
Zmluva o poslcytnutí finančných prostriedkov
č.2o_513-o2oo5

uzatvorenávsúIadesust.§22zákonaé.2B4l2O1,4Z.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 zákonníka (dblej aj ako Zmluva)

1 Zmluvné strany

1.1 Poskytovateť

názov: Fond na podporu umenla
sídlo: Cukrová 1,4, BII 0B Bratislava-Staré Mesto
IČo: 'sz4/rasss

konajúc prostredníctvom: Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka rady FPU
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeťFPU

zriadený: zákonom č,2B4l20I4 Z. z. o Fonde na podporu umenia

E-mail: petra.kozakova@fpu.sk

bežný účet - IBAN: SKSB 8180 0000 0070 0054 3066

depozitnýúčet - IBAN: SK20 8180 0000 0070 0055 3256

variabilný symbol: 2O513O2OO5

(d'alej aj ako Poskytovatel'alebo FPU)

1.2 Prijímateťfinančných prostriedkov

obchodné meno/meno a priezvisko: Kysucká knlžnica v Čadci
síd]o/miesto podnikania/bydlisko: UI. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca, Slovenská republika
IČo/dátum narodenia: 36145068

DIČ: 2021435625

Ič DPH:

Štatutárny orgáu PhDr. Janka Bírová, riadite]]

E-mail: mudrikova@kniznica-cadca,sk

číslo účtu - IBAN: SK48 8180 0000 0070 0048 1360

(dhlej aj ako Pňjímatel")

(Poskytovate]j a Prijímatel dalej aj ako Zmluvné strany)

2 Úvodné ustanovenia

2,L Poslrytovateť poslrytuje finančné prostriedky na základe zákona č. 2B4l20L4 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o
zmene a doplnení zákona č. 434l20LO Z. z, o poskytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona Č,79l20L3 Z, z, v zaení neskorších predpisov (d'alej aj ako Zákon o FPIJ) a podlá interných
predpisov Poslrytovatelh, ktoqími sú najmá Štatút Poskytovatelh VP č,2l2oI5 zo dňa 14,01.2016 (d'alej aj ako Štctút).
Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia VP FPU č. tZl20L5 podlh aktuáIneho znenia
(dblej aj ako Zásadý a Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2020 (dhlej aj ako štruktúra
podpornej činnosti) a v sÚIade s podmienkami stanoven;ými vo Výzve číslo 4/2o20 na predkladanie žiadostí (d'alej aj

ako Výzvd.

2.2 FinanČné prostriedky poskytnuté na zák]ade tejto Zmluvy sú verejn]ími prostriedkami a na ich poslrytnutie a použitie
sa vzťahujú ustanovenia zákona č.52312004 Z. z. o tozpočtoqých pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektotých zákonov v znení neskorších predpisov (dhtej aj ako Zákon o rozpočtových pravidlóch) a pfislušné
ustanovenia zákona č. 358/201 5 Z. z. o úprave niektorlich vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o
zmene a doplnení niektoryích zákonov (zákon o štátnej pomoci) (dhlej aj ako zákon o šp).
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2.3 Prijímatel predloŽil Poslqrtovate]bvi na základe Vlýzvy úplnú písomnú žiadosť číslo 2o-513-o2005 o poslrytnutie
íinančných prostriedkov (dhlej aj ako Žiadosť). odborná komisia Fpu vo svojom hodnotení (dhlej aj ako Hodnotenie)
odporuČila poskytnúť Prijímatelbvi finančné prostried}ry na podporu projektu podrobne špecifikovaného v žiadosti
(dhlej aj ako Projekt). RiaditeťFPU na základe Hodnotenia rozhodol o poskytnutí finančných prostňedkov dňa
t4,o2.2o2o.

3 Predmet zmluvy

3.1 Touto Zmluvou sa Poskytovateťzavázuje poslcytnúť Prijímatelbvi íinančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom
OPtlmálna kniŽnlca - súČasť rozvoJového programu mesta a obce v soclálneJ, kultúrneJ a wzdeláwaceJ oblastl
4., a to vo qýŠke a za podmienok stanovených najmá v tejto Zm]uve, voYýzve, v Zákone o FPU, v iných súvisiacich
vŠeobecne závázných právnych predpisoch, v interných predpisoch FPU (najmá v Zásadách, v Štatúte a v Štrukťure
podpornej Činnosti). Prijímatel sa zavázuje Poskytovate]bm poskytnuté finančné prostriedky použiť v súlade s účelom
Poskytnutia finanČných prostriedkov, reŠpektujúc najmá podmienlry stanovené touto Zmluvou, Výzvou, Zákonom o
FPU, Štatútom, Zásadami. Štruktúrou podpornej činnosti ako aj inlimi všeobecne záváznými právnymi predpismi a
inými internlimi predpismi Posltytovalelh. Prijímatel sa zároveň zavázuje Poskfiovatelbvi hodnoverne preukázať
pouŽitie poskytnutých finanČných prostriedkov v súlade s účelom ich poskytnutia a v súlade s inlými podmienkami
vyp\ivajúcimi z obsahu tejto Zmluvy a,/alebo v súIade s podmienkami vypllfilajúcimí zYlzvy, 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.t Základnlim ÚČelom tejto Zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov Poslrytovatelbm Prijímatelbvi na realizácia
vzdelávacích akttvít pre odborných pracovníkov.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli na závázných vecných qistupoch z Projektu (dhlej aj ako zóvázné výstupý, ktoré sú
Špecifikované v pdlohe Č. 1 k tejto Zmluve. Obsah a rozsahZávázných vecných qistupov možno na základe dohody
Zmluvných strán meniť dodatkom k tejto Zmluve.

