
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 21-157_oo7o7

uzatvorenávsúladesust.§22zákonaě.28412074Z.z,oFondenapodporuumeniaaozmeneadoplnenízákonač.
43412010 Z. z, o posi<ytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č.79l2O13 Z. z, v
znení neskorších predpisov; v spojení s ust. § 262 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (dhlej aj ako Zmluva)

1 Zmluvné strany

1,.1 Poskytovatel

názov: Fond na podporu umenia
sídlo: Cukrová 74,9LL 08 Bratislava-Staré Mesto
Ičo: 42418933

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

zriadený: zákonom Č.2841201,4 Z. z, o Fonde na podporu umenia
E-mail: ]enka,chlebova@fpu.sk

bežný účet - IBAN: SK58 8180 0000 0070 0054 3066

depozitný účet - IBAN: SK20 BlB0 0000 0070 0055 3256

variabilný symbol: 2LL57OO7O7

(dblej aj ako Poskytovatel'alebo FPU)

1-.2 Prijímateť finančných prostriedkov

obchodné meno/meno a priezvisko: Kysucká knlžnica v Čadci
sídlo/mie§to podníkania/bydlisko: Ul. ],7. novembra 1258, 02201 Čadca, Slovenská republika
IČo/dátum narodenia: 36].45068

DIČ: 2O2L435625
IC DPH:

Štatutárny orgán: PhDr. Janka Bírová, riaditel
E-mail: mudňkova@kniznica-cadca.sk

číslo účtu - IBAN: sK4B 8180 0000 0070 0048 1360

(dblej aj ako Pňjímatel)

(Poskytovatela Prijímateldhlej aj ako Zmluvné strany)

2 Úvodné ustanovenia

2.L Poskytovatel poslcytuje finančné prostried}ry na základe zákona č. 284l2OI4 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o
' zmene a doplnení zákona é.43412070 Z. z. o pos}cytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej

republiky v znení zákona Č.79l2OL3 Z. z. v znení neskorších predpisov (dhlej aj ako Zákon o FP1I a podla interných
predpisov Poskytovatela, kto4imi sú najmá Štatút Poskytovatelh VP č. 2l2OL5 podlh aktuáIneho znenia (dalej aj ako
Štatú), Zásady poslcytovania finanČných prostriedkov z Fondu na podporu umenia VP FPU č. 12l2S15 podth
aktuálneho znenia (dhlej aj ako Zásady) a Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2021 (dhlej
aj ako Štrukťúra podpornej činnosti) a v súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve číslo 2t2o2t na predkladanie
žiadostí (d'alej aj ako Výzvd.

2.2 FinanČné prostriedky posicytnuté na základe tejto Zmluvy sú verejnýmí prostriedkami a na ich poskytnutie a použitie
sa vzťahujú ustanovenia zákona č.52312004Z. z. o rozpočtoqich pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorlých zákonov v znení neskorších predpísov (d'alej aj ako Zákon o rozpočtových pravidlách) a pdslušné

, ustanovenia zákona Č. 358/2015 Z. z. o úprave niekto4ich vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o
zmene a doplnení niekto4y'ch zákgnov (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 21-157-oo7o7 o poskytnutie
finančných prostriedkov (dalej aj ako Žiadost). Odborná komisia FPU vo svojom hodnotení (dalej aj ako Hodnotenie)
odporučila poslrytnúť Prijímatelbvi finančné prostriedky na podporu projektu podrobne špecifikovaného v Ziadosti
(dhlej aj ako projekt). fuaditelFPU na základe Hodnotenia rozhodo} o poslcytnutí finančných prostriedkov dňa

L9.o2.2o2L.

3 Predmet zmluvy

3.1 Touto Zmluvou sa Poslcytovatel zavázuje pos}rytnúť Prrjímatelbvi íinančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom

Jurinovajeseřl2021 - 17. ročník CeloslovenskeJ ltterárneJ súťaže duchovnej tvorby, a to vo výŠke a za

podmienok stanovených najmá v tejto Zmluve, vo Výzve, 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 Poslrytovatelbm poskytnuté finančné prostriedky použiť v sú]ade s účelom poskytnutia

íinančných prostriedkov, rešpektujúc najmá podmienky stanovené touto Zmluvou, Výzvou, Zákonom o FPU, Štatútom,

Zásadami, Štruktúrou podpornej činnosti ako aj inlimi všeobecne záváznýmí právnymi predpismi a inými intern:lmi
predpismi Poskytovatelh. Prijímateťsá záróveň zavázuje Poslrytovatelbvi hodnoverne preukázať pouŽitie poskytnu§ich

íinančných prostriedkov v súlade s účelom ich poskytnutia a v súlade s inými podmienkami vyplývajúcimi z obsahu

tejto Zmluvy a/alebo v súlade s podmienkami vyp\ýwajúcimízYýzvy, zo Zákona o FPU, z iných súvisiacich vŠeobecne

záváznýchprávnych predpisov a z interných predpisov FPU (najmá zoZásad, zo Štatútu a zo Štruktúry podpornej

činnosti).

a Účel a spósob poskytnutia finančných prostriedkov

4,1 Základným účelom tejto Zmluw je poskytnutie finančných prostriedkov Poskytovatelbm Prijímatelbvi na realizácia
súťaže v oblastl llteratúry a knižneJ kultúry.

