'a podl'a bodu 5.13 Zmluvy dójde bez jeho zavinenia ktakému
Nežiaducemu konaniu, Prijímateťje povinný bez zbytočného odkladu vykonať také úkony a prijať také opatrenia, aby
NeŽiaducemu konaniu okamžite zamedzil a zabezpečil, aby sa v dhlšom takom konaní nepokračovalo,

5.15 V prípade, Že dójde zo strany Prijímatelh k porušeniu povinností podlh bodov 5.13 aL/alebo 5.14 tejto Zmluvy, považujú
sa finanČné prostried].y poskytnuté na zák]ade tejto Zmluvy za použité v rozpore s touto Zmluvou. Finančné
prostriedlqy podlh predchádzajúcej vety je Prijímatel povinný poslcytovatelbvi vrátiť na bankoqý účet Poslcytovatelh
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to najneskór do 30 dní od doručenia qýzvy Poslrytovatelh Prijímatelbvi na wátenie
takých fi nančných prostriedkov.

5.1 6 Nesplnenie závázkov alebo porušenie povinností preukázane zapdčinené z dóvodu vy.ššej moci FPU nebude považovať
za použitie prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v Zm]uve.
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5.17 PrijímatelposkytujeFPUbezodplatnl neqfhradnli srihlasnapoužitievecn3ichqistupovProjekťu(najmáslovesnédiela,
fotografické diela, audiovizuáIne diela a audiovizuálne a zvukové záznamy) všetk mi známymi spósobmi použitia v
neobmedzenom rozsahu a na celri dobu trvania autorskoprávnej ochrany (dhlej len Licencia). FPUje oprávnen
poskytn ť srihlas na pouŽitie vecn ch q stupov Projektu tretej osobe v rozsahu Licencie. FPU nieje povinn Licenciu
využiť.

6 Podmienlry poskytnutia a vyričtovania finančn ,ch prostriedkov

6.1 Poslrytovateť sa na základe tejto Zmluvy zavázuje poskytnťrť Prljímatelbvi finančné prostriedky vo qfške uvedenej v
bode 4.3 bezhotovostnl m prevodom na írčet Prijímatelh uvedenl v záhlaví tejto Zmluvy.

6.2 V pdpade zistenia Poskytovatelh o preukázatelh;ich nedostatkoch pri hospodárení Prijímatelh s poslrytnu!ími
finančn;y'mi prostriedkamije Poslgtovateloprámenl až do času odstránenia |fchto nedostatkov zastaviť poskytovanie
dhlších finančn ch prostriedkov Prijímatelbvi.

Použitie poslrytnutlich finančnly'ch prostriedkov poskytnutl,ch na základe Zmluvy podlieha ich vyričtovaniu, ktoré
Prijímatel predkladá v termíne a'spósbbom určen mi v Zmluve. Vyričtovanie pozostáva z finančného vničtovania
poskytnulich finanČnlich prostriedkov a vecného vyhodnotenia realizovaného projektu (dhlej spolu aj ako Vyitčtovanie
), ktoré Prijímateť zrealizuje v registračnom systéme Poskytovatel'a. Prljímateťje povinn: Vytičtovanie podlh
predchádzajricej vety Poslrytovatelbvi predložiť v tlačenej podobe vygenerovanej z registračného systému FPU resp. v
podobe urČenej na elektronické doručovanie prostredníctvom Ústredného portáIu verejnej správy najneskór do
termínu: 01.03.2021. K Vyričtovaniu je Prijímatel povinn;i priložiť aj:

6.3

a) Kópie origináInych ričtovn3ich dokladov označen ch číslom Zmluvy (ričtovn:í doklad ako preukázatelq
záznam musí obsahovať náležitosti v zmysle 10 zákona č. 43Il2O02 Z. z. o ilétovaíctve, pričom za obsahovri
správnosť tiČtovného dok]adu zodpovedá prijímateL dotácie) potwdzujricich použitie poslrytnulich
finančn ch prostriedkov a kópie qfpisov z ričtu označenl ch číslom Zmluvy, ktorého majitelbm je Prijímatel'.
Ak je prijímatel dotácie registrovanlim platcom dane z pridanej hodnoty (dálej len DPI{) a móže si uplatniť
odpočítanie DPH, táto nie je pri vyťrčtovaní dotácie považovaná za oprávnen] q davok.