4.3 Poskytovatelposlrytuje zo svojho rozpočtu Prljímatelbvi finančné prostriedkyvo forme dotácie
v celkovej výŠke 1 500,00 EUR na úhradu bežných výdavkov.

4.4 FinanČné prostriedky sa poskytujú 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. L44l20L9 vydanom dňa 29.07.2019 pod G000031, Minimálna pomoc, ktorá sa
pos}<ytuje na zák]ade tejto zmluvy, je v súIade s nariadením Komisie (EÚ) č. 140712013 z 1B, decembra 2013 o
uplatňovaní Článkov 107 a 10B Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (IJ. v. EÚ L352,24,L2.2oI3,
s.1).

5 Práva a povinnosti zmluvných strán

51 Poskytovatel sa zavázuje poskytnriť finančné prostriedky Prijímatelbvi bezhotovostne na bankov}i ričet uvedenlf v
záhlaví tejto Zmluvy najskór v deň nasledujrici po dni zverejnenia tejto Zmluly v CentráInom registri zml v podl'a
osobitého predpisu, najneskór do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto Zmluvy v CentráInom registň zmlírv podlh
osobitého predpisu.

FinanČné Prostriedky poslrytnuté podlh tejto Zmluvy sri ričelovo viazané na rihradu všet\ ch alebo len niektorl ch
bežn rch q davkov, ktoré srivisia s realizáciou Projektu, ktoré sťr podrobne špeciíikované v rozpočte nákladov
Projektu.Rozpočetjeprílohouč.2ktejtoZmluve(dhlejaj akoRozpočetprojektd.Finančnéprostriedkyposkytnuté
na základe tejto Zmluvy nesmťr byt použité v rozpore s touto Zmluvou, v rozpore so všeobecne záváznl mi právnymi
predpismi ani v rozpore s internlimi predpismi Pos]rytovatelh.

Prijímatel sa zavázuje podielhť sa na finančnom zabezpečení realizácie Projektu formou povinného spolufinancovania
urČeného podlb prísluŠnl ch ustanovení Zákona o FPU, Štrukt ry podpornej činnosti a podl'a rozpočtu Projektu v sume
najmenej 79,75 EUR;

5.2

5.3
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ť

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Prijímateť prijíma finanČné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy bez qfhrad v plnom rozsahu a za
podmienok vypllivaj cich z tejto Zmluvy, zo všeobecne závázn ch právnych predpisov a z internl ch predpisov
Poskytovatelh.

Pňjímatelje oprávnen3Í pouŽiť finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy na rihradu konkrétneho
v davku/nákladu, avŠak najviac v sume, ktorá je pri rozpočtovej skupine tohto nákladu/rlidavku uvedená v Rozpočte
projektu. Prijímateťje oprávnenl použiť a vyričtovať q davlry/náktady v rámci jednotliqfch skupín rozpočto.q ch
poloŽiek uveden] ch v pdlohe Č. 2 k tejto Zmluve, V priebehu realizácie projektu móže Prijímateruskutočniť presuny
finančnly'ch prostriedkov medzi skupinami rozpočtov}?ch položiek uveden] ch v tejto zmluve maximálne do v šky 20 %
finanČnly'ch prostriedkov pridelenlich na daili skupinu rozpočtoq ch položiek bez toho, aby musel žiadať o zmenu
podmienok poskytnutia dotácie, Prijímatel nie je povinnli použiť všetky finančné prostňedky poskytnuté na základe
tejto Zmluvy,

Pňjímatelje povinn;i použiť finančné prostriedky q/lučne na q davky srivisiace s realizáciou Projektu (d'alej len
opróvnené v davk , FPU bude ako oprávnené qídavky podllr predchádzaj cej vety akceptovať aj q davlry Prijímatelh,
ktoré PrljÍmatelvynaloŽil pred uzavretím Zmluvy, ak boli vynaložené na hradu qfdavkov, ktoré vznikli najskór
O1.01.2O2O. V davky musia Prijímatelbvi vzniknriť najneskór do 15.1o.2o2o. Dňom vzniku q davku sa rozumie deň
dodania tovaru alebo poskytnutía služieb, ktoré sri predmetom vyričtovania. Dňom rihrady sa rozumie deň odpísania
finanČnl ch prostriedkov z ričtu Priiímatelá za ričelom zaplatenia ceny za tovar alebo služby.

Oprávnenlrni q davkami v zmysle bodu 5.6 tejto Zmluvy sa rozumejri q dav}ry uvedené v Štruktrire podpornej činnosti
pň predmetnom podprograme. V davky bez priameho vzťahu k realizácii projektu, ani qfdavky, ktoré nie sri sričasťou
RozpoČtu projektu, nebudri akceptované. Taktiež nebudri akceptované všetky neoprávnené q davky, ktoré sri uvedené
v Zásadách.

V nosy z poskytnut ch finanČn ch prostriedkov, ako srí napr, rirolcy poslrytnuté peňažn m stavom, v ktorom má
Prijímatel zriadenli riČet, na ktorom sa finančné prostriedky nachádzajri (dálej aj ako V nosy), sri prijmami štátneho
rozpoČtu, ak zákon Č. 523l2OO4 Z. z. o rozpočtoq ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekto4 ch
zákonov v znení neskorŠÍch zákonov alebo osobitnlf zákon neustanowjri inak. Prijímateťje povinn všetlry Vlinosy po
odrátaní poplatkov za vedenie riČtu (okrem poplatkov za založenie a zrušenie ťrčtu) odviesť na depozitn]i bankoq ričet
(pre identifikáciu platby je Prijímateťpovinnli použiť variabiln symbol uvedenlí v záh]aví tejto Zmluvy) Poskytovatelh
pred dátumom konečného a iiplného wťrčtovania poskytnut]ích finančnlich prostriedkov. Neodvedenie V nosov podl'a
predchádzaj cejvetyjeporuŠenímfinanČnejdisciplínyvzmysle 31 ods. 1písm.d)zákonč.52312004Z.z,o
rozpoČtoqich pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekto4ich zákonov. O vrátení Vlinosov Prijímateť
upovedomí Poskytovatelh písomne pred realizáciou prevodu. V prípade, že Prijímatelbvi qfnosy newnikli, je povinn;
Poskytovatelbvi o tom podať informáciu formou čestného vyhlásenia pri vyričtovaní poslrytnutlich finančnl ch
prostriedkov.