4.2 Zmluvné strany sa dohodti na závázných vecných qístupoch z Projektu (dhlej aj ako Zóvázné výstupý, ktoré sú

špecifikované v prílohe č. 1 k tejto Zmluve a ktoré PrijímateJJpredloží Poskytovatelbvi spolu s VyúČtovaním podl'a bodu

6.3. obsah a rozsah Závázných vecných qýstupov možno na základe dohody Zmluvných strán meniť dodatkom k tejto

Zmluve.

4.3 Poskytovatel poskytuje zo svojho rozpočtu Prljímatelbvi finančné prostriedky vo forme dotácie
v celkovej \ýŠke 2 5oo,oo EUR na Úhradu beŽných qy'davkov.

4.4 Finančné prostriedky sa poskytujú ako minimálna pomoc (pomoc de minimis) podlh Schémy minimálnej pomoci
poslrytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podponr umenia v znení dodatku Č. 4, ktorá bola

zverejnená v obchodnom vestníku č. I97I2O2O vydanom dňa 05.10.2020 pod G000046. Minimálna pomoc, ktorá sa

poslrytqje na základe tejto zmluvy, je v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 7407 l2o|3 z 18. decembra 2013 o

uplatňovaní čIánkov 107 a 10B Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L352,24.L2.2o13,
s.1).

5 Práva a povinnosti zmlurrnych strán

5.2

Poslrytovatelsa zavázuje poskytnriť finančné prostriedky Prijímatelbvi bezhotovostne na bankov riČet uvedenli v

záhlaví tejto Zmluw najskór v deň nasledujrici po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlriv podlh

osobitého predpisu, najneskór do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registň zmlriv podlh

osobitého predpisu.

Finančné prostriedky poslrytnuté podlá tejto Zmluvy sri ričelovo viazané na rihradu všet\ich alebo len niektorl'ch

bežn ,chqidavkov, ktoré srivisia s realizáciou Projektu, ktoré sir podrobne špecifikované v rozpoČte nákladov
Projektu.RozpočetjepríIohouč.2ktejtoZmluve(dhlejaj akoRozpočetprojektu). Finančnéprostriedkyposlcytnuté
na základe tejto Zmtuvy nesmri byť použité v rozpore s touto Zmluvou, v rozpore so všeobecne záváznymi právnymi
predpismi ani v rozpore s internl mi predpismi Poskytovatela,

Prijímatelsa zavázrlje podielhť sa na finančnom zabezpečení realizácie Projektu formou povinného spolufinancovania
určeného podlh príslušnlich ustanovení Zákona o FPU, Štruktriry podpornej činnosti a podla rozpoČtu Projektu v sume

najmenej 139,65 EUR.

51

53
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5.4 Pr{jímatel prijíma finančné prostriedky poskytnuté na zák]ade tejto Zmluvy bez qy'hrad v plnom rozsahu a za
podmienok vyplýwajúcich z tejto Zmluvy, zo všeobecne závázných právnych predpisov a z interných predpisov
PoskytovateI'a,

5.5 Prijímatelje oprávnen:í použiť finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy na rihradu konkrétneho
q davku/nákladu, avšak najviac v sume, ktoráje pri rozpočtovej skupine tohto nákladu/q davku uvedenáv RozpoČte
projektu. Prijímatelje oprávnen použiť a vyričtovať qidavky/náklady v rámci jednotliqfch skupín rozpočtoqích
položiek uvedenl ch v prílohe č. 2 k tejto Zmluve. V priebehu realizácie projektu móže Prijímateťuskutočniť presuny
finančn ch prostriedkov medzi skupinami rozpočtoqich položiek uvedenych v tejto Zmluve maximálne do v šIry 20 %

finančn;ich prostríedkov pridelen ch na danit skupinu rozpočtoq ch položiek bez toho, aby musel žiadať o zmenu
podmienok pos]rytnutia dotácie. Prijímateť nie je povinn použiť všetky finančné prostriedlcy poskytnuté na základe
tejto Zmluvy.

Prljímateťje povinnli použiť finančné prostriedky qflučne na qidavky s visiace s realizáciou Projektu (d'alej len
opróvnené v davk . FPU bude ako oprávnené v. davlry podl'a predchádzajricej vety akceptovať aj v davky Prijímatelh,
ktoré PrijímateLvynaložil pred uzavretím Zmluvy, ak boii vynaložené na rihradu qidavkov, ktoré vznikli najskÓr

o1.o1.2o21. Vlidavlcy musia Prijímatelbvi vzniknriť najneskór do 3'-.L2.2o21 aLlalebo do termínu vy čtovania ako je
uvedené v článku 6,3, Dňom vzniku qfdavku sa rozumie deň dodania tovaru alebo posl ytnutia služieb, ktoré s
predmetom vničtovania. Dňom rihrady sa rozumie deň odpísania finančnlich prostriedkov z čtu Prijímatelh za riČelom
zaplatenia ceny za tovar alebo služby.

Oprávnenl mi qidavkami v zmysle bodu 5.6 tejto Zmluvy sa rozumejri qidavky uvedené v Štruktrire podpornej činnosti
pri predmetnom podprograme. Vl dav}ry bez priameho vzťahu k realizácii projektu, ani q davky, ktoré nie srí s časťou
Rozpočtu projektu, nebudír akceptované. Taktiež nebudri akceptované všetlry neoprávnené q davlry, ktoré sri uvedené
v Zásadách.

