
ZML U vA
o po§kytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020
číslo: MK-3168l2020l3.2

uzatvorená podťa § 51 zákonaě.4011964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 4 ods. 5 zákona
ě.43412010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultury Slovenskej republiky

(ďalej len ,,zmluva") medzi zmlurmými stranami označenými
ako

Poskytovatel':
Sídlo:
Zgstupeny:
ICO:
Bankové spojenie:
Vydavkovy ťrčet:

Prrjmovy učet:
Depozitny ťrčet:

(ďalej len,,poskytovater")

a

Prijímatel':
Sídlo:
Zgstupeny:
ICO:
IBAN:
(ďalej len ,,prť ímater")

Ministerstvo kultriry Slovenskej republiky
Námestie SNP č" 33,813 31 Bratislava 1

Natália Milanová, ministerka kultťrry Slovenskej republiky
00165 I82
Štátna pokladnica
SK90 8180 0000 0070 0007 1652
SK66 8180 0000 0070 0007 1599
SK18 81 80 0000 0070 0007 1687

Kysucká knžnica v Cadci
17. novembra 1258,022 0l Čadca
Janka Bírov á, riaditeťka
36145068
SK48 8180 0000 0070 0048 1360
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Clánok 1

Predmet a čel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie prijímateťovi zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultriry Slovenskej republiky
na sprístupňovanie kultrirnych hodnót žiakom základnych škól, žiakorn stredn}ch škól
a pedagogick}m zamestnancom zékladnych škól a stredn}ch škól prostredníctvom
vyzbieranych kult rnych poukazov.

Prijímateť umožní držiteťovi kultrirneho poukazu použiť buď cel;i blok kultrirnych poukazov
v hodnote 4 eurá zloženy zo štyroch samostatn}ch kultrimych poukazov
v hodnote 1 euro alebo ťubovoťn počet samostatn}ch kultrirnych poukazov v hodnote 1 euro
v závislosti od ceny podujatia alebo poskytovanej služby. Tri zo štyroch kultrirnych poukazov
móže ich, držtteí použiť na ťubovoťné kult me podujatie okrem audiovizuálneho
predstavenia v kine alebo inej kultrirnej inštitucii, ktorá takéto predstavenie poskytuje.
Na audiovizuálne predstavenie je možné použiť jeden zo štyroch poukazov - tak}to poukaz
je farebne odlíšen , má špecifick kód aje označen} textom: ,,kino alebo ťubovoťné
podujatie". Pri realízácii audiovizuálneho predstarlenia m6že kultrirna inštitricia prijať
iba tak to typ kultrirngho poukazu. Ak držiteí kultrirneho poukazu nemá záujem o návštevu
audiovizuálneho predstavenia, m6že tento kultrirny poukaz využiť na návštevu iného
ťubovoťného poduj atia.



3. Dotácia je podťa § 8 ods. 4 zákona č, 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,zákartč.52312004 Z.z.") určená na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s účelom zmluvy
podťa odseku 1 tohto članku. Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na úhradu miezd,
platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní, refundáciu
výdavkov uhradených v predchádzajírcich rozpočtových rokoch, ani použiť na splácanie
úverov, póžičiek a úrokov zpijatých úverov a póžičiek, ani na úhradu závázkov
z predchádzajúcích rozpočtových rokov a úhradu výdavkov naprevádzku žiadateťa.

4. Poskýovateť poskýuje dotáciu podťa zákona ě. 43412010 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pósobnosti Ministerstva kultury Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
bezhotovostne a v súladé scj zákonom č. 29112002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Prijímateť prijíma dotáciu uvedenú v odseku 1 tohto članku bez ýhrad, v plnom rozsahu
a zavázuje sa naložiť s ňou podťa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súlade s platn;imi
právnymi predpismi.

Clánok2
Podmienky použitia dotácie a povinnosti prijímatel'a

1. Dotácia je ričelovo víazaná. Prijímateť sa zavázuje použiť poskytnutri dotáciu
len na financovanie ričelu podťa čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy v členení q davkov podťa č1. i
ods. 3 tejto zmluvy.