5,9 Ak Prijímatel nebude rea]izovať Projekt, je povinn1 o tejto skutočnosti Poskytovatelá bez zbytočného odkladu písomne
informovať. Prijímateťje povinn1/ v lehote podlá Zmluvy finančné prostriedky poskytnuté mu na základe tejto Zmluvy v
plnom rozsahu wátiť na beŽnli riČet Poskytovatelh uveden: ,v záhlaví tejto Zmluvy, ak íinančné prostriedky vracia do
31,12.2020, alebo na depozitnlf Čet, ak finančné prostriedky wacia po 01.01.2021. Pre identifikáciu platby je
Prijímateť povinnl pouŽiť variabilnlf symbol uvedenlf v záhlavr tejto Zmluvy. Vlfnosy Prijímatel Poskytovatelbvi odvedie
podlh bodu 5.8 tejto Zmluvy. Prijímaterwátením nepouži! ch íinančn ch prostriedkov na ne stráca ak kolVek nárok.

5.1O Ak Prijímatelnepoužije celri sumu poslrytnu! ch finančnl ch prostriedkov, je povinn] v lehote podlaŽmluvy všetky
nepouŽité finanČné prostriedlry wátiť na bežnlf ričet Poslcytovatelh uvedenl v záhlaví tejto Zmluvy, ak finančné
prostriedky vracia do 3L.L2.2O2O, alebo na depozitnl ričet uvedenlí v záhlaví tejto Zmluvy, ak finančné prostriedky
wacia po 01.O1,2021, Pre identifikáciu platby je Prijímatelpovinn použiť variabiln]i symbol uveden]í v záhlaví tejto
Zmluvy, O vrátení nepouŽit]y'ch finanČn ch prostriedkov Prljímatelupovedomí Poskytovatelá písomne pred realizáciou
Prevodu, Prijímatelvrátením nepoužitl ch finančn ch prostriedkov na ne stráca akly'kolVek nárok.
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5.1 1 Poskytovatelje oprávnený kedykolÝek vykonať vecnú a finančnú kontrolu hospodárenia s finanČnlimi prostriedkami
poskytnutými na základe tejto Zmluvy ako aj kontrolu dodržiavania povinností a závázkov Prljímatel'a z právneho

vzťahu vzniknutého na zák]ade tejto Zmluvy. Prijímatelje povinný umožniť Poslcytovatelbvi a ním poveren;im osobám
vykonanie kontroly podlh predchádzajúcej vety. Za tým účelom je Prijímatel povinný Poskytovatelbvi poskytnúť
potrebnú súčinnosť, najmá predložiť doktady a údaje z účtovnej dokumentácie. umožniť vstup do svojho sÍdla, resp,
priestorov, v ktoqfch podniká alebo vykonáva inú činnosť alebo realizuje Projekt, Poslcytovateť sa zavázuje oznámiť
Prijímatelbvi termín kontroly najmenej 3 dni vopred, a to písomne prostredníctvom poštovej zásiel}ry alebo e-mailom.
Pri určovaní termínu kontroly sa Poskytovatel zavázuje postupovať tak, aby uskutočnením kontroly Prljímatelbvi
nespósobil neprimerané zdržania v realizácii Projektu. Neposkytnutie súčinnosti Prljímatelbm v akejkolVek fáze

kontroly dodržiavania povinností a závázkov Pr{ímatelh sa považuje za použitie pos}rytnutých finanČných prostriedkov

v rozpore s účelom uvedenlým v Zmluve,

5.12 Prijímateť sa v súvislosti s realizáciou Projektu zavázuje podlh povahy Projektu primeraným a vhodn;im spósobom
informovať o tom, že Projekt, na kto4ý boli poskytnuté finančné prostriedky na zák]ade tejto Zmluvy, podporil
Poskytovatel'. Pri propagácii Projektuje Pr|jímatelpovinný postupovať podl'a aktuáIneho znenia PdruČky k propagácii
a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a podlb Manuálu pre vizuáInu identitu FPU, ktoré
Poskytovatelzverejní na webovom sídle FPU. Prijímateť sa zavázuje postupovať v zmysle znenia dokumentov
špecifikovaných v predchádzajrícej vete aktuáInych k momentu vykonávania propagácie. V prípade, ak Prljímatel
nebude informovať o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU alebo poslcytne neúplné informácie o poskytnutí
prostriedkov z FPU, FPUje oprávnený požadovať vrátenie 5 % (s]ovom páť percent) z poslcytnutej sumy finanČných
prostriedkov podlh tejto Zmluvy. Prijímateť sa zavázuje na qizvu FPU podlh predchádzajúcej vety zaplatiť FPU
požadované finančné prostriedky, Na zák]ade wájomnej dohody je Prijímatel'povinný umožniť osobám konajúcim zalv
mene Poskytovatel'a účasť na všetkých podujatiach súvisiacich s Projektom.