Alebo

Správu audítora o zhode predloženého finančného vničtovania so zmluvou; správu audítora alebo znalec
posudok predloží prijímateťvždy, ak je celková suma finančn ch prostriedkov poslrytnu! ch podl'a zmluvy 20
000 EUR alebo viac. Správu audítora predkladá Prijímateťv rozsahu, ako je určené v článku 7 bod 4 Zásad.
Ďalšie doklady v zmysle 22 ods. (9) Zákona o FPU.

b)

c)

6.4

6.5

Vyirčtovanie musí obsahovat informáciu o použití finančnlich prostriedkov podlh skupín rozpočtoq ch položiek s
ohlhdom na Rozpočet projektu. Neoddelitelhou sričastouVytičtovaniaje aj zdokladovanie povinného spolufinancovania
oprávnen ,ch q davkov projektu vo qfške určenej v tejto Zmluve. Neoprávnené v davky projektu žiadatel nemóže
vytičtovať ako povinné spolufinancovanie. Ak Prljímateťv zdokladovaní a vyričtovaní povinného spoluíinancovania
projektu uvedie qfdavlcy, ktoré uhradi]a tretia osoba, je povinnli priložiť k vyričtovaniu aj kópiu dokladu
potwdzujriceho zmluvn r vzťah medzi prijímatelbm a touto osobou, na základe ktorého boli tieto q davlry uhradené.
Zároveň je Prijímateť povinn k vytičtovaniu zabezpečiť od tejto osoby predloženie kópií ričtovn ch dokladov
potwdzujricich vznik a rihradu takto vy čtovan; ch q.idavkov. Prijímatelje povinn;i vo íinančnom vyričtovaní uviesť
q šku dhlšieho spolufinancovania projektu zo zdrojov uvedenl,ch v rozpočte projektu.

Vecné vyhodnotenie projektu Prijímatel'vypracuje v predpísanej štrukt re určenej v aktuáInom znení Pdručky pre
vecné vyhodnotenie a vyriČtovanie projektu FPU, ktorri Poskytovateť zverejní na webovom sídle FPU. Vecné
vyhodnotenie musí obŠahovať:

a) správu o realizácii projektu podrobne popisujricu všetlry etapy realizácie projektu,
b) informáciu o naplnení predpokladov, cielbv a q,sledkov projektu, ktoré prijímateluviedol v žiadosti o

poskytnutie finančnl ch prostriedkov,
, c) vlastné zhodnotenie prínosu projelrtu pojeho realizácii.

6.6 K vecnému vyhodnoteniu Projektu je Prijímatel povinnl priložiť aj dokumenty potvrdzujrice splnenie povinnosti
Prijímatelh vypllilvaj cej mu z čl. 5 bod 5.12 prvá veta tejto Zmluvy v rozsahu určenom v aktuálnom znení Príručlry pre
propagáciu FPU a dokumenty potvrdzujrice Závězné q stupy z Projektu podl?r príIohy č. 1 k tejto Zmhxe, v roz ahu
urČenom aktuáInym znením Pdručlry pre vecné vyhodnotenie a vyričtovanie projelr:tu FPU.
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6.1 0 Ak kancelária zistí nedostatky vo Vyúčtovaní alebo v jeho prílohách, oznámi tieto nedostatky prostredníctvom

elektronickej pošty Priiímatelbvi a vyzve ho, aby ich v lehote 5 až 30 pracovných dní v závislosti od závaŽnosti
nedostatku odstránil, Ak Prijímateťnezabezpečí odstránenie nedostatkov v stanovenom termíne, povaŽuje sa táto
skutočnosť za použitie poskytnutých íinančných prostňedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto
Zmluve.

