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Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 19_513-o1832

uzaťvorenávsúIadesust.§22zákonač,28412014Z.z.oFondenapodporuumeniaaozmeneadoplnenízákonač.
4341201,0 Z, z. o poskytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republilcy v znení zákona ě.7912013 Z. z. v
platnomznení,vspojenísust,§262a§269ods.2zákolač.513/1991Zb,ObchodnýzákonníkvzneníneskorŠÍchpredpisov
(d'alej aj ako Zmluva)

1- Zmluvné strany

1.1 Poskytovatel

názov: Fond na podporrr umenia
sídlo: Cukrová 1,4, 81,L 08 Bratislava-Staré Mesto
Ičo: 42418933
konajúc prostredníctvom: prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD., predseda Rady

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,, riaditel FPU
zriadený: zákonom č.28412014 Z. z. o Fonde na podporu umenia
E-mail: iudmila.dragulova@fpu.sk
bežný účet - IBAN: SK58 8180 0000 0070 0054 3066

depozitný účet - IBAN: SK20 BlB0 0000 0070 0055 3256

variabilný syrnbol: 19513Ot 832

(d'alej aj ako Poskyťovaťel'alebo FPU)

1.2 Prijímateť finančných prostriedkov

obchodné meno/meno a priezvisko: Kysucká knižnica v Čadci
sídlo/miesto podnikania/bydlisko: UI. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca
IČo/dátum narodenia: 36145068
DIC: 202L435625
IC DPH:

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

čís]o účtu - IBAN: sK48 8180 0o0o oo70 o04b 1360

(d'alej aj ako Pňjímatel)

(Poslrytovatel a Prijímatel dhlej aj ako Zmluvné strdny)

2 Úvodné ustanovenia

2.1, Poskytovatel poslcytuje finančné prostried}ry na základe zákona č. 2B4l2O1,4 Z. z. o Folde na podporu umenia a o
zmene a doplnení zákona Č.4341201,0 Z. z. o pos}cytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republilty v znení zákona Č,79l20L3 Z. z. v zneni neskorších predpisov (dirlej aj ako Zákon o Fpt) a podl'a interných
predpisov Poskytovaťelh, ktorlimi sú najmá Štatút Poskytovateih vP č,2l2OI5 zo dňa 14.01.2016 (d'alej aj ako štatút),
Zásady poskytovania finanČných prostriedkov z Fondu na podporu umenia VP FPU č, I2l2015 podla aktuálneho znenia
(dhlej aj ako Zósady) a Štruktúra podpornej Činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2019 (dhlej aj ako Štnlktúra
podpornej činnostD a v sÚ]ade s podmienkami stanovenými vo Výzve číslo 4/2o19 na predkladanie žiadostí (dáIej aj

ako Výzva).
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2,2

2.3

4.4

3 Predmet zmluvy

3.1 Touto Zmluvou sa Poslcytovatelzavázuje poskytnúť Prljímatelbvi finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom

Optimálna knižnica - súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti
3., a to vo qiške 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 Poskytovatelbm poskytnuté finančné prostriedky použiť v súIade s ÚČelom

poskytnutia finančných prostriedkov, rešpektujúc najmá podmienky stanovené touto Zmluvou, Výzvou, Zákonom o

FPU, Štatútom, Zásadami, Štruktúrou podpornej činnosti ako aj inými všeobecne záváznými právnymi predpismi a

inými internými predpismi Poskytovatelh. Prijímatelsa zároveň zavázuje Pos]<}tovatelbvi hodnoverne preukázať
použitie poskytnu|ý,ch finančných prostriedkov v súlade s účelom ich poskytnutia a v súIade s inými podmienkami
vypllývajúcimi z obsahu tejto Zmluvy a/alebo v súlade s podmienkami vypllýwajúcimízYýzvy, zo Zákona o FPU, z iných
súvisiacich všeobecne závázných