5.t3 Prijímatel'sa zavázuje, že pri všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom na verejnosti vykoná s

vynaložením maximálneho úsilia také opatrenia, ktoqými zamedzí tomu, aby mohlo dójsť alebo doŠlo najmá k
nasledovným negatívnym spoločenským javom:

podpore alebo propagácii skupín osób a]ebo hnutí, ktoré v rámci svojej činnosti nási]ím, hrozbou násilia
a]ebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobód iných,
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,

spístupňovaniu, uvádzaniu do obehu. ponúkaniu, predávaniu alebo inému spósobu rozširovania
extrémistic\ých materiálov,
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

tahímto osobám alebo k obmedzovaniu práv takýchto osób,
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.

Pňjímatelsa rovnako zavázuje, že pri všet{ých podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom nebude uskutoČňovať
a/alebo inlim subjektom neumožní uskutočňovať politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, znaČky,

' programu alebo hesie] politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáky,

respektíve realizovať na tento účeI alebo v súvislosti s tým akékolVek úkony
(dhlej aj ako Nežiaduce konanie). t

5.14 Ak aj napriek splneniu povinnosti Prljímatelh podl'a bodu 5.13 Zmluvy dójde bez jeho zavinenia k takému
Nežiaducemu konaniu, Prijímatetje 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 pdpade, Že dójde zo strany Prijímatel'a k porušeniu povinností podlh bodov 5.13 a,/alebo 5,14 tejto Zmluvy, považujú
sa finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy za použité v rozpore s touto Zmluvou. Finančné
prostriedky podl'a predchádzajúcej vetyje PrijímateI povinný posirytovatelbvi vrátiť na bankoqý účet Poskytovate]b
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to najneskór do 30 dní od doručenia qýzvy Poslrytovatela Prijímatelbvi na wátenie
ta§ých finančných prostriedkov.

5.16 Nesplnenie závázkoy alebo porušenie povinností preukázane zapríčinené z dóvodu vyššej moci FPU nebude povaŽovať

za použitie prostriedkov v rozpore s účelom uvedenlim v Zmluve.

a)

b)

c)

d)

e)
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5.1 7 Prljímatel poslqrtuje FPU bezodplatný neqýhradný súhlas na použitie vecných qfstupov Projektu (najmá slovesné diela,
fotografické die]a, audiovizuáIne diela a audiovizuáIne a zvukové záznamy) všet{ými známymi spósobmi použitia v
neobmedzenom rozsahu a na celÚ dobu trvania autorskoprávnej ochrany (dhtej len ticencia), FPU je oprávnený
poskytnúť súhlas na pouŽitie vecných qýstupov Projektu tretej osobe v rozsahu Licencie. FPU nie je povinný Licenciu
využiť.

6 Podmienky poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov

6.1 PoskJrtovate[sa na základe tejto Zmluvy zavázuje poslrytnúť Prijímatelbvi finančné prostriedky vo qíške uvedenej v
bode 4.3 bezhotovostným prevodom na účet Prijímatel'a uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

6.2 V prípade zistenia Poskytovatelá o preukázatelhých nedostatkoch pri hospodárení Pňjímatelh s poslcytnulimi
finančnými prostriedkami je Poskytovatel oprávnený až do času odstránenia |ýchto nedostatkov zastaviť poslrytovanie
dhlších finančných prostriedkov Prijímatelbvi.

6,3 použitie poskytnutých finančných prostriedkov poskytnutlích na základe zmluvy podlieha ich vyričtovaniu, ktoré
Prijímatel predk]adá v termíne a'spósóbom určenými v Zmluve. Vyúčtovanie pozostáva z finančného vničtovania
poskytnutých finančných prostriedkov avecného vyhodnotenia realizovaného projektu (dhlej spolu aj akoVyúčtovaníe
), ktoré Prijímatelzrealizuje v registračnom systéme Poskytovatelh, Prijímateťje povinný Vyúčtovanie podlh
predchádzajúcej vety Poslrytovate]bvi predložiť v tlačenej podobe vygenerovanej z registračného systému FPU resp. v
podobe určenej na elektronické doručovanie prostrednícťvom l}stredného portálu verejnej správy najneskór do
termínu: 01,03.2021. K VyúČtovaniu je Prijímatelpovinný priložiť aj:

a) Kópie originálnych účtovných dokladov označených číslom Zmluvy (účtovný doklad ako preukázatel'nli
záznam musí obsahovať náležitosti v zmysle § 10 zákona č, 43Ll2002 Z. z. o účtovníctve, pričom za obsahovú
správnosť účtovného dokladu zodpovedá prijímatel dotácie) potvrdzujúcich použitie poskytnutých
finančných prostriedkov a kópie q!ryisov z účtu označených číslom Zmluvy, ktorého majitelbrn je Prijímateli
Ak je prijímatel dotácie registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty (d'alej len DPH) a móže si uplatniť
odpočítanie DPH, táto nie je pri vyričtovaní dotácie považovaná za oprávnený qidavok.

Alebo

b) Správu audítora o zhode predloženého íinančného vyričtovania so zmluvou; správu audítora alebo znalec§í
posudok predloží prijímatelvždy, akje celková suma finančných prostňedkov poskytnutých podlb zmluvy 20
000 EUR alebo viac. Správu audítora predkladá PrijímatelJv rozsahu, akoje určené v čIánku 7 bod 4 Zásad.

c) Ďalšie doklady v zmysle § 22 ods, (9) Zákona o FPU.

