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ll,t ZluLUVA

o poslvtnutí dotácie zo štátneho rozpočtu pro§tredníctvom rozpočtu
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017

číslo: MK-3257 12017 l2.1

uzatvorená podl'a § 51 zákona č. 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 zmluvnými stranami označenými ako

Posl§tovatel':
Sídlo:
Zastllpený:
alebo

IČo:
Bankové spojenie:
Výdavkový účet:
Príjmov,ý účet:
Depozitný účet:
(d'alej len,,poskytovatel"')

a

Prijímatel':
Sídlo:
Zastúpený:
lČo:
IBAN:
(d'alej len,.prijímatel"')

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP č. 33, 813 3 l Bratislava l
Marek Mad'arič, rrunister kultúry Slovenskej republiky
JUDr, Emília Kršíková, vedúca sIužobného úradu Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky
001ó5 182
Štátna pokladnica
SK90 8180 0000 0070 0007 1652
SK66 8180 0000 0070 0007 1599
SK18 8i80 0000 0070 0007 1687

Kysuclcá knižnica v Čadci
Ul. 17. novembra 1258, O22 01 Čadca
PhDr. Janka Bírová, riaditel'ka
36l45068
sK48 8180 0000 0070 0048 1360
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článok 1
Predmet zmluvy

Predmetom zmluly je poskytnutie dotácie prijímatelbvi zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na kultúmu aktivitr-r
osób so zdravotn}jm postihnutím alebo inak mevýhodnených skrrpín ob}"ýatelitva
v sume 1 300 eur (slovom: jedentisíc tristo eur) jednorázovo na podporu realizácie projektu s názvom
Aktivizácia seniorov umením (d'alej len ,,projekt") - priprava a rea|izácía kultúrnej aktivity
pre osoby so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnené skupiny obyvatel'stva.

Dotácia je podl'a § 8 ods. 4 zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtoých pravidlách verejnej sprálry
a o znene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
č. 52312004 Z. z;') urěená na úhradu bežných výdavkov v nasledovnom č]enení: honoráre (odmeny)
a osobné náklady.

Posk)tovatel' poskytuje dotáciu pod l'a zákona č. 434120|0 Z. z. o posky,tovaní dotácií v pósobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republik7 v znení neskorších predpisov bezhotovostne a v súlade
so zákonom č. Z91l20O2 Z. z. o Šútnej pokJadnici a o zmene a doplnení niektorjch zákonov v znení
neskorších predpisov, vo forme bežného alebo kapitálového transferu.

Plijímatel' prijíma dotáciu podl'a odseku 1 bez v.ýhrad v plnom rozsahu a za podmienok uvedených
v tejto zmluve.
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Článok 2
Podmienky použitia dotácie a povinnosti prijímatel'a dotácie

Dotácia je účelovo viazaná. Prijímatel' sa zavázuje použiť poskytnutú dotáciu na realizáciu proj ekhr
v roku 20l7, podl'a čl. 1 ods. 1 tejto zmlury v členení qýdavkov podl'a čl, 1 ods. 2 tejto znrluly,

Prijímatel' sa zavázuje financovať projekt, na ktoný sa dotácia poskyruje, aj z vlastných alebo iných
zdrojov najmenej vo výške 5 o/o, t.j. l53 eur (slovom: stopáťdesiattri eur) z celkového rozpočtu
podporeného proj ektu uvedeného v pdlohe žiadosti o poslg4nutie dotácie č. WK-3257l2017l2.1
vo výške 3 056 eur.

Prijímatel'móže použiť dotáciu na úhradu niektoqich výdavkov uvedených v čl. l ods. 2 tejto zmluv1.
Prijímateť je oprávnený použiť dotáciu na úhradu príslušného výdavku najviac v sume, klorú
k takémuto v-ýdavku uviedol vcelkovom rozpočte projektu, ato: honorár€ (odmeny) a osobné
náklady 1 376 €.

Prijímatel'je oprávnený použiť dotáciu do 3 l . decembra 20l7.