6. 1 1 Ak kancelária pri overovaní splírenia podmienok použitia finančných prostriedkov z ťondu zistí také poruŠenie
podmienok uvedených v Zmluve, ktoré zakladá povinnosť prijímatelh vrátiť poskytnuté finančné prostriedky alebo ich
časť, neodkladne wzve Prijímatelh, aby v lehote do 10 dní odviedol poskytnuté finančné prostriedky na účet fondu. Ak
Prijímateťv určenej lehote qýzvu neuposlúchne, alebo odvedie na účet fondu neúplnú sumu, považuje sa táto
skutočnosť za použitie poskytnutých finančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedenlým v tejto
Zmluve.

6.12 PrijímateljeoprávnenýpoužiťíinančnéprostriedkyposlcytnuténazákladetejtoZmluvyqýlučnenaúČeIuvedenýv
tejto Zmluve. V prípade použitia finančných prostriedkov v rozpore s účelom uveden;ým v zmluve je prijímateípovinný
vrátiť všetky neoprárrnene použité finančné prostriedky a znášať sankcie uplatnené voči nemu podlh zmluvy. Prijímatel
je oprávnený použiť finančné prostriedky ]en na úhradu oprávnených qfdavkov definovaných v pdslušnej Yýzve, v
Štruktúre podpornej činnosti na pdslušný kalendárny rok, ktorlf sa vzťahuje kYýzve, pfipadne v rozhodnutí riaditel'a
na podklade ktorej je uzavieraná táto Zmluva. Za neoprávnené qýdavky sa považujú výdavky definované v Štruktúre
podpornej činnosti k príslušnej Výzve a qýdavky definované v bode 5 článku 6 Zásad.

7 Vrátenie finančných prostriedkov sankcie

7 .L Pňjímateťje povinný wátiť Poskytovate]bvi finančné prostriedky, ktoré použil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom o

FPU alebo účelom uvedenlim v tejto Zmluve, a to do 30 dní odo dňa predloženia vyričtovania alebo zistenia ich
neoprávneného použitia a v prípade porušeniu povinností podlh bodov 5.11 a 5,15 Zmluvy odo dňa qýzvy
PoskytovateI'a.

6.7

6.8

6.9

7,2

7.3

7.4

7.5

T
\

Vyričtovanie musí byt podpísané Prljímatelbm alebo štatutárnym orgánom Prijímatel'a alebo ním na tento riČel písomne
splnomocnenou osobou, pričom toto splnomocnenie musí byt sričasťou predloženého Vyričtovania.

Pňjímatelje povinnl doručiťVyričtovanie Poskytovatelbvi osobne do kancelárie FPU, prostredníctvom kuriérskej
služby alebo pro tredníctvom doporučenej zásiellry, alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Ak Prijímatel'nepredloží Vyričtovanie najneskór v termíne stanovenom v bode 6.3 tohto článku, Poslrytovateť ho
písomne vyzve, aby predložil Vyričtovanie bez zbytočného odkladu, najneskór však do 10 dní od donrčenia písomnej
v zvy. Ak prijímatel nepredloží Vy čtovanie ani v uvedenej dodatočnej lehote, považuje sa táto skutoČnosť za pouŽitie

finančnl ch prostriedkov v rozpore s ričelom uvedenl m v tejto Zmluve.

Prijímateťje povinn vrátiť PoskJrtovatelbvi finančné prostriedlry, 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,

Prijímateťje povinnli zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo qfŠke 1 o/o z poskytnutlich finanČnl ch prostriedkov, najmenej
30 EUR za nepredloženie Vy čtovania spoločne s povinne predkladanlími prílohami a in mi dokladmi v zmysle Zmluvy
a Zákona o FPU v lehote uvedenej v Zmluve. Ak je Prijímateťv omeškaní s predložením Vyričtoválria spoločne s
povinne predkladanl mi pdlohami a in:imi dokladmi v zmysle Zmluvy a Zákona o FPU viac ako jeden mesiac, je
povinnlf za každl d'alŠí ukončen;i mesiac omeškania nasledujrici po prvom mesiaci zaplatiť pokutu 100 EUR. Povinnosť
Prijímatelh predložiť Poslqrtovatelbvi Vyričtovania spoločne s povinne predkladan;imi pdlohami a inlfmi dokladmi v
zmysle Zmluvy a Zákona o FPU t m nieje dotknutá.