6.4 Vyúčtovanie musí obsahovať informáciu o použití finančných prostriedkov podlh skupín rozpočtoqfch položiek s
ohlhdom na Rozpočet projektu. Neoddelitelhou súčasťou Vyúčtovaniaje aj zdokladovanie povinného spolufinancovania
oprávnených qfdavkov projektu vo qiške určenej v tejto Zmluve, Neoprávnené výdavlry projektu žiadatel nemóže
vytičtovať ako povinné spolufinancovanie. Ak Prijímatelv zdokladovaní a vyričtovaní povinného spolufinancovania
projektu uvedie qfdavky, ktoré uhradi]a tretia osoba, je povinný priložiť k vyričtovaniu aj kópiu dokladu
potwdzujúceho zmluvný vzťah medzi prijímatelbm a touto osobou, na základe ktorého boli tieto qidavky uhradené,
Zároveň je Prijímateť povinný k vyričtovaniu zabezpečiť od tejto osoby predloženie kópií účtovných dokladov
potwdzujúcich vznik a úhradu takto vyričtovaných qýdavkov, Prijímatellje povinný vo finančnom W,účtovaní uviesť
lýšku dhlšieho spolufinancovania projektu zo zdrojov uvedených v rozpočte projektu,

6,5 Vecné vyhodnotenie projektu Prijímateťvypracuje v predpísanej štruktúre určenej v aktuálnom znení Príručky pre
vecné vyhodnotenie a vyúČtovanie projektu FPU, ktorú Poskytovateť zverejní na webovom sídle FPU. Vecné
vyhodnotenie musí obsáhovať:

a) správu o realizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,
b) informáciu o naplnení predpokladov, cielbv a qfsledkov projektu, ktoré pr!ímate]]uviedol v žiadosti o

poskytnutie finančných prostrieclkov,
" c) vlastné zhodnotenie prínosu projektu pojeho reaiizácii.

6.6 K vecnému vyhodnoteniu Projektu je PrijímateJJ povinný priložiť aj dokumenty potwdzujúce splnenie povinnosti
Prijímatelh vypllývajúcej mu z čI. 5 bod 5.12 prvá veta tejto Zmluvy v rozsahu určenom v aktuáInom znení Príručlry pre
propagáciu FPU a dokumenty potvrdzujú ce Závázné qfstupy z Projektu podlh pdlohy č. 1 k tejto Zmluve, v rozsahu
urČenom aktuálnym znením Príručky pre vecné lyhodnotenie a vyúčtovanie projektu FPU.
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6.7 Vyúčtovanie musí byt podpísané Prijímatelbm alebo štatutárnym orgánom Prijímatel'a alebo ním na tento účel písomne
splnomocnenou osobou, pričom toto splnomocnenie musí byt súčasťou predloženého Vyúčtovania.

6.8 Prijímatelje povinný doručiťVyúčtovanie Posltytovate]bvi osobne do kancelárie FPU, prostredníctvom kuriérskej
služby alebo prostredníctvom doporučenej zásielky, alebo prostredníctvom Ústredného portáIu verejnej správy.

6,9 Ak Prijímatel nepredloží Vyúčtovanie najneskór v termíne stanovenom v bode 6.3 tohto článku, Poskytovatel ho
písomne vyzve, aby predložil Vyúčtovanie bez zbytočného odkladu, najneskór však do 10 dní od doručenia písomnej

wzw. 
^k 

prljímateť nepredloží Vyúčtovanie ani v uvedenej dodatočnej lehote, považuje sa táto skutočnosť za pouŽitie

íinančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve.

6.10 AkkanceláriazistínedostatkyvoVyúčtovaníalebovjehopdlohách,oznámitietonedostatlryprostredníctvom
elektronickej pošty Prúímatelbvi 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 finančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedenlim v tejto
Zmluve.

6.1 1 Ak kancelária pri overovaní .otrr"rriu podmienok použitia finančných prostriedkov z fondu zistí také porušenie
podmienok uvedených v Zmluve, ktoré zakladá povinnosť prijímatela wátiť poslrytnuté finančné prostriedky alebo ich
časť, neodkladne vyzve Prljímatelh, aby v lehote do 10 dní odviedol poslrytnuté finančné prostriedky na účet fondu. Ak
Pňjímateťv určenej lehote qfzvu neuposlúchne, alebo odvedie na účet fondu neúplnú sumu, považuje sa táto
skutočnosť za použitie poslrytnutých finančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto
Zmluve.

6,12 Prijímatelje oprávnený použiť íinančné prostriedlry poskytnuté na základe tejto Zmluvy qýIučne na účel uvedený v
tejto Zmluve. V pdpade použitia finančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v zmluve je prijímateť povinný

vrátiť všetky neoprávnene použité finančné prostriedky a znášať sankcie uplatnené voči nemu podlh zmluvy. Prijímatel'
je oprávnený použiť ťrnančné prostňedky len na úhradu oprávnených qýdavkov definovaných v pdslušnej Yýzve, v
Štruktúre podpornej činnosti na príslušný kalendárny rok, kto4ý sa vzťahuje k Výzve, prípadne v rozhodnutí riaditelh
na podklade ktorej je uzavieraná táto Zmluva. Za neoprávnené výdavky sa považujú výdavky definované v Štruktúre
podpornej činnosti k príslušnej Výzve a qidavky definované v bode 5 č]ánku 6 Zásad.

7 Vrátenie finančných prostriedkov, sankcie

7L Prijímateťje povinn] vrátiť Poslrytovatelbvi finančné prostriedky, ktoré použil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom o
FPU alebo riče]om uvedenl m v tejto Zmluve, a to do 30 dní odo dňa predloženia vyričtovania alebo zistenia ich
neoprávneného použitia a v pdpade porušeniu povinností podlh bodov 5.11 a 5.15 Zmluvy odo dňa q zvy
Poslrytovatelh.

prijímateťje povinn:í vrátiť poskytovatelbvi finančné prostriedky, ktoré nepoužil celkom alebo sčasti na financovanie
Projektu, a to do 30 dní odo dňa skončenia realizácie'Proje}:tu a v prípade ak Prijímatelnerealizuje projekt vóbec, do

30 dní odo dňa doručenia oznámenia o nerea]izovaní projektrr podlh bodu 5.9, Zmluvy.