Vlfnosy z poskytnu! ch finančn ch prostriedkov, ako sri napr. riroky poskytnuté peňažnlim stavom, v ktorom má
Prijímatel zriadenli ričet, na ktorom sa finančné prostriedky nachádzajri (dhlej aj ako Vlinosy), sír prijmami Štátneho
rozpočtu, ak zákon č.523l2OO4Z. z. o rozpočtoqich pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekto{ ch
zákonov v znení neskorších zákonov alebo osobitn:í zákon neustanovujri inak. Prijímatelje povinn;y' všetky V nosy po

odrátaní poplatkov za vedenie ričtu (okrem poplatkov za zaIoženíe a zrušenie ričtu) odviesť na depozitnl bankoqi ričet
(pre identifikáciu platby je Prijímatel povinn použiť variabiln symbol uveden;i v záhlaví tejto Zmluvy) Poslcytovatelh
pred dátumom konečného a riplného vyričtovania poskytnuQ ch finančn; ch prostňedkov, Neodvedenie Vlnosov podl'a

predchádzajťrcej vety je porušením finančnej disciplíny v zmysle 31 ods. 1 písm. d) zákon č.523120O4Z, z. o
rozpočtoq ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekto4ich zákonov. O vrátení Vlinosov Prijímatel
upovedomí Poskytovatel'a písomne pred realizáciou prevodu. V prípade, že Prijímatelbvi qinosy nevznikli, je povinn]íl

Posk]rtovatelbvi o tom podať informáciu formou čestného vyhlásenia pri vyričtovaní poslrytnu! ch finančnlich
prostriedkov.

Ak Prijímatelnebude realizovať Projekt,je povinnli o tejto skutočnosti Poslrytovatelh bez zbytočného odkladu písomne
informovať. Prijímatelje povinn v lehote podlh Zmluvy finančné prostriedky poskytnuté mu na základe tejto Zmluvy v
plnom rozsahu vrátiť na bežn ričet Pirslcytovatelh uveden;í v záhlaví tejto Zmluvy. Pre identifikáciu plaůy je Prijímateť
povinn5? použiť variabiln3i symbol uveden; v záhlaví tejto Zmluvy. V nosy Prljímatel Poskytovatelbvi odvedie podl'a

bodu 5.8 tejto Zmluvy. Prljímatei'vrátením nepoužit ch finančnl ch prostriedkov na ne stráca a ikolvek nárok.

5.6

5.7

5.B

5.9

5.1 0 Ak Prijímateť nepoužije celri sumu poskytnu! ch finančnl ch prostriedkov, je povinnl v lehote podlh Zlnluvy všetky
nepoužité finančné prostriedky wátiť na bežnl ťrčet Poskytovatel'a uvedenl v záhlaví tejto Zmluvy. Pre identifikáciu
platby je Prijímatel povinn použiť vaňabiln; symbol uveden v záhlaví tejto Zmluvy, O wátení nepouži! ch íinančnlich

" prostňedkov Prljímatel upovedomí Poskytovatel'a písomne pred realizáciou prevodu. Prijímatel vrátením nepouži! ch
íinančnlich prostriedkov na ne stráca alq kolVek nárok,
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5.1 1 Poskytovateťje oprávnený kedykolVek vykonať vecnú a finančnú kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami
poslqltnulimi na základe tejto Zmluvy ako aj kontrolu dodržiavania povinností a závázkov Prijímatelh z právneho
vzťahu vzniknutého na základe tejto Zmluvy, Prijímatelje povinný umožniť Pos}rytovatelbvi a ním povereným osobám
vykonanie kontroly podlh predchádzajúcej vety.Za lim účelomje Pr{jímatelpovinný Poskytovatelbvi poskytnúť
potrebnú súčinnosť, najmá predložiť doklady a údaje z účtovnej dokumentácie, umožniť vstup do svojho sídla, resp.
priestorov, v kto4ých podniká alebo vykonáva inú činnosť alebo realizuje Projekt. Poskytovatel sa zavázuje oznámiť
Prijímatelbvi termín kontroly najmenej 3 dni vopred, a to písomne prostredníctvom poštovej zásiellry alebo e-mailom.
Pri určovaní termínu kontroly sa PoslrytovateLzavázuje postupovať tak, aby uskutočnením kontroly Prijímatelbvi
nespósobil neprimerané zdtžania v realizácii Projektu. Neposkytnutie súčinnosti Prijímatelbm v akejkolVek fáze

kontroly dodržiavania povinností azávázkov Prijímatelh sa považuje za použitie poskyhuqich finančných prosřiedkov
v rozpore s účelom uvedenlim v Zmluve,

5.12 Prijímatelsa v súvislosti s realizáciou Projektu zavázuje podl'a povahy Projektu primeranlým a vhodnlim spósobom
informovať o tom, že Projekt, na ktoqý boli poslrytnuté finančné prostriedky na základe tejto Zmluvy, podpoňl
Poslrytovatel'. Pri propagácii Projektu je PrijímateL povinný postupovať podlh aktuálneho znenia PdruČky k propagácii

a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a podlh Manuálu pre vizuálnu identitu FPU, ktoré
Poskytovateť zverejní na webovom sídle {PU. Prijímatel sa zavázuje postupovať v zmysle znenia dokumentov
špecifikovaných v predchádzajúcej vete aktuálnych k momentu vykonávania propagácie. V pdpade, ak Prijímatel
nebude informovať o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU alebo poskytne neúplné informácie o poskytnutí
prostriedkov z FPU, FPUje oprávnený požadovať vrátenie 5 % (slovom páť percent) z poskytnutej sumy finanČných
prostriedkov podlh tejto Zmluvy. Prijímatel sa zavázuje na qýzvu FPU podlh predchádzajúcej veťy zaplatiť FPU
požadované finančné prostriedky, Na základe vzájomnej dohodyje PrijímateLpovinný umožniť osobám konajúcim zalv
mene Poskytovatelh účasť na všethích podujatiach súvisiacich s Projektom.