Výnosy z poskYnutých prostriedkov po odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okem poplatkov
za za|oženie a zrušenie účtu) sú podl'a § 7 ods. 1 písm. m) zákona č, 52312004 Z. z. pr{jmom štátneho
rozpočtu. Prijímatel' je povinný odviesť na príjmory účet poskyovatel'a č. SK66 8l80 0000 0070
0007 1599 vedený v Štátnej pokladnici kladný rozdiel medzi r"ýnosmi a poplatkami za vedenie účtu
najneskór do 20, januára 2018.

Prijímatel' je povinný zaslať poslg.tovatel'ovi písomne v lehote uvedenej v odseku 5 informáciu
o platbe v,.ínosov, alebo informáciu o tom, že výnosy nevznikli.

Prijímatel'je povinný pri použití dotácie dodržať maximálnu hospodá,rnosť, efektívnosť a účinnosť ich
použitia v súlade s ustanoveniami § 19 ods. 3 zákona č. 52312004 Z. z.

Prijímate|' je povinný o poskytnutej dotácii viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom
č.43l12002Z. z. o účtovníctve v mení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon č. 43112002 Z. z.").
Prijímatel', ktorý nie je účtovnou jednotkou podl'a zákona ě.43112002Z. z., mlsí počas piatich rokov
odo dňa podpísania tejto zmluly uchovávať všetky účtovné doklady, súvisiace s realizáciou projeku
podl'a čl. l ods. 1 tejto zmluly.

Prijímatel' nemóže z dotácie poskytovať finančné prostriedlry ako dotáciu alebo póžičku iným
právnickým osobám alebo fuzickým osobám, ani financovať podujatia organizované alebo
realizoyané inými právniclcými osobami a fozickými osobami. Prijímatel' nem6že použiť dotáciu
na úhradu závázkov z predchádzajúcich rokov, miezd svojich zamestnancov, platov, služobných
pdjmov a ich náhrad a ostatných osobných ryromaní, úhradu l^ýdavkov na vlastnú prevádzku,
refirrrdáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch, ani použiť na splácanie úverov,
póžičiek a urokov z prijafých úverov a póžičiek, k{^ie straty z vlastnej činnosti alebo z činnosti
tretich osób. Prijímatel' nemóže použiť dotáciu na úhradu ýdavkov, ktoré nemajú priamy vďah
k proj ektu uvedenému v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy.

10, Poskytovatef bude akceptovať aj v,ýdavky prijirnatel'a spojené s realizáciou projektu podl'a čl. l ods. l
tejto zín]u!y, ldoré prijímatel' rrynaložil pred uzatvorením tejto zmluly, ak boli lynaložené
v roku 2017 na úhradu r"ýdavkov uvedených v čl, 1 ods. 2 tejto zmluly,

11, Ak prij ímatel' nebude realizovať projekt, na ktotý bola dotácia podfa čl. l tejto zmluly poskytnutá,
je povinný bezodkladne písomne o tejto skutočnosti informovať posk},tovatel'a a súčasne vrátiť
dotáciu v plnom rozsahu, najneskór do 31. decembra 2017 na wýdavkový účet poskytovatel'a
č. SK90 8180 0000 0070 0007 1652 vedený v Štátnej pokladnici,
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12, Ak prijímatel' nelyčerpá celú poskYnutú dotáciu, je povinný jej nevyčerpanú časť bezodkladne
v roku 2017 vrátit' na qýdavkový účet poskltovatel'a č. SK90 8180 0000 0070 0007 1,652 vedený
v Štátnej pokladnici. Ak vracia nelyčerpanú časť dotácie v rokrr 2018, je povinný vrátiť tílto časť

dotácie na depozitný účet poskyovateÍa č. SK18 8180 0000 0070 0007 1687 vedený v Štátnej

pokladnici najneskór do 20. j anuára 2018.

13. Prijímatel'je povinný umožniť poskltovatel'ovi lykonať vecnú kontrolu, priebežnú finanČnú kontrolu
alebo následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poslg4nutou dotáciou podl'a zákona
č.35712015 Z. z, o ťnančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení nieldorých zákonov.

14. Prijímatel' je povinný pri použití dotácie posfupovať podl'a príslušných ustanovení zákona

č.343l2)t5 Z. z_ o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení nieldorých zákonov v zneni zákona
č. 4381201,5 Z. z.