Prijímatelje povinn;i zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo qiŠke 0,05 o/ozo sumy neoprávnene pouŽi! ch finanČn ch
prostriedkov, a to za kaŽdli deň neoprávneného použitia finančn ch prostriedkov podl'a 7.1 Zmluvy, Prijímatelje
povinnl zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo qilške 0,05 o/o zo sumy neoprávnene zadržanlich íinančn ch prostriedkov, a
to za kaŽd deň neoprávneného zadržania finančn ch prostriedkov po uplynutí lehoty podlá bodu 7,2 Zmluvy.
Povinnosť Prijímatelh vrátiť Poslrytovatelbvi finančné prostriedlry, na vrátenie kto4fch vzniko] Poslrytovatelbvi nárok
lim nieje dotknutá,

V prípade omeŠkania Prijímatelh so zaplatením akéhokol'vek peňažného závázku Poskytovatelbvi je Prijímatelpovinn
zaplatit Poskytovatelbvi riroky z omeškania vo qiške 0,03 o/o z dlžnej sumy, a to za každli deň omeš|ania.
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7.6

7.7

V pdpade, že v dósledku skutočnosti, za ktoni zodpovedá Prijímatel', rrznikne Poslqrtovatelbvi Škoda, je Prijímateť
povinn nahradiťju Poskytovatelbvi v lehote, ktoru určí Poslrytovatel', a v celom rozsahu tak, ako bude vyČÍslená

Poskytovatelbm,

Zaplatením penále, pokuty a zmluvnej pokuty podlh tejto Zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu Škody spósobenej
porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody móŽe byt uplatňovaná

Posk5rtovatelbm voči Prijímatelbvi v plnej q ške a to aj v pfipade, ak zmluvná pokuta prevyŠuje rlŠku Škody.
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8 Zánik zmlurry

8.1 Právne vzťahy medzi Poskytovatelbm a Prijímatelbrn za|ožené touto Zmluvou móžu zaniknúť najmá:

a) akceptáciou riadneho a úplného vničtovania Projektu podlh čl. 6 tejto Zmluvy,
b) dohodou Zmluvných strán,
c) odstúpením od Zmluvy zo strany Poskytovatelh.

8.2 Poskytovatelmóže od tejto Zmluvy odstúpiť v pdpade, ak Prijímatelpoužije íinančné prostriedky alebo ich Časť v
rozpore so Zmluvou, resp, v rozpore s účelom uveden]ím v tejto Zmluve. Rovnako móže Poslqltovatel odstúpiť od tejto
Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy alebo v pdpade zmeny okolností, za kto4ich došlo k uzawetiu
Zmluvy, a to najmá:

a) ak sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktoqich Posltytovateťrozhodol o poslcytnutí

dotácie boli nepravdivé. neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,
b) akPrljímateťbezdóvodne pozastavil realizáciu projektu,
c) ak na majetok Prijímatelh bola povolená exekúcia, reštrukturalizácia alebo vyhlásený konkurz, alebo bol

návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

8.3 Poslqrtovateťje oprávnený od Zmluvy odstúpiť v pdpade, ak Prljímateť predloží žiadosť o dotáciu na projekt v rámci
rovnakého opatrenia, v lctorom je poskytovaná dotácia touto Zmluvou, pričom Poskytovatel daný projekt vyhodnotí ako
projekt zhodný s Projektom podl'a tejto Zmluvy. Za zhodný sa považuje aj projekt obsahujúci odchýlky od Projektu, ak
podstatná časť projektu podl'a posúdenia Poskytovatelhje zhodná s Projektom. V prípade odstúpenia podlh tohto bodu
je odstúpenie Poskytovatel'a od Zmluvy účinné uplynutím posledného dňa obdobia, na ktoré už bola poslrytnutá dotácia
podlh tejto Zmluvy, pričom deň účinnosti odstúpeniaje zároveň posledným dňom platnosti Zmluvy, a Zmluva zaniká s

účinkami do budúcnosti.

B.4 Ak nie je ustanovené inak, odstúpenie od Zmluvy je účinné, a Zmluva zaniká momentom jeho doručenia druhej
Zmluvnej strane. Ak nie je uvedené inak, odstúpením od Zmluvy zanikajú v.šetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy.
Zmluvná strana, ktorej pred odstúpením od Zmluvy poslqrtla plnenie druhá Zmluvná strana toto plnenie vráti.