5.13 Prijímatelsazavázuje,žepnvšethýchpodujatiachaaktivitáchsúvisiacichsProjektomnaverejnostivykonás
vynaložením maximáLlneho úsilia také opatrenia, ktorlými zamedzí tomu, aby mohlo dójsť alebo doŠlo najmá k
nasledovnlim negatívnym spoločens\ým javom:

a) podpore alebo propagácii skupín osób alebo 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 kpotláčaniu základných práv a slobód osób,

c) spfistupňovaniu, uvádzaniu do obehu, ponúkaniu, predávaniu alebo inému spósobu rozširovania
extrémistic\ich materiálov,

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 kvyhrážaniu sa
ta\ýmto osobám alebo k obmedzovaniu práv ta\ichto osób,

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

Prijímateťsa rovnako zavázuje, že pri všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom nebude uskutoČňovať

a,/alebo inlým subjektom neumožní uskutočňovať politickú agitáciu, podponr alebo populaňzáciu názvu, znaČky,
programu alebo hesiel potitickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať a]ebo rozdávať letáky,

respektíve realizovať na tento účeI alebo v súvislosti s dm akékolVek úkony
(dhlej aj ako Nežaduce konanie).

' 5.14 Ak aj napriek splneniu povinnosti Prljímatelh podlh bodu 5.13 Zmluvy dójde bez jeho zavinenia k takému
Nežiaducemu konaniu, PrijímateLje povinný bez zbytočného odkladu vykonať také úkony a prijať také opatrenia, aby
Nežiaducemu konaniu okamžite zamedzil a zabezpečil, aby sa v d'alšom takom konaní nepokračovalo.

5.15 Vpdpade,žedójdezostranyPrijímatelbkporušeniupovinnostípodlhbodov5.13a/alebo5.14tejtoZmluvy,povaŽujú
sa finančné prostriedky poslcytnuté na základe tejto Zmluvy za použité v rozpore s touto Zmluvou. FinanČné
prostriedlry po{l'a predchádzajúcej vetyje Prijímatelpovinný poskytovatelbvi vrátiť na bankoqi účet Poskytovatelh
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to najneskór do 30 dní od doručenia qizvy Poslqltovatelh Pňjímatelbvi na wátenie
ta\ich flnančných prostriedkov.

5.16 Nesplnenie závázkov alebo porušenie povinností preukázane zapdčinené z dóvodu vyššej moci FPU nebude povaŽovat
, za použitie prostriedkov v rozpore s účelom uvedenlým v Zmluve.
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j.1 7 Prijímatel poskytuje FPU bezodplatný nerly'hradný súhlas na použitie vecných ql,stupov Projektu (najmá slovesné diela,
fotografické diela, audiovizuáIne die]a a audiovizuáIne a zvukové záznamy) všet§imi známymi spósobmi použitia v
neobmedzenom rozsahu a na celú dobu trvania autorskoprávnej ochrany (dhlej len Licencid, FPUje oprávnený
poslrytnúť súhlas na pouŽitie vecných qistupov Projektu tretej osobe v rozsahu Licencie. FPU je oprávnený vyrržiť
Licenciu qýluČne na ÚČeI, ktoqi nieje priamo ani nepriamo obchodný. FPU nieje povinný Licenciu využiť.

6 Podmienky poslrytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov

6.1 Poskytovatelsa na základe tejto Zmluvy zavázuje pos}rytnúť Pňjímatelbvi finančné prostriedkyvo výške uvedenej v
bode 4.3 bezhotovostným prevodom na účet Prijímatel'a uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

6.2

6.3

6.4

6.7

6.B

6.9

6.5 VyriČtovanie musí byť podpísané Prijímatelbm alebo štatutárnym orgánom Prijímatel'a alebo ním na tento ričel písomne
splnomocnenou osobou, priČom toto splnomocnenie musí byt sírčasťou predloženého Vyričtovania,

6.6 Prijímateťje povinnli doruČiť Vytičtovanie Poskytovatelbvi osobne do kancelárie FPU, prostredníctvom kuriérskej
sluŽby alebo prostredníctvom doporučenej zásielky, alebo prostredníctvom Ústredného portáIu verejnej správy.

V prípade zistenia Poskytovatela o preukázatelh ch nedostatkoch pri hospodárení Prljímatel'a s poskytnuQimi
íinanČnlimi prostriedkami je Posiqltovatel oprávnen;i až do času odstránenia ! chto nedostatkov zastavit poskytovanie
d'alších finančnlich prostriedkov Prljímatelbvi.

Použitie poskytnulich finančnl ch prostriedkov poslcytnutlilch na základe Zmluvy podlieha ich vyriČtovaniu, ktoré
PrijímateL predkladá v termíne a spósoborrr určen mi v Zmluve. Vyričtovanie pozostáva z finančného vyričtovania
pos\ytnutly'ch finanČnlich prostriedkov a vecného vyhodnotenia realizovaného projektu (d'alej spolu aj ako Vy čtovanie
), ktoré Prijímatelzrealizuje v registraČnom systéme Poskytovatela. Prijímatetje povinnl Vyričtovanie podlh
predchádzajricej vety Poskytovatelbvi predložiť v tlačenej podobe vygenerovanej z registračného systému FPU resp. v
podobe urČenej na elektronické doručovanie prostrednícfuom Ústredného portáIu verejnej správy najneskór do
termínu: OL,O3,2O2Z.