2. Za porušenie zmluvnych podmienok sa nepovažuje, ak prijímateť použije dotáciu na rihradu
len niektorych vydavkov urěen}ch v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy.

Prijímateť je povinn o poskytnutej dotácii viesť ričtovnri evidenciu v s lade so zákonom
ě.43112002 Z. z. o ričtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
ě.43112002 Z. z.'o). Prijímateť, ktory nie je ričtovnou jednotkou podťa zákona
č.43112002 Z. z., je povinn} po dobu piatich rokov odo dňa podpísania zmluvy uchovávať
všetky ričtovné doklady, srivisiace s realizáciou ričelu zmluvy. Prijímateť je,povinn]í po dobu
piatich rokov odo dňa podpísania zmluvy uchovávať všetky kultrime poukazy alebo bloky
kultrirnych poukazov, ktoré vyzbieral a ktoré boli podkladom pre poskytnutie dotácie.

Prijímateť je povinn} elektronicky zaslať webovému sídlu www.kulturnepoukazy.sk (ďalej
len ,,server") kódy vyzbieran}ch kultrimych poukazov. Prevádzkovateť servera zašle
elektronicky prijímateťovi protokol P4 - potvrdenie o elektronickom nahlásení kultrirnych
poukazov.

5. Prijímateť berie na vedomie a srihlasí, že posledn}m možn}m termínom na nahlásenie
vyzbierartych kultrirnych poukazov podťa odseku 4 tohto članku je 20. november 2020.

6. Prijímateť je povinn rea|izovať prostredníctvom kult rnych poukazov kultrirne podujatia
a aktivity, ktoré majri kultrirny a kultrirno-edukačn; charakter, sri vhodné pre žiakov
záklaďnych škól a študentov stredn ch škól a zverejňovať ihformácie o realizácii t chto
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kulturnych podujatí a aktivít pred ich uskutočnením v štruktrire požadovanych ridajov
prístupnych na webovom sídle

Prijímateť je povinrq vrá iť celťr poskytnutri dotáciu v roku 2020 na v}davkovy ričet
poskytovateťa č. SK90 8180 0000 0070 0007 1652 vedeny vŠtátnej pokladnici, ak sa
právoplatne preukáže spáchanie trestného činu v srivislosti s realizáciou projektu, na ktory
bolaposkytnutádotáciapodťa č1. 1 ods. I a2tejto zmluvy.

Prijímateli je povinn; vrátiť celri poskytnutri dotáciu v roku 2020 na vydavkov/ ričet
poskytovateťa č. SK90 8180 0000 0070 0007 1652 vedeny v Štátnej pokladnici, ak mu bola
na ten isty tičel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu. Ak vracia dotáciu v roku 202l,
je povinn; ju wátiť na depozitny ričet poskytovateťa č. SK18 8180 0000 0070 0007 1687
vedeny v Štátnej pokladnici."

čHnok 3
Podmienky poskytnutia a z čtovania dotácie

Poskytovateí nazáklade ním potwdeného protokolu P5 poskytne prijímateťovi dotáciu podťa
čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy vhodnote vyzbíerarrych avsrilade sčl. 2 ods. 4 tejto zmluvy
nahlásen ch kultrimych poukazov. Kinám a kultrimym inštitriciám, ktoré prijímajri kultrirne
poukazy na audiovizuálne predstavenia, bude nazáklade potwdeného protokolu P5
poskytnutá dotácia podfa č1. 1 ods. 1 tejto zmluvy len v hodnote vyzbieranych a v srilade
s č1. 2 ods. 4 tejto zmluvy nahlásen; ch kulturnych poukazov, ktoré s označené textom,,kino
alebo ťubovoťné poduj atie".

Poskytovateť uvedie v protokole P5 ridaje o celkovom počte a sume vyzbierartych kulturnych
poukazov za príslušné obdobie. Poskytovateť poskytne prijímateťovi na zžklade protokolu P5
finančné prostriedky, ak počet nahlásenych kultrirnych poukazov za dva kalendárne mesiace
dosiahne aspoň 200 kusov. Ak počet nahlásenych kultrirnych poukazov za dva kalendárne
mesiace bude menší ako 200 kusov, tak sa tento počet zapoěíta do nasledujriceho obdobia,
najneskór však do 20. novembra2}2}.