B.5 Ak je Prljímatelbm fyzická osoba, jej smrtou Zmluva nezanikne, ibaže jej obsahom bolo plnenie, Irtoré mal Prljímatel
vykonať osobne. Do práv a povinností Prijímatelir zo Zmluvy vstupujú dedičia Prijímatel'ir.

8,6 Ak obsahom Zmluvy je plnenie, ktoré mal zomrelý Prijímatel'vykonať osobne, táto Zmluva momentom jeho smrti
zaniká, Vysporiadanie nárokov zo Zmluvy vykoná PoskytovateLvoči dedičom. Poskytovateťmá nárok na vrátenie
nespotrebovanej časti plnenia ku dňu zániku Zmluvy, a ak Prijímateí zo Zmluvy plnil čiastočne, má Pos}rytovateť nárok
na vrátenie Časti poskytnutých finančných prostriedkov v pomere k velkosti uvedeného čiastočného plnenia
Prijímatelá, podlh toho ktorá suma je vyššia, Ak Prijímatel zo Zmluvy ku dňu zániku Zmluvy neplnil vóbec, má
Poslrytovatel nárok na wátenie celej sumy poslrytnutých íinančných prostriedkov, Dókazné bremeno o plnení resp.
Čiastočnom plnení zo Zmluvy prechádza na dedičov Prijímatelh. Ku dňu zániku Zmluvyzaniká akékolVekprávo
Prijímatel'a (ieho dedičov) na akékolÝek plnenie Poskytovatelh zo Zmluvy,

B.7 Ustanovenia tejto Zmluvy upravujúce sankcie ako aj povinnosti z nich vyp\ívajúce, ako aj dhlšie ustanovenia, ktoré
svojou povahou majú platiť aj po zániku Zmluvy, nie sú odstúpením od Zmluvy dotknuté. !

9 záverečné ustanovenia

9.1 Poskytovateťsi vyhradzuje právo znížiť sumu poskytnutých finančných prostriedkov z dóvodu nedostatku finančných
prostriedkov v rozpoČte Poskytovatelá, ktoré sú príspevkom zo štátneho rozpočtu, qilučne však o sumu priamo
vyp\ývajúcu z viazania qýdavkov Štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej republilqy v zmysle Zákona o
rozpoČtoqých pravidlách. V takomto prípade nezodpovedá Poslrytovateť za vzniknuté náklady Prijímatelá ani
nezodpovedá za pdpadnú škodu.

9.2 AkékolVek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať qflučne v písomnej forme prostredníctvom vzo§tupne
oČÍslovaných dodatkov k tejto Zmluve, uzatvorených po predchádzajúcej dohode Zmlurmých strán. O skutočnostiach
rozhodných pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy zo strany Prijímatelh je PrijímateL povinný informovať
Poskytovatelh bez zbytoČného odkladu od ich vzniku, minimá]ne 30 dní pred uskutočnením zmeny. O zmenách
rozhoduje riaditeťFPU, v lehote najneskór 30 dní od doručenia žiadosti o zmenu,
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ť
9.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z lito4ích jeden dostane Prijímatela jeden Poskytovatel'.

9.6 Zmluvnéstranysavsrilades 262zákonač.513/1991Zb,Obchodnl zákonníkvzneníneskorŠÍchpredpisov(dhlejlen
obchodn zókonník) dohodli, že ich závázkoqf vzťah vzniknulf touto Zmluvou sa spravuje Obchodnlim zákonníkom.
Prijímateťpodpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s pdslušn;imi všeobecne závázrt mi právnymi predpismi

ako aj so srivisiacimi intern mi predpismi Poskytovatelh, ktoré upravujti v:šetlry vzťahy q slovne upravené ako aj

qislovne neupravené v tejto Zmluve. Prijímatelq slovne srihlasí s obsahom všethfch srivisiacich internlich predpisov
Poslrytovatelá a zavázuje sa plniť všetky povinnosti, ktoré mu z nich v srivislosti s touto Zmluvou vypll vajri.