Vyričtovanie musí obsahovať informáciu o použití finančnl ch prostriedkov podlh skupín rozpočtoqich položiek s
ohl'adom na Rozpočet projektu. Neoprávnené v davky projektu žiadatelnemóže vyričtovať ako povinné
spolufinancovanie, Prijímatelje povinn1/ vo finančnom vničtovaní uviesť q šku dblšieho spolufinancovania projektu zo
zdrojov uvedenlich v rozpočte projektu.

Ak Prijímatel nepredloŽÍ VyriČtovanie najneskór v termíne stanovenom v bode 6.3 tohto článku, Poslrytovatel ho
písomne vyzve, aby predloŽil Vyirčtovanie bez zbytočného odkladu, najneskór však do 10 dní od doručenia písomnej
.r. rry.Ak prijímatelnepredloŽÍ VyriČtovanie ani v uvedenej dodatočnej lehote, považuje sa táto skutočnosť za použitie
finančnlfch prostriedkov v rozpore s ričelom uvedenlim v tejto Zmluve.

Ak kancelária zistí nedostatky vo Vyričtovaní alebo vjeho prílohách, oznámi tieto nedostatky prostredníctvom
elektronickej pošty Prijímatelbvi a vyzve ho, aby ich v lehote 5 až 30 pracovn;ich dní v závislosti od závaŽnosti
nedostatku odstránil. Ak Prijímatelnezabezpečí odstránenie nedostatkov v stanovenom termíne, považuje sa táto
skutoČnosť za použitie poslqytnu|ich frnančnl ch prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s ričelom uveden:ím v tejto
Zmluve.

Ak kancelária pri overovaní splnenia podmienok použitia finančnlich prostriedkov z fondu zistí také porušenie
podmienok uvedenl ch v Zmluve, ktoré zakladá povinnosť prijímatelh vrátiť poskytnuté finančné prostriedlry alebo ich
Časť. neodkladne vyzve Pr|jímatelh, aby v lehote do 10 dní odviedol poskytnuté finančné prostriedky na ričet fondu. Ak
Prijímatelv urČenej lehote qizvu neuposlrichne, alebo odvedie na ričet fondu neriplnri sumu, považuje sa táto
skutoČnosť za pouŽitie poslrytnutl ch ťrnančnlich prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s ričelom uvedenl m v tejto
Zmluve.

6.10 Pňjímatelje oprávnenli pouŽiť fínančné prostriedlry poskytnuté na základe tejto Zmluvy qilučne na ričel uvedenl v
tejto Zmluve. V pdpade pouŽítía finanČnl ch prostriedkov v rozpore s čelom uveden3ím v zmluve je prijímatel povinn
vrátiť vŠetl y neoprávnene pouŽité finančné prostriedky a znášať sankcie uplatnené voči nemu podlh zmluvy, Prijímater
je oprávnen; použiť finančné prostriedky len na rhradu oprávnen ch q davkov definovanlich v pdslušnej Y, zve, v
Štrukt re podpornej Činnosti na p sluŠnlf kalendárny rok. kto4i sa vzťahuje kY zve, prípadne v rozhodnutí riaditelh
na podklade ktorejje uzavieraná táto Zmluva. Za neoprávnené q davky sa považujri v davtcy definované v Štruktrire

' podpornej Činnosti k prísluŠnej Vl,zve a v davky definované v bode 5 článku 6 Zásad.
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7.I

7 Vrátenie finančn ch prostriedkov, sankcie

7.2

Prijímatelje povinn;i vrátiť Poslrytovatelbvi finančné prostriedky, ktoré použil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom o

FPU alebo ričelom uveden rn v tejto Zmluve, a to do 30 dní odo dňa predloženia vyričtovania alebo zistenia ich
neoprávneného použitia a v pdpade porušeniu povinností podlb bodov 5.11 a 5.15 Zmluvy odo dňa q zvy
Poskytovatelá.

PriJímateťje povinnli vrátiť Poskytovatelbvi finančné prostriedky, ktoré nepoužil celkom alebo sčasti na financovanie
Projektu, a to do 30 dní odo dňa skončenia realizácie Projektu a v pfipade ak Prijímateťnerealizuje projektvóbec, do

30 dní odo dňa donrčenia oznámenia o nerealizovaní projektu podlá bodu 5.9. Zmluvy,

Prijímaterje povinn zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo qiŠke 0,05 o/o zo sumy neoprávnene pouŽilich finanČnl ch
prostriedkov, a to za každ deň neoprávneného použitia finančn;ich prostriedkov podlb 7,1, Zmluvy. Prijímatelje
povinn zaplatiť Poslqftovatelbvi pokutu vo qiške 0,05 % zo sumy neoprávnene zadržan ch frnanČnl ch prostriedkov, a

to zakažd, deň neoprávneného zadržanía finančnlich prostriedkov po uplynutí lehoty podlh bodu 7.2 Zmluvy.
Povinnosť Prijímatelh vrátiť Poskytorlatelpvi finančné prostňedlry, na wátenie ktoq ch vznikol Poslrytovatelbvi nárok

lim nie je dotJ<nutá.