Prijímateť je povinn} najneskór do 30. novembra 2020 qtvoriť podťa pokynov na serveri
protokol P7, ktory predstavuje ročné zričtovanie celkového počtu vyzbieranych kult rnych
poukazov, a teda ročné zričtovanie poskytnutej dotácie. Číselná avecná správnosť
vyričtovania poskytnutej dotácie podťa protokolu P7 musí byt' potvrdená štatutárnym
zástupcom prijímateťa, alebo ním písomne poverenym zástupcom, pričom toto písomné
poverenie je potrebné zaslať poskytovateťovi spolu s protokolom P7 v termíne
do 30. novembra 2020.

Ak prijímateť nezašle potvrden} protokol P7 v lehote podťa odseku 3 tohto článku,
je prijímateť povinn} podťa pokynov poskytovateťa protokol P7 predložiť v dodatočne
stanovenej lehote určenej poskytovateťom. V prípade, ak prijímateť poskytovateťom
potvrdeny protokol P7 nepredloží ari v dodatočne stanovenej lehote, je povinn;f poskytnutri
dotáciu v plnom rozsahu wátiť.

Prijímateť berie na vedomie, že poskytovateť je okrem kontroly vecnej realizácie predmetu
zmluvy oprávnen} vykonať finančnri kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou podťa
zákona č.35712015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorych
zákonov.
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6. Ak sa zistia nedostatky pri hospodarení s poskytnutou dotáciou, poskytovateť
až do odstránenia týchto nedostatkov zastaví poskytovanie ďalších finančných prostriedkov
na r ealizáciu úč elu zmluvy.

Clánok 4
Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

1. Pri porušení ťrnančnej disciplíny sa postupuje podťa § 31 zákona ě. 52312004 Z. z. v zneni
neskorších predpisov.

2. Ak prijímateť nedodrží l:hotu na vyričtovanie dotácie podťa čl. 3 ods. 3, je povinný zaplatiť
poskytovateťovi penále vo výške 0,1Yo zo srrmy poskytnutej dotácie zakaždý aj začatý deň
omeškania do dňa predloženia vyúčtovania, najneskór do uplynutia lehoty podťa čl. 3 ods. 4.

Clánok 5
Odstúpenie od zmluvy

1. Pred riadnym splnením závázkov podťa tejto zmluvy, t. j. pred skončením jej platnosti móže
poskytovateť odstupiť od zmluvy ak dójde k podstatnému porušeniu zmluvy alebo zmeny
okolností, zaktoých došlo k uzavretiu zmluvy, a to najmá ak:
a) sa preukáže, že udaje v žiadosti a dokladoch, na ziklade ktorých poskytovateť rozhodol

o poskytnutí dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,
b) prijímateť bezdóvodne pozastavil realizáciu projektu, alebo tento nerealizoval v rozsahu

podl'a čl. 1 ods. 1tejto nriuvy,
c) sa právoplatne preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s realizáciou projektu,
d) použije dotáciu alebo jej ěasť v rozpore s touto zmluvou,
e) na majetok prijímateťa bola povolená reštrukturalizácia alebo vyhlásený konkurz, alebo

bol náwh na vyhlásenie konkurzuzanietnutý pre nedostatok majetku.

2. Odstupenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia poskytovateťa
o odstúpení od zmluvy prijímateťovi. Za doručené sa pritom považuje aj oznátmenie,
ktoré bolo poskýovateťovi vrátené z dóvodu, že si ho príjemca v odbernej lehote
nevyzdvihol, a to aj v prípade, ak sa o tom prijímateť nedozvedel. q

3. Odstúpením od zmluvy nezanikajú nároky poskytovateťa vyplýv ajíce zporušenia ťrnančnej
disciplíny ukladané v súlade so zákonom č.52312004 Z. z.

Clánok 6
Spoločné a záv er ečné ustanovenia

1. Táto zmluva sauzatvátra na dobu určitú, ato do času riadneho splnenia záv'ázkov podťa tejto
zmluvy, najmá vysporiadania všetkých finančných závázkov prijímateťa voči
poskytovateťovi.