9.7 Neoddelitelhou sričasťou Zmluvy s aj tieto príIohy:

9.3

9.4

9.B

9.9

Ak finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy použUe Prijímatel na dodanie tovaru, na uskutoČnenie
stavebn ch prác a/alebo na poskytnutie služieb v zmysle zákona ó.343tzot5 Z. z. o vereJnom obstarárraní a o
zmene a doplnení ntektor ch zákonov, je Prijímatel povinn1, postupovat v zmysle uvedeného vŠeobecne závázného
právneho predpisu,

Táto Zmluva nadobrida platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnlimi stranami. Táto Zmluva podlieha v zmysle
pdslušnlich ustanovení zákona č. 40/1964 Zb, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s
relevantn]ími ustanoveniami zákona č.2tll2000 Z. z, povinnému zverejneniu.

a) PríIoha č. L: Závázné q stupy a obsah projektu
b) Pdloha č. 2: Rozpočet projektu

Zásie]ka podl'a tejto Zmluvy sa musí doručovať na e-mailovri adresu, pdpadne na adresu sídla Zmluvnej strany, ktorej
je zásielka určená a ktoré sri uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodn inak a na doruČovanie
zásielok si neurčia iné e-mailové adresy alebo iné korešpondenčné adresy. Zmluvné strany sa zavázqiri vzájomne si
písomne oznamovať všet}ry zmeny t kajrice sa adries oboch Zmluvnl ch strán uvedenl ch v záhlaví tejto Zmluvy bez
zbytočného odkladu. V prípade porušenia povinnosti podlh predchádzajťrcej vety zodpovedá Zm]uvná strana druhej
Zmluvnej strane za prípadn škodu, ktorá j ej porušením uvedenej povinnosti vznikla.

Zmluvné strany sa zavázujri, že si navzájom v prípade potreby bez zbytočného odkladu post<ytn vŠetku nevyhnutnri
sričinnosť, ktoru bude možné v závislosti od konkrétnych okolností od nich spravodlivo požadovať. Zmluvné strany sa

zavázujri vzájomne si v prípade potreby bez zbytočného odkladu poslcytnriť informácie nevyhnutné na riadne splnenie
svojich závázkov Wp\vaj cich im zo Zmluvy, alebo z právnych predpisov, či prerokovať dóležité otázlry, ktore by
mohli v závažnej miere ovplymiť plnenie povinností Zmluvn ch strán stanovenlich touto Zmluvou alebo právnym
predpisom, a tlim ovplyvniť dosiahnutie čelu Zmluvy.
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9.10 Znturmé strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, rozunejú jej obeabu a sibkb s nín- Zmluvné strany vyhlasqjÚ, Že

ro§tredníctrcm tejto Zmtuvy je vyjadrená ich skutočná, vážna" slobodnár6Ea, vbej niď onylu. Zmluvné strany

wblasqrú že hrto futunr neuzavreli v tiesni a za nápa,dne nerdhodných podnilď- Na potrrdenie qrŠŠie uvedeného
zmluyné stra4l zmlunr vlastnoručne podp§u.

Bratbtava

.-r-

l?
ib

/
@nadyFPU

zaffi

pilÍmater

Čadca O6.03-2ínO
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Príloha č. 1: Závázné v ,stupy a obsah projektu

Názov podujatia (nemusí byť totožny s názvom
celého projektu)

Jurinova jeseň 2020 - 16. ročník Celoslovenskej literárnej sirťaže
duchovnej tvorby

Začiatok a koniec podujatia (uviesť v tvare mesiac
/rok)

apríl 2020 lďecember 2020

Trvanie (počet dní)

Miesto podujatia (mesto, obec - nie konkrétne
miesto konania)

Čadca, Klokočov, Turzovka

Druh aktivít a ich minimálny počet (koncerty,
qystripenia, predstavenia, eventy u pgd. podl'a
charakteru stupov) v rámci hlavného podujatia

Literárna sriťaž

Odhadovany počet divákov / poslucháčov /

návštevníkov 50 ričastníkov lit. sriťaže; 300 ričastníkov sprievodn;ich podujatí

Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp.
sprievodné podujatia, ak sri sričasťou projektu e
potrebné ich presne lvymenovať)