V pdpade omeškania Prijímatelh so zaplatením akéhokoťvek peňažného záváz}la Poskytovatelbvi je Prijímatel povinn
zaplatiť Poskytovatelbvi ítroky z omeškania vo q ške 0,03 o/o z dlžnej sumy, a to za každli deň omeškania.

V pdpade, že v dósledku skutočnosti, za ktorri zodpovedá Prijímatel', vznikne Poskytovatelbvi škoda, je Prijímatel
povinn;y' nahradiťju Poskytovatelbvi v lehote, ktoru určí Poskytovatel', a v celom rozsahu tak, ako bude vyČÍslená

Poskytovatelbm.

Zaplatením penále, pokuty a zmluvnej pokuty podlh tejto Zmluvy nieje dotknuté právo na náhradu Škody spósobenej
ponršením povinnosti, pre pdpad porušenia lctorej bola dohodnutá; a náhrada škody móže byt uplatňovan'á
Poskytovatelbm voči Prijímatelbvi v plnej qiške a to aj v prípade, ak zmluvná pokuta prevyšuje v Šku Škody.

7.3

7.4

7.5

7.6
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8 Zánik zmluvy

B.1 Právne vzťahy medzi Poskytovatelbm a Prijímatelbm založené touto Zmluvou móžu zanikn ť najmá:

a) akceptáciou riadneho a plného vyričtovania Projektu podl'a čl, 6 tejto Zmluvy.
b) dohodou Zmluvn ch strán,
c) odstripením od Zmluvy zo strany Poslqrtovatel'a.

8,2 Poskytovatel móže od tejto Zmluvy odstripiť v pípade, ak Prijímateť použlje finančné prostriedky alebo ich Časť v
rozpore so Zmluvou, resp. v rozpore s írčelom uveden]ím v tejto Zmluve, Rovnako móže Poskytovatel odstripiť od tejto

Zmluvyv prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy alebo v prípade zmeny okolností, za ktorl ch doŠIo k uzavretiu
Zmluw, a to najmá:

a) ak sa preukáže, že ridaje v žiadosti a dokladoch, na zák]ade ktorlich Poslrytovateťrozhodol o poskytnutí

dotácie boli nepravdivé, neriplné, zavádzajrice alebo sfalšované,
b) ak Pr|jímatel bezdóvodne pozastavil realizáciu projektu.
c) ak na majetok Prijímatel'a bgla povolená exekricia, reštrukturalizácia alebo vyhlásenl konkurz, alebo bol

návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutliz pre nedostatok majetku.

8.3 Poslrytovateťje oprávnenl od Zmluvy odstripiť v prípade, ak Prijímateťpredloží žiadosť o dotáciu na projekt v rámci
rovnakého opatrenia, v ktorom je poskytovaná dotácia touto Zmluvou, pňčom Poskytovatel dan projekt vyhodnotí ako
projekt zhodnl s Projektom podl'a tejto Zmluvy. Za zhodrry sa považuje aj projekt obsahujrici odch lky od Projektu, ak
podstatná časť projektu podlh posridenia Poskytovatelh je zhodná s Projektom. V prípade odstripenia podl'a tohto bodu
je odst penie Poslrytovatel'a od Zmluvy ričinné uplynutím posledného dňa obdobia, na ktoré už bola poslrytnutá dotácia
podlh tejto Zmluvy, pričom deň irčinnosti odstripenia je zároveň poslednlim dňom platnosti Zmluvy, a Zmluva zaniká s

irčinkami do budricnosti.

B.4 Ak nie je ustanovené inak, odstripenie od Zmluvy je ričinné, a Zmluva zaniká momentom jeho doručenia dfuhej
Zmluvnej strane. Ak nie je uvedené inak, odstripením od Zmluvy zanikajri všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy.
Zmluvná strana, ktorej pred odstripením od Zmluvy poskytla plnenie druhá Zmluvná strana toto plneníe vráti.

B.5 Ak je Prijímatelbm fyzická osoba, jej smrtou Zmluva nezanikne, ibaže jej obsahom bolo plnenie, ktoré mal Prijímatel
vykonať osobne, Do práv a povinností Prijímatel'a zo Zmluvy vstupujti dedičia Prijímatelb.

8.6 Ak obsahom Zmluvy je plnenie, ktoré mal zomrel; Prijímatelvykonať osobne, táto Zmluva momentom jeho smrti
zaniká. Vysporiadanie nárokov zo Zmluvy vykoná Poslrytovatel voči dedičom, Pos}cytovateť má nárok na vrátenie
nespotrebovanej časti plnenia ku dňu zániku Zmluvy, a ak Prijímatel zo Zmluvy plnil čiastočne, má Posl rtovatel nárok
na wátenie časti poskytnuQich finančn;ich prostriedkov v pomere k velkosti uvedeného čiastočného plnenia
Prijímatelh, podlh toho ktorá suma je vyššia. Ak PrijímateL zo Zmluvy ku dňu zániku Zmluvy neplnil vóbec, má

Poslrytovatel nárok na vrátenie celej sumy poslqytnutl ch finančn ch prostriedkov. Dókazné bremeno o plnení resp.

čiastočnom plnení zo Zmiuvy prechádza na dedičov Prijímatelh. Ku dňu zániku Zmluvy zaniká akékolÝek právo
Prijímatel'a (eho dedičov) na akékolVek plnenie Poskytovatelh zo Zmluvy.