15. Prijímatel' je povinný pri informovaní masmédií o projekte, na ktory bola dotácia podl'a čl. 1 ods. 1

tejto zmlulry poskytnutá a pri spoločenshých akciách konaných v súvislosti s týmto projektom alebo

inej jeho propagácii uviesť, že bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky" To sa nevzt'ahuje na podporené projekty realizované pred dňom podpísania tejto zmluly.

16, Prijímatel' sa zav'itzule uviesť v každom l".ýtlačku neperiodickej publikácie, zvukového, zvukovo-
obrazového nosiča a na všetkých propagačných materiáloch zretel'ne text: ,,Realizované s finanČnort
podporou Milisterstva kultury Slovenskej republikry." To sa nevďahuje na projekty realizované pred

dňom podpisu tejto zmluly.

Prijímatel' je povinný minimálne 15 dní pred realizáciou projektu poslať pos§tovatel'ovi - sekcii
kultúrnelio dedičstva (tajomníčke/tajomníkovi komisie v rámci pdslušného programr./podprogramu)
pozvánku alebo oznámenie o uskutočnení projektu s uvedením programu a miesta realizácie projektu,

Pozvánka musí blt'zretelhe omačená textom: ,,Realizované s finančnou podporou MinistersWa
kultúry Slovenskej republiky". To sa nevzt'ahuje na prijímate|ia, ktoqí realizuje projekt podujatie
pred dňom podpísania tejto zmlu!y.

článok 3
Vyúčtovanie dotácie

1, Prijímatel'je povinný vyúčtovať použitie dotácie v týchto lehotách:
a) do 31. oldóbra 2017, ak projekt realizuj e a ukončí v prvom polroku 2017,
b) do 20, januára 2018, ak projekt realizuj e a ukončí v druhom polroku 2017.

2. Prijímatel'je povinný lyúčtovat': -
a) dotáciu poskltnutú na realizáciu proj ektu,
b) finančné prostriedky, ktoré sa prijímatel' zaviaza| vynaložiť z iných zdrojov podl'a čl. 2 ods. 2

tejto zmluvy, pričom vyúčtované l}davky musia priamo súvisieť s projektom uvedeným v čl. l
ods, 1 tejto zmlurry.

3. Vyúčtovanie dotácie je základnou podmienkou pre pdpadné poskytnutie dotácie v nasledujúcom
rozpočtovom roku a musí obsahovať tieto samostatné časti:
a) vecné lryhodnotenie proj ekh.r,

b) finančné lryúčtovanie posk}tnutej dotácie.

4. Vecné lryhodnotenie projektu podl'a odseku 3 písm, a) musí obsahovať pisomnú správu podl'a prilohy
č. 3 k tejto zmiuve a to konkrétne:

a) pri realizácii podujatí vrámci živej kultúry a neformálneho vzdelávania v oblasti kultúry osób
so zdravotnj,rn postihnutím:

1, sprálu o naplnení ciel'a, zámeru projektrr s termínom konania podujatia, ciel'ovej skupine.
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2, informáciu o počte realizovaných aklivít v rámci projeklu,
3. informáciu o počte návštevníkov, počte účastníkoÝ podielajúcich sa na projekte,
4. sprievodný propagačný materiál:
- pozváŇa (pdpadne plagát alebo programov,ý bulletin) musí bť opatrená logom

ministefstva alebo textom: ,,Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej

republika" a musí bť v súlade s presným názvom projektu, ako aj termínom a miestom
íealjzácie projektu ako sú uvedené v žiadosti o dotáciu (pokial žiadatel' nepožiadal
o Zlnenu naz\.u pTojektu alebo termínu Či miesta realizácie),

- fotografie z kultumej aktivity,
5. informáciu o odbomej odozve projektu (recenzie, kritiky a pod.), pokial' bola uskutočnené,
6. informáciu o mediá|nej odozve, pokial' bola medializácia realizovaná.

b) pri periodických, neperiodických publikáciách, zvukov.ých, resp. zvukovoobrazol^ých nosičoch
a multimediálnych nosičoch:

1. dva vlýtlačky resp. nosiče s názvom projektu ako je uvedený v žiadosti o dotáciu, logom
ministeístva alebo textom: ,,Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej
republika"; v prípade čiastkovej webovej stránky ukážky z webovej stránL7 v rozsahu 5 strán,