Pňjímatetje povinnl zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo qfške 1 % z poskytnut lch finanČnlich prostriedkov, najmenej

30 EUR za nepredloženie Vyričtovania spoločne s povinne predkladan ani prílohami a inlimi dokladmi v zmysle Zmluvy
a Zákona o FPU v lehote uvedenej v Zmluve. Ak je Prijímateťv omeškaní s predložením Vyri&ovania spoločne s
povinne predkladanl mi príIohami a inlimi dokladmi v zmysle Zmluvy a Zákona o FPU viac ako jeden mesiac. je
povinnlí zakažd dhlší ukončen;i mesiac omeškania nasleduj rci po prvom mesiaci zaplatiť pokutu 100 EuR. povinnosť

Prijímatelh predložiť Poskytovatelbvi Vyričtovania spoločne s povinne predkladan;imi pdlohami a inl mi dokladmi v
zmysle Zmluvy a Zákona o FPU tl m nie je dotknutá.

Prijímatelje povinn;, zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo qfške 0,o5 o/o zo sumy neoprávnene pouŽi! ch finanČnlich
prostriedkov, a to za každ] deň neoprávneného použitia finančnlich prostriedkov podlh 7.1 Zmluvy. Prijímateťje
povinnl zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo q ške 0,05 % zo sumy neoprávnene zadržan ch finančnlich prostňedkov, a
to za každl deň neoprávneného zadržania finančnlfch prostriedkov po uplynutí lehoty podlh bodu 7.2 Zmluvy.
Povinnosť Prijímatelh vrátiť Poskytovatelbvi finančné prostňedky, na vrátenie kto4 ch vznikol Poskytovatelbvi nárok
tlim nie je dotknutá,

V prípade omeškania Prijímatel?r so zaplatením akéhokolVek peňažného závázku Poskytovatelbvi je Prijímateť povinn
zaplatiť Poskytovatelbvi riroky z omeškania vo qiške 0,03 o/o z dlžnej sumy, a to za každ deň omeškania.

7,2

7.3

7.4

7.5
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7.6

7.7

V pípade, Že v d6sledku skutoČnosti, za ktor zodpovedá Pňjímatel', vznikne Poskytovatelbví škoda, je Prijímatel
povinn nahradiť ju Poskytovatelbvi v lehote, ktoru určí Poskytovatell a v celom rozsahu tak, ako bude vyčíslená
Poskytovatelbm.

Zaplatením penále, pokuty a zmluvnej pokuty podl'a tejto Zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody spósobenej
poruŠením povinnosti, pre pdpad poruŠenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody m6že byt uplatňovaná
Poskytovatelbm voČi Prijímatelbvi v plnej qfške a to qi v pdpade, ak zmluvná pokuta prevyšuje v šku škody.
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8 Zánik zmluvy

8.1 Právne wťahy medzi Pos}cytovatelbm a Prijímatelbm založené touto Zmluvou móžu zaniknúť najmá:

a) akceptáciou riadneho a úplného vyričtovania Projektu podl'a čl. 6 tejto Zmluw,
b) dohodou Zmluvných strán,
c) odstúpením od Zmluvy zo strany Poskytovatelh,

8.2 Poskytovatel móže od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Prijímatel použije finančné prostriedky alebo ich Časť v
rozpore so Zmluvou, resp. v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve. Rovnako móže Pos}rytovatelodstúpiť od tejto
Zmluvy v pdpade podstatného porušenia tejto Zmluvy alebo v prípade zmeny okolností, za kto4ich došlo k uzawetiu
Zmluvy, a to najmá:

8.3

B.4

B.5

8.6

B.7

9.2

a) ak sa preukáže, že ridaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktoruch Poslrytovateťrozhodol o poskytnutí

dotácie boIi nepravdivé, neriplné, zavádzajrice alebo sfa]šované,
b) ak PrijímatelJbez!óvodne pozastavil realizáciu projektu,
c) ak na majetok Prijímatelh bola povolená exek cia, reštrukturalizácia a]ebo vyhlásenl konkurz, alebo bol

návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnut pre nedostatok majetku.

Poslcytovatelje oprávnenl od Zmluvy odstripiť v prípade, ak Prljímatel'predloží žiadosť o dotáciu na projekt v rámci
rovnakého opatrenia, v lrtorom je poslrytovaná dotácia touto Zmluvou, pričom Poskytovatel dan projekt vyhodnotí ako
projekt zhodnl s Proje}tom podlh tejto Zmluvy. Zazhodn sa považuje aj projelit obsahujrici odch lky od Projektu, ak
podstatná časť projektu podlh posridenia Poskytovatelhje zhodná s Projektom. V pdpade odstťrpenia podl'a tohto bodu
je odst penie Poslcytovatelh od Zmluvy ričinné uplynutím posledného dňa obdobia, na ktoré už bola pos}<ytnutá dotácia
podlh tejto Zmluvy, pričom deň ričinnosti odstripenia je zároveň poslednlim dňom platnosti Zmluvy, a Zmluva zaniká s

ričinkami do budricnosti.

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 všetlry práva a povinnosti strán zo Zmluvy.
Zmluvná strana, ktorej pred odstripením od Zmluvy poskytla plnenie druhá Zmluvná strana toto plnenie vráti.