B.7 Ustanovenia tejto Zmluvy upravujírce sankcie ako aj povinnosti z nich vypl]vajrice, ako aj dblŠie ustanovenia, ktoré
svojou povahou majir platiť aj po zániku Zmluvy, nie sír odstripením od Zmluvy dotknuté,

9 záverečné ustanovenia

9.1 Poskytovatelsi vyhradzuje právo znižili, sumu poskytnu| ch finančn ch prostriedkov z dóvodu nedostatku finančn ch
prostriedkov v rozpoČte Posltytovatel'a, ktoré sir príspevkom zo štátneho rozpočtu, q lučne však o sumu priamo
vyp\vajricu z viazania qfdavkov Štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej republilty v zmysle Zákona o
rozpoČtoq ch pravidlách. V takomto pípade nezodpovedá Poskytovatelza vzniknuté náklady Prijímatel'a ani
nezodpovedá za pdpadnri škodu.

9.2 AkékolVek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať q lučne v písomnej forme prostredníctvom vzostupne
oČÍslovanlfch dodatkov k tejto Zmluve, uzatvoren3ích po predchádzajricej dohode Zmluvnlfch strán. O skutočnostiach
rozhodn;ich pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy zo strany Prijímatela je Pňjímatel povinnli informovať
Poskytovatelh bez zbytočného odk]adu od ich vzniku, minimálne 30 dní pred uskutočnením zmeny. O zmenách
rozhoduje riaditeťFPU, v lehote najneskdr 30 dní od doručenia žiadosti o zmenu.
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9.5 Zmluva je lyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorlfch jeden dostane Prijímatel a jeden Poslqrtovatel

9.6 Zmluvné strany sa v súlade s § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (dálej len
Obchodný zókonník) dohodli, že ich závázkový vzťah vzniknulf touto Zmluvou sa spravuje Obchodn;ým zákonníkom.
Prijímateťpodpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s pdslušnými všeobecne záváznýmí právnymi predpismi
ako aj so súvisiacimi internými predpismi Poslcytovatelh, ktoré upravujú všetky vzťahy qislovne upravené ako aj

qislovne neupravené v tejto Zmluve. Prijímatel qislovne súhlasí s obsahom všet§ých súvisiacich interných predpisov
Poslqrtovatelh a zavázuje sa plniť vŠetky povinnosti, ktoré mu z nich v súvislosti s touto Zmluvou vyplývajÚ,

9,7 Neoddelitelhou súčasťou Zmluvy sú aj tieto pdlohy:

9.3

9.4

9.B

9.9

Ak finanČné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy použije Prijímatelna dodanie tovaru, na uskutočnenie
stavebnlich prác a/alebo na poskytnutie sluŽieb v zmysle zákona č.343t2oL5 Z. z. o vereJnom obstarávaní a o
zmene a doplnení nlektorch zákonov je Prijímatel povinn postupovať v zmysle uvedeného všeobecne závázné
právneho predpisu.

Táto Zmluva nadobrida platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvn5imi stranami. Táto Zmluva podlieha v zmysle
pdslušnlich ustanovení zákona č. 4OlL964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s
relevantn3ími ustanoveniami zákona č.2Itl2000 Z. z. povinnému zverejneniu.

a) Pdloha č. I:Závázné q stupy a obsah projektu
b) Príloha č. 2: Rozpočet projektu

Zásielka podl'a tejto Zmluvy sa musí doručovať na e-mailovrj 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 všetky zmeny ! kajrice sa adries oboch Zmluvn;ich strán uveden;ich v záhlaví tejto Zmluvy bez
zbytočného odkladu. V pdpade porušenia povinnosti podlb predchádzajricej vety zodpovedá Zmluvná strána druhej
Zmluvnej strane za pdpadnri škodu, ktorájej porušením uvedenej povinnosti vznikla.

Zmluvné strany sa zavázujri, že si navzájom v pfipade potreby bez zbytočného odkladu poskytnri všetku nevyhnutn(r
sričinnosť, ktorri bude možné v závislosti od konkrétnych okolností od nich spravodlivo požadovať, Zmluvné strany sa
zavázujri vzájomne si v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnriť informácie nevyhnutné na riadne splnenie
svojich závázkov vyp\fuajricich im zo Zmluvy, alebo z právnych predpisov, či prerokovať dóležité otázky, ktoré by

mohli v závažlej miere ovplyvniť plnenie povinností Zmluvnlfch strán stanovenlfch touto Zmluvou alebo právnym
predpisom, a ! m ovplyrniť dosiahnutie čelu Zmluvy,
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,Ú. t O Zmluuné strany vyhlasujri, že si Zmluvu prečítali, rozumejír jej obsahu a s hlasia s ním. Zmluvné strany vyhlasuj , že' prostredníctvom tejto Zmluvyje v5{adrená ich skutočná. vážna, slobodná vól'a, v ktorej niet omylu. Zmluvné strany
vyhlasujti, že t to zm]uvu neuzavreli v tiesni a za nápadne nevlihodq ch podmienok. Na potvrdenie vyššie uvedeného
Zmluvné strany Zmluvu vlastnoručne podpGu.

BratisIava Cadca 12.03.