2. sprálu o naplnení ciel'a projektu a špeciťrkáciu projektu,
3. informáciu o odbomej alebo mediálnej odozve proj ektu (recenzie, kritiky apod.), pokial' boli
uskutočnené,

Finančné vyúčtovanie posk}tnutej dotácie podla odseku 3 písm. b) tvorí:
a) vyúčtovanie dotácie podl'a prílohy č. 1 k tejto zmluve, wátane kópií bankol"ých vjpisov

(v pdpade hotovostného styku kópie pokladničných dokladov) preukazujúcich použitie dotácie
v súlade s čl. 1 tejto zmluly, kópií účtovných dokladov preukazujúcich použitie dotácie v súlade
s č1, 1 tejto zmluly (účtovný doklad ako preukázatelhý záznam musí obsahovat' náležitosti
v zmysle § l0 zákona č.43],12002 Z. z.; za obsahovú správnosť účtovného dokladu zodpovedá
prijímatel' dotácie), dokladu o odvedení v,.ýnosov z poskytnur,ých prostriedkov pos§tovatelbvi
v súlade sč1.2 ods. 5 tejto zmluvy a dokladu o vrátění nelyčerpanej dotácie poslcytovatel'ovi
v súlade s čl. 2 ods, 12 tejto zmluvy; ak je prijímatel' dotácie registrovaným platcom dane
z pridanej hodnoty a móže si uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, táto nie je
pri vyúčtovaní doíácie považovaná za oprávnený q|davok,

b) vyúčtovanie spolufinancovania projektu podl'a prílohy č, 2 k tejto zmluve,

Vecné r,yhodnotenie projektu a finančné ryúčtovanie posk}tnutej dotácie budú akceptované, iba ak
budú čitateťné a úplné a potlrdené podpisom štatutámeho orgánu prij ímate l'a alebo ním písomne
povereného zástupcu, pričom toto písomné poverenie musí byt' prílohou ryúčtovania.

Ak prijímatel'nepredloží finančné rlričtovanie poskytnutej dotácie a vecné lyhodnotenie projektu
alebo ak nereaguje na ýzvu poskytovateLa o predloženie finančného vyúčtovania poslrytnutej dotácie
alebo vecného lyhodnotenia projektu podfa odseku 1, alebo ak poskltovatel' zistí nedostatky
v predloženom finančnom q,rlčtovaní poskytnutej dotácie alebo vecnom lyhodnotení projeklu,
je prijímatel' povinný podl'a pokynov poskyovatel'a finančné lyúčtovanie poskynutej dotácie
alebo vecné lyhodnotenie projektu predložiť, doplniť alebo zabezpečiť odstránenie zistených
nedostatkov v lehote určenej poskytovatel'om. Ak prijímatel' v určenej lehote finaněné vyúčtovanie
poslqrtnutej dotácie alebo vecné lyhodnotenie projektu nepredloži, a|ebo nezabezpeči odstránenie
nedostatkov, je povirný dotáciu poslgtnutú na základe tejto zmlulry v plnom rozsahu wátiť
poskytovatel'ovi do 30 kalendámych dní od uplynutia lehoty podl'a predošlej vety.

Ak prijímatel' neodvedie finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania na príslušný účet
poslgtovatel'a (v pdpade vzniku povinnosti - watky), je povinný finančné prostriedky vo výške
dotácie poskytnutej na príslušný projekt poskytovatelbvi v plnom rozsahu vrátiť.
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1.

Ak sa zistia nedostatky pri hospodalení s dotáciou posk}tnutou podl'a čl. l tejto zrnluv,v, poskyovatel'
zastaví poskytovanie d'alších finančnÝch prostriedkov prijímatelbvi, až do ich odstránenia.

článot< +
Zmena podmienok použitia dotácie

O zmene podmienok použitia dotácie móže poskyovatel' rozhodnúť len na základe písomnej
a odóvodnenej žiadosti prijímatel'a dotácie v lehote určenej podl'a odseku 2 až 6 pre zmeny
podmienok použitia dotácie. Ak žiadost' nebude odóvodnená, lyzve posk),tovatel' prijímatel'a dotácie
na jej doplnenie. Ak žiadosť bude zamietnutá, oznámi poskytovatel' túto skutočnosť prijímatel'ovi
dotácie.