2. Závitzky obsiahnuté v tejto zmluve nie je možné previesť na tretie osoby. Ak nastanú zmeny
právnej formy prijímateťa alebo zrušenia prijímatela bez likvidácie alebo ak prijímateť
zanikábez právneho nástupcu t. j. s likvidáciou, je prijímateť povinný bezodkladne oznámiť
túto skutočnosť poskYovateťovi; ak dójde k zrušeniu prijímateťa bez likvidácie je prijímateť
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povinn oznérniť aj néuov a sídlo svojho právneho nástupcu, na ktorého prechádzajuzávázky
ztejto zmluvy.

3. Prijímateť dotácie je povinn;i bezodkladne oznámiť poslgrtovatelbvi dotácie každn zmenu, ktorá
a) sa t}ka

1 . ridajov identifikujricich prijímateťa dotácie,
2. kontaktn}ch ridajov prijímateťa dotácie,
3. ridajov, ktoré prijímateť preukázal poskytovateťovi dokladmi predložen}mi

k žiadosti o poskytrrutie dotácie,
4. ričelu, na ktor} bola dotácia poskytnutá prijímateťovi,

b) má vplyv na
1. právne postavenie prijímateťa dotácie,
2. doručovariie písomností prijímateťovi dotácie.

Prijímateť dotácie berie na vedomie, že podmienky, za splnenie ktor..ich mu bola dotácia
poskytnutá je povinn;f dodržíavať počas celého obdobia trvania zmluvy.

Prijímateť vyhlasuje, že všetky daje, ktoré sri uvedené v tejto zmluve, ako aj ridaje, ktoré boli
poskytnuté prostredníctvom elektronickej registrácie do dotačného systému poskytovateťa,
sri riplné, pravdivé azískané v srilade s osobitn}mi právnymi predpismi. Prijímateť lyhlasuje,
že srihlasí so spracovanim a zverejnením poskytnutych ridajov poskytovatEťovi v rámci
činností poskytovateťa srivisiacich s realizáciou dotačného systému poskytovateťa.

Návrh zmlulry móže prijímateť prijať do 30 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia;
po uplynutí tejto lehoty návrh zmluvy podťa 43b ods. 1 písm. a) Občianskeho zákonníka
v znení zákonač. 5091199I Zb. zariká.

Prijímateť podpisom tejto zmluvy udeťuje poskytovateťovi srihlas na zverejnenie obsahu
zmluvy v Centrálnom registri zmluv podťa osobitného predpisu, nakoťko plnenie podťa tejto
zmluvy je plnením zaverejné financie a obsah zmluvy nepodlieha ochrane z dóvodu ochrany
obchodného tajomstva.

8. Táto zmluva nadobrida platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvn mi stranami
a ričinnosť dňom nasledujricim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmIuv podťa
osobitného predpisu. t

9. Poskytovateť si vyhradzuje právo znížiť v šku dotácie z dóvodu nedostatku finančnych
prostriedkov v rozpočte v srivislosti s viazaním rnidavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom
ťrnancií Slovenskej republiky, o čom písomne upovedomí prijímateťa. V takomto prípade
poskytovateť nezodpovedá prij ímateťovi za v zniknuté v}davky, ari za pdpadnri škodu.

10. Práva apovinnosti zmluvn;ch strán vyslovne neupravené touto zmluvou sa spravujri
príslušn}mi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zikona ě,52312004 Z. z. a zákona
č. 43112002 Z. z.

11. Ustanovenia tejto zmluvy možno zmeniť len po vzájomnej dohode zmluvn ch strán,
a to v}lučne vo forme písomného dodatku odsrihlaseného oboma zmluvn}mi stranami.

12. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, zktorych jeden dostane prijímateť a dva
poskytovateť.



13. Zmluvné strany vyhlasuju, že
ju potvrdzujrí svojimi podpismi.

si zmluvu PreČÍtali, s j ej obsahom srihlasia a dobrovol,ne

Bratislar a. Z 2' J Ú í= 2020

Za poskyovatela:

i

Natália Milanová
ministerka kultury

čadca,/ Y {tí,t

Za prijímatel'a:

Janka Bírová
riaditel'ka