---'-'

pňjímatell

predsedníčka rady FPU
za poskytovatela
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Predpokladanli názov podujatia (nemusí byť totožny s
názvom celého projektu)

Jurinova jeseň 2021 - 17. ročník Celoslovenskej literárnej
sťrťaže duchovnej tvorby

apríIl2021, až december/2 021
Predpokladan termín podujatia (uviesť v tvare mesiac

/rok)

Trvanie (počet dní)

čadca

Predpokladané miesto podujatia (mesto, obec - nie
konkrétne miesto konania), v prípade obmedzenia
verejnych podujatí možné realizovať ako online
prezentáciu

Literárna sriťaž

Druh aktivít a ich minimálny počet (koncěrty, t ystripenia,
predstavenia, eventy a pod. podl'a charaktenr v stupov) v
rámci hlavného podujatia, v prípade obmedzenia
verejnych podujatí možné realizovať ako online
prezentáciu

50 ričastníkov lit. sriťaže; 1,10 ričastníkov sprievodnlich podujatí
z radov čitatel'skej verejnosti

Odhadovan3i počet divákov / poslucháčov / návštevníkov

Slávnostné r,yhodnotenie, Literárny večer pod lampou - beseda

s víťazom lit. sriťaže, ]. beseda so spisovatelbm, beseda s 1

rr tvarníkom - i]ustrátorom, spomienková v stava, ffstava
rr tvarnych prác a ilustrácií slov. v tvarníka

Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp.
sprievodné podujatia, ak sri sirčasťou projektu (je

potrebné ich presne \T/menovať), v prípade obmedzenia
verejnych podujatí možné realizovať ako online
prezentáciu

Vyhlásenie lit. sriťaže, plagát s programom, pozvánky,

webstránka, Facebook, zborník lrybranych sriťaž. prác lit.

s ťaže, tlačová správa pre médiá

Iné qistupy a propagácia projektu (napr. plagát,

webstránka, sociálne siete, leták, pozvánka, katatóg)

Fond na podporu umenia bude uvádzany ako Hlavny partner
projektu na všetk ch materiáloch, v médiách a taktiež bude

zverejnená informácia o financovaní projektu ,,Srj.ťaž a

sprievodné podujatia z verejnych zdrojov podporil Fond na

podporu umenia"

Informovanie verejnosti o podpore z FPU (Žiadatel'/

žiadatelka je povinnli postupovať podla Prínrčky pre
propagáciu FPU zverejnenej na webovom sídle FPU v
časti Dokumenty)

Príloha č. 1: Závázné v stupy a obsah projektu
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Autorské honoráre, personálne náklady a služby
priamo srivisiace s realizáciou projektu 1B90,00 ]. B90,00 7 5,60 o/o

Cestovné a prepravné náklady 403,0 0 25o,00 L0,00 o/o

Propagácia a poiygraircké náklady 5 00,0 0 360,00 L4,40 Yo

Spolu: 2 7 93,00 2 500,00 89,5 7 o/o

Príloha č. 2z Rozpočet projektu

2.1_ Kalkulácia nákladov

1skupina rozpočtov5ich položiek Autorské honoráre, personálne náklady a služby pňamo silvisiace s realizáciou projektu
zah ňa kumu]atívne rozpočtové podskupiny Autorské honoráre, Práce a služby lykonané na faktriru, Personálne náklady,
SluŽby priamo srivisiace s realizáciou proJektu a Správa audítora, ako boli definované v Štruktrire podpornej činnosti na
aktuáIny rok.

2skupina rozpoČtoq ch poloŽiek Cestovné a prepravné náklady zah ňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Cestovné
náklady, Nákiady na prepravu techniky, Ubytovanie, Stravné, Strava a občerstvenie a Poistenie umelec\ ch diel, ako boli
definované v Štruktrire podpornej činnosti na aktuálny rok.

3skupina rozpočtov5ich položiek Nájmy pňestorov a techniky zahíňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nájom / prenájom
interiérov na realizáciu projektu, Nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu a Nájom / prenájom technilcy na
rea]izáciu projektu, ako boli definované v Štruktrire podpornej činnosti na aktuálny rok.

4skupina rozpoČtov ch poloŽiek MateňáIové náklady a obstaranie hmotného majetku v intenciách bežn ch v ldwkov zahíňa
kumulatívne rozpočtové podskupiny Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu a Obstaranie hmotného
majetku v intenciách bežn ch v davkov, ako boli definované v Štruktrire podpornej činnosti na aktuáIny rok.

sskupina rozpočtov5ích položiek propagácia a polygraftcké náklady zah ňa kumulatívne rozpočtové podskupiny polygrafické
nákiady stivisiace s qrobou neperiodiclr5ích publikácií, Polygrafické náklady s visiace s qrobou periodiclq ch publikácií,
PropagaČné materiáIy a publicita a Vliroba zvukového a multimediáIneho nosiča, ako boli definované v Štruktrire podpornej
Činnosti na aktuálny rok.

oskupina rozpoČtoqich položiek Účastnícke a členské poplatky zah ňa kumu]atívne rozpočtové podskupiny Účastnícke
poplatlry a Poplatky za Č}enstvo v medzinárodn ch organizáciách, ako boli definované v Štruktírre podpornej činnosti na
aktuálny rok.

7skupina rozpočtov5ich položiek Nákup knižničného fondu a predplatné zah ňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nákup
kniŽniČného fondu a Náklady na predplatné periodic ch publikácií, ako boli definované v Štruktrire podpornej činnosti na
aktuáIny rok.

2.2 Predpokladané v nosy

2.3 Spolufinancovanie

Verejné zdroje SR 0,00 0,00 %

Vlastné zdroje 293,00 t0,49 o/o

SpoIu: 293,00 1,0,49 %o
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