Žiadosť o zmenu názvu projektu musí byt predložená najneskór 15 dní pred realizácioll projeklu;
pri projektoch realizovaných v decembn 2017 do 30. novembra 2017.

Žiadosť o zmenu termínu amiesta realjzácie projektu musí byt' predložená najneskór 15 dni
pred realizáciou projektu; pri projektoch realizovaných v decembri 2017 do 30, novembra 2017,

Žiadosť o zmenu zámeru poslgztnutia dotácie v súlade s popisom .projektu av intenciách
akceptoyatel'ných výdavkov uvedených v celkovom rozpočte žiadosti v stlpci požadovaná dotácia
musi blt predložená najneskór 15 dní pred realizáciou projeku; pri projektoch realizovaných
v decembri 2017 do 30. novembra 2017,

Ziadosť o zrrrenu výdavkov v intenciách akceptovatel'ných výdavkov uvedených v celkovom rozpoěte
projektu v stÍpci požadovaná dotácia musi byť predložená najneskór do 30 dní od zrealizovania
projektu; pri projekloch realizovan.ich v novembri a decembri 2017 do 30. novembra 2017. Ak je
v celkovom rozpočte projektu v stlpci požadovaná dotácia pri výdavku uvedená nulová hodnota,
nie je možné žiadosti o zmenu ýdavkov vy-hovieť.

Žiadost'o zmenu termínu použitia a lryúčtovania dotácie v zmysle § 8 ods. 4 aods. 5 zákona
č.52312004 Z. z. musí byt' predložená najneskór do 30. novembra 2017,

Zmena celkového obsahového zamerania projektu nieje možná.

Zmena účelu poskytnutia dotácie nieje možná.

Zmena celkového rozpočtu projektu špecifikácia výdavkov a suma pri jednotlivých v,ýdavkoch
v stlpci celkorlí rozpočet - nie je možná.

3.

4.

10, Nav.ýšenie dotácie nieje možné.

Článok 5
Sankcie

Pri porušení finančnej discipliny sa postupuje podťa § 31 zákona č. 52312004 Z. z. v zleni
neskorších predpisov.

čtánot o
Odstúpenie od zmluv_v

l. Pred riadnym splnením závázkov podl'a tejto zmluw, t. j. pred skončením jej platnosti móže
posk}tovatef odstúpiť od zmluvy ak dójde k podstatnému porušeniu zmlur,y alebo zmeny
okolností, za korých došlo k uzar.retiu zmJuly, a to najmá ak:
a) prijímatel' nedodrží povinné spolufinancovanie projektu podl'a tejto zmluvy.

I

z,

5.

6.

7.

8,

9.
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3.

b) sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktoných poskytovatel' rozhodol
o posLltnutí dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,

c) prijímate|' bezdóvodne pozastavil realizáciu projektu, alebo tento nerealizoval v rozsahu podl'a
čl. 1 ods. l tejto zmluly,

d) sa právoplatne preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s realizáciou projektu,
e) použije dotáciu alebojej časť v rozpore s touto zmluvou,
l) na majetok prijímatela bola povolená reštrukturalizácia alebo lryhlásený konkurz, alebo bol návrh

na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok maj etkrr.

Odstupenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia poskltovatel'a o odstúpení
od zmlulry prijimatel'ovi. Za doručené sa pritom považuje aj oznámenie, ktoré bolo posk}tovatel'ovi
wátené z dóvodu, že si ho prijemca v odbemej lehote nelyzdvihol, ato aj v pdpade, ak sa otom
prijímatel' nedozvede1.

Odstupením od zmluvy nezanikajú nárolcy posk}tovatel'a ryplývajúce z porušenia finančnej disciplíny
ukladané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.

čUnok 7
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitu, a to do času riadneho splnenia závázkov podl'a tejto zmlury,
najmá lysporiadania všetkých finančných závázkov prijírnatel'a voči poskltovatel'ovi.