Slávnostné rrylhodnotenie, Literárny večer pod lampou, 3 besedy so
spisovatelmi, beseda s 1 r4ltvarníkom, spomienkové slávnosti na
památnych miestach v Turzovke a v Klokočove, vernisáž qfstalry
v tvarn; ch prác a ilustrácií slov. qitvarníka

Iné v stupy a propagácia projektu (napr. plagát,
webstránka, sociálne siete, leták, pozvánka,
kataIóg)

Vyhlásenie lit. sriťaže, plagát s programom, pozván}ry, webstránka,
Facebook, zborník l.ybran; ch sriťaž. prác lit. sťrťaže, tlačová správa pre
médiá

Informovanie verejnosti o podpore z FPU (žiadatel'
je povinny postupovať podl'a Príručky pre
propagáciu FPU zverejnenej na webovom sídle
FPU v časti Dokumenty)

Fond na podporu umenia bude uvádzan;;i ako Hlavn;i partner projektu
na vŠetk; ch materiáloch, v médiách a taktiež bucle zverejnená
informácia o financovaní projektu ,,podujatie z verejnych zdrojov
podporil Fond na podporu umenia".
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82,22 o/o3 700,00
Autorské honoráre, personálne náklady a služby
priamo s visiace s realizáciou projektu 3 700,00

Propagácia a polygrafické náklady 47 o,00 47o,00

Cestovné a prepravné náklady 654,00 330,00

93,28 o/o4 500,00Spolu: 4 824,00

Príloha č. 2z Rozpočet projektu

2.1 Kalkulácia nákladov

lskopirru rozpočtoqich položiek Autorské honoráre, personáIne náklady a služby pňamo sitvisiace s realizóciou projektu

zahfňa kumulatívne rozpočtové pods}upiny Autorské honoráre, Práce a služby vykonané na faktriru, Personálne náklady,

Služby priamo srivisiace s realizáciou projektu a Správa audítora, ako boli definované v Štruktrire podpornej Činnosti na rok
2020.

zskopinu rozpočtoqich položiek cestovné a prepravné náklady zahfňa kumulatívne rozpočtové podskupiny cestovné
náklady, Náklady na prepraw techniky, Ubytovanie. Stravné, Strava a občerstvenie a Poistenie umelec\ilch diel, ako boli
definované v Štruktrire podpornej činnosti na rok 2020.

3skupina rozpočtoqich položiek Nójmy pňestorov a techniky 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 deíinované v Štruktrire podpornej činnosti na rok 2020.

4skupirr" rozpočtoq ch položiek Mateňálové nóklady a obstaranie hmotného majetku v intenciách beŽn ch v davkov zahÍÍa
kumulatívne rozpočtové podskupiny Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu a Obstaranie hmotného
majetku v intenciách bežn: ch v davkov, ako boli definované v Štruktr,ire podpornej činnosti na rok 2020.

sskupiou rozpočtoq,ch položiek Propagácia a polygrafické náklady zah ňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Polygrraíické
náklady s visiace s qhobou neperiodic ch publikácií, Polygrafické náklady sírvisiace s rthobou periodichÍch publikáciÍ,

Propagačné materiály a publicita a Vlroba zvukového a mu]timediálneho nosiča, ako boli definované v Štruktrire podpornej

činnosti na rok 2020,

oskupirr" rozpočtor4fch položiek Účastnícke a čIenské poplatky zahfňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Účastnícke
poplatky a Poplatky za čIenstvo v medzinárodn ch organizáciách, ako boli definované v Štrukt re podpornej Činnosti na rok
2020.

7skupina rozpočtoqich položiek Ncíku p knižničného fondu
knižničného fondu a Náklady na predplatné periodic}rych
rok 2020.

2.2 Predpokladané v nosy

a predplatné zah ňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nákup
publikácií, ako boli definované v Štruktrire podpornej Činnosti na

2.3 Spolufinancovanie

Spolu:

Verejné zdroje SR

Vlastné zdroje 324,00

Spolu: 324,00
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