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

Ak obsahom Zmluvy je plnenie, ktoré mal zomrel Prijímatellvykonať osobne, táto Zmluva momentom jeho smrti
zaniká. Vysporiadanie nárokov zo Zmluvy vykoná Poskytovatel voči dedičom. PoskJrtovate]] má nárok na vrátenie
nespotrebovanej časti plnenia ku dňu zániku Zmluvy, a ak Prijímatelzo Zmluvy plnil čiastočne, má Poskytovateťnárok
na vrátenie časti poskytnut ch finančn ch prostriedkov v pomere k velkosti uvedeného čiastočného plnenia
Prijímatel'a, podl'a toho ktorá suma je vyššia, Ak Prijímatelzo Zmluvy ku dňu zániku Zmluvy neplnil vóbec, má
Poskytovatel nárok na wátenie celej sumy poskytnu! ch finančnlich prostňedkov. Dókazné bremeno o plnení resp,
čiastočnom plnení zo Zmluvy prechádza na dedičov Prijímatelh. Ku dňu zániku Zmluvy zaniká akékolVek právo
Prijímatel'a (jeho dedičov) na akékolVek plnenie Poslqrtovatela zo Zmluvy.

Ustanovenia tejto Zmluvy upravujrice sankcie ako aj povinnosti z nich vypl wajrice, ako aj dalŠie ustanovenia, ktoré
svojou povahou majri platiť aj po zániku Zmluvy, nie s odstripením od Zmluvy dotknuté. t

9 závetečné ustanovenia

9.1 Poskytovateťsi vyhradzuje právo znížiť sumu poskytnutl ch finančnlich prostriedkov z dóvodu nedostatku finančn ch
prostriedkov v rozpoČte PoslrJrtovatelá, ktoré sri príspevkom zo štátneho rozpočtu, r4ilučne však o sumu priamo
vyp\vajricu z viazania v davkov Štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle Zákona o
rozpoČtov ch pravidlách. V takomto pdpade nezodpovedá Poskytovatel za vzniknuté náklady Prljímatel'a ani

.nezodpovedá za prípadnri škodu.

AkékoIVe! zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať q lučne v písomnej forme prostredníctvom vzostupne
oČÍslovan ch dodatkov k tejto Zmluve. uzatvorenl ch po predchádzajricej dohode Zmluvn ch strán. O skutočnostiach
rozhodn ch pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy zo strany Prijímatelh je Prijímatel povinnl informovať
Posk}tovatel'a bez zbytočného odkladu od ich vzniku, minimáIne 30 dní pred uskutočnením zmeny, O zmenách
rozhoduje riaditel FPU, v lehote najneskór 30 dní od doručenia žiadosti o zmenu,
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ť

9.3

9.4

9.6

Ak finanČné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy použije Prijímateť na dodanie tovaíu, na uskutočnenie
stavebn ch prác a/alebo na poskytnutie sluŽieb v zmy le zákona č. 343/2015 Z. z. o vereJnom obstarávaní a o
zmeno a doplnení ntektor ch zákonov je Pr|jímatel povinnl postupovať v zmysle uvedeného všeobecne závázného
právneho predpisu.

Táto Zmluva nadobilda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmlurmlfmi stranami, Táto Zmluva podlieha v zmysle
pdsluŠn chustanovenízákonač.40/1964Zb,Občianskyzákonníkvzneníneskoršíchpredpisovvspojenís
relevantn mi ustanoveniami zákona č.21112000 Z. z. povinnému zverejneniu.

a) Príloha č. t:Závázrré qfstupy a obsah projektu
b) PríIoha č. 2: Rozpočet projektu

Zásielka podl'a tejto Zmluvy sa musí doručovať na e-mailovri adresu, prípadne na adresu sídla Zmluvnej strany, ktorej
je zásielka urČená a ktoré sri 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 vŠetlry zmeny t kajrice sa adries oboch Zmluvnl,ch strán uveden ch v záhlaví tejto Zmluvy bez
zbytoČného odkladu. V prípade porušenia povinnosti podlh predchádzajricej vety zodpovedá Zmluvná strána druhej
Zmluvnej strane za prípadnri škodu, ktorájej porušením uvedenej povinnosti vznikla.

Zmluvné strany sa zavázujil, Že si navzájom v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnri všetku nevyhnutn
sriČinnosť, ktorri bude moŽné v závislosti od konkrétnych okolností od nich spravodlivo požadovať. Zmluvné strany sa
zavázujri vzájomne si v prípade potreby bez zbytočného odk]adu poslcytnriť informácie nevyhnutné na ňadne splnenie
svojich závázkov vypllivajricich im zo Zmluvy, alebo z právnych predpisov, či prerokovať dóležité otázky, ktoré by
mohii v závaŽnej miere ovplyvniť plnenie povinností Zmluvn;ích trán stanovenl ch touto Zmluvou alebo právnym
predpisom, a tlm ovplyvniť dosiahnutie ričelu Zmluvy,

9,5 Zmluva je vyhotovená v dvoch rormopisoch, z ktorlfch jeden dostane Prijímateťa jeden Poskytovatel'.

9.7

Zmluvnéstranysavs lades 262zákonač.513/1991Zb,Obchodn zákonníkvzneníneskoršíchpredpisov(d'alejlen
Obchodn zákonník) dohodli, Že ich závázkov vztah vzniknutlí touto Zmluvou sa spravuje Obchodn m zákonníkom.
Pňjímatelipodpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s príslušn mi všeobecne závázl mi právnymi predpismi
ako aj so stivisiacimi intern3Ími predpismi Poskfiovatel'a, ktoré upravujri v.šetlry vzťahy q slovne upravené ako aj
qislovne neupravené v tejto Zmluve, Prljímatelqfslovne srihlasí s obsahom všethích srivisiacich intern3ích predpisov
Poskytovatelá a zavázuje sa Flniť vŠet}ry povinnosti, ktoré mu z nich v s vislosti s touto Zmluvou vyp\vajri.

Neoddelítelhou sričasťou Zmiuvy sri aj tieto príIohy:

9.8

9.9
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9,10 Znluvné strany lryblasujti, že si Zm]uvu prečítali, rozumejri jej obsabu a srihlasia s ním. Zmluvné strany vyhlasujri, že
prosHníctvom tejto 7mluvy je vyjadrená ich skutočná, viážna, slobodná vólh, v ktorej niet omylu. Zmluvné strany
tryblasujti, že tuto zmluvu nerrzavreli v tiesni a za niipadne nev hodn ch portmignglt. Na potwdenie vyššie uvedeného
Zmluvné srany Z nluvu vlasbonrčne podpGu.