2. Závázky obsiahnuté v tejto zmluve nie je možné previesť na tretie osoby. Ak nastanú zmeny prár.rrej

formy prijímatel'a alebo zrušenia prijímatel'a bez likvidácie alebo ak prijímatel' zaniká bez právneho
nástupcu t. j, s likvidáciou, je prijímateI' povinný bezodkladne oznámit' túto skutočnosť
posk}tovatel'ovi: ak dójde k zrušeniu prijímatel'a bez likvidácie je prijímatel' povinný oznámiť
aj názov a sídlo svojho právneho nástupcu, na korého prechádzajú závázky z tejto zmlwry,

3, Prijímatel'dotácie bezodkladne oznámi posky.tovatelbvi dotácie každú zmenu:
a) v údajoch identifikujúcich jeho osobu ako prij ímatel'a dotácie,
b) korá má vplyv na právne postavenie prijímatel'a dotácie.
c) kontaktných údajov prijímatel'a dotácie.
d) ktorá má vplyl na doručovanie písomností prijímatel'ovi dotácie.
e) v údajoch, ktoré prijímatel' dotácie preukázal poslq,tovatel'ovi v listinnej podobe ako pfilohu

k žiadosti o poskytnutie dotácie a
f) skutočností, ktoré sa dotýkajú účelu, na ktory bola dotácia poskltnutá prijímatelbvi.

4. Prijímatel'dotácie berie na vedomie, že podmienky, za splnenie ktory'ch mu bola do'tácia posky,tnutáje
treba dodržiavat' počas celého obdobia trvania zmluwy.

5, Prijímatel rryhlasuje, že všetky údaje, ktoré sú uvedené v tejto znrluve, ako aj údaje, ktoré boli
poskytnuté prostredníctvom elektronickej registrácie do dotačného systému posk)tovatel'a, sú úplné,
pravdivé a získané v súlade s osobitnými právnymi predpismi, Prijímatel' lryhlasuje, že súhlasí
so spracovaním a zverejnením poskytnut_Ých údajov poskltovatelbvi v rámci činností poskytovatel'a
súvisiacich s realizáciou dotačného systému poskytovatel'a,

6, Návrh zmluvy móže prijímatel' prijať do 30 kalendámych dni odo dňajeho doručenia; po uplynutí
tejto lehoty návrh zmluvy podl'a § 43b ods. l písm. a) Občianskeho zákonníka v znení zákona
č.509/1991 Z. z. zaruká.

7, Prijímatel' podpisom tejto zmlulry udel'uje poskytovatel'ovi súhlas na zverejnenie obsahu zmluvy
v CentráInom registri zmlírv podl'a osobitného predpisu, nakolko plnenie podl'a tejto zmluvy
je plnením za verejné f-rnancie a obsah zmlury nepodlieha ochrane z dóvodu ocbrany obchodného
tajomstva.



8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnerria v Centrálnom registri zmlúv podl'a osobitného predpisu.

9. poslg,tovatel' si lyhradzuje právo nižiť výšku dotácie z dóvodu nedostatku finančných prosřiedkov
v rozpočte v súvislosti s viazaním výdavkov štátneho fozpoětu Ministerstvom financií Slovenskej
republiky, o ěom písomne upovedomí prijímatel'a. V takomto pdpade poskytovatel' nezodpovedá
prijímatelbvi za vzniknuté v,ýdavky, ani za prípadnú škodu.

10. Práva a povirrrrosti zrrrluwých stnán výslovne neupravené touto znluvou sa sprawjú pdslušnými
ustanoveniami Oběianskeho zákonníka, zákona č. 52312004 Z. z. a zákona ě. 43112002 Z. z,

1l. Ustanovenia tejto zmluly možno zmeniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, ato ýluěne
vo forme písomného dodatku odsúhlaseného oboma zrnluvnými stranami.

12, Zrnluva je lyhotovená v troch rovnopisoch a obsahuje .., pdlohy, ktoré sú neoddelitel'nou súčasťou
zmluly a sú rovnako záviizné ako táto zmluva. Jeden rovnopis zmluvy dostane prijimateť a dva
rovnopisy poslq,tovatel'.

13. Zmluvné strany v_r,hlasujú. že si zmluvu prečítali, sjej obsahom súhlasia a dobrovolne ju potwdzujú
svojimi podpismi,

2 3, uÁ.r 2017
Bratislar a_ čadca,

redúca služobného úradu
PhDr. Janka Bírová

riaditel'ka