Bratis

pr$ÍEater

predsednÍiČka raďy FPU
za po kytorrate a

za pos\ytovatela

Čadca 26.03.2020
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Príloha č. 1: Závázné v ,stupy a obsah projektu

Názov podujatia (nemusí byť
totožny s názvom celého
proj ektu)

OptimáIna kniŽnica - sťrčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultrirnej a
vzdelávacej oblasti 4.

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

septemberl2020

Trvanie (počet dní)

Miesto podujatia (mesto,

obec - nie konkrétne miesto
konania)

čadca

Druh aktivít a ich minimáIny
počet (koncerty, vystripenia,
predstavenia, eventy a pocl.

podl'a charakteru v stupov) v
rámci hlavného podujatia

]. Octborny vzdelávací seminár pre knihovníkov verejnych knižníc

Odhadovany počet divákov /

poslucháčov / návštevníkov

60 knihovníkov
Vystupujrici; 3 h]avní lektori s príspevkami na témy: Arteterapia a svet qitvarn ch odpovedí
hlhdanl ch v kniŽnici, Možnosti vnržívanie biblioterapie. zážitkového ČÍtania v práci s
pouŽÍvatelbm, Edukácia seniorovvo vzťahu ku knižnici; d'alšívystupujťrci: 5 knihovníkov
regionálnych knižníc Žilin, kra.la

Ďalšie realizované aktivity v
rámci poclujatia, príp.
sprievodné podujatia, ak sri
sťrčasťou proj ektu e
potrebné ich presne
vymenovať)

Vlistava kníh a inl ch dokumentov z fondu Kysuckej knižnice v Čadci k téme: arteterapia,
biblioterapia, andragogika, práca v knižnici so seniormi a inak zner4 hodnenl mi obyvatelmi
v mieste pósobenia

Inév stupyapropagácia
projektu (napr. plagát,
webstránka, sociáIne siete,
leták, pozvánka, katalóg)

Plagát programoln, pozvánky, webová stránka a Facebook Kysuckej knižnice v Čadci

Informovanie verej nosti o

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

Propagácia a informovanosť projektu bude zabezpečovať a zrea]izovať v zmysle usmernení
Príručky k propagácii a informovaní o získaní podpory z verejn ch zdrojov z FPU, a to
nas]edorrne: 1. na plagát a pozvánku a inlich t]ač, dokumentoch sa v hornej časti umiestni
Iogo FPU a uvedie ,,Hlamli partner: Fond na podporu umenia" a v dolnej časti ,,Podujatie z
verejnl,ch zdrojov podporil FPU" l 2. bude zhotoven stojan, na kto4 bude umiestnené logo
FPU a informácie o projekte, o financovaní projektu; 3. reportáž s fotodokumentáciou bude
umiestnená na Facebook KK so všetl ími náležitosťami publicity; 4. po ukončení projektu
bude z neho vypracovaná tlačová správa pre média - bude umiestnená na web stránke kk.
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Príloha č. 2z Rozpočet projektu

2.1, Kalkulácia nákladov

lskopinu rozpočtoq ch položiek Autorské honoráre, personáIne náklady a služby pňamo s visiace s realizóciou projektu

zahfňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Autorské honoráre, Práce a služby vykonané na faktriru, Personálne náklady,
Služby priamo srivisiace s realizáciou lrojektu a Správa audítora, ako boli definované v Štruktrire podpornej činnosti na rok
2020.

2sk,pin" rozpočtoqfch položiek Cestovné a prepravné nóklady zahíňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Cestovné
náklady, Náklady na prepravu techniky, Ubytovanie, Stravné, Strava a občerstvenie a Poistenie umelec ch diel, ako boli
definované v Štruktrire podpornej činnosti na rok 2020,

3skopirru rozpočtoq ch 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 techni}ry na
rea]izáciu projektu, ako boli deíinované v Štruktrire podpornej činnosti na rok 2020.

4Sk,pinu rozpočtoql,ch položiek MateňáIové 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 bežn ch qidavkov, ako boli definované v Štruktrire podpornej činnosti na rok 2020,

sskupina rozpočtov5ích položiek Propagácia a polygrafické náklaťly zahfňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Polygrafické
náklady srivisiace s qhobou neperiodic ch publikácií, Polygrafické náklady srivisiace s qfrobou periodick;ich publikáciÍ,

Propagačné materiáIy a publicita a Vl roba zvukového a multimediáIneho nosiča, ako boli definované v Štruktrire podpornej

činnosti na rok 2020.

oskupina rozpočtoqich položiek Účastnícke a členské poplatky zah ňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Účastnícke
poplatky a Poplatky za členstvo v medzinárodnl ch organizáciách, ako boli definované v Štrukt re podpornej Činnosti na rok
2020,

7skupina rozpočtoqfch položiek Ncíku p knižničného fondu a predplatné
knižničného fondu a Náklady na predplatné periodickifch publikácií, ako
."u.020.

2,2 Predpokladané v nosy

zah ňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nákup
boli definované v Štrukt re podpornej činnosti na

2.3 Spolufinancovanie

96,00 %
Autorské honoráre, personáIne náklady a služby
priamo srivisiace s realizáciou projektu

L 440,00 L 440,00

Propagácia a polygrafické náklady 95,00

Cestovné a prepravné náklady 60,00

Spolu: 1595,00 ].500,00

Spolu:

Verejné zclroje SR

Vlastné zdroje 9 5,00

Spolu: 9 5,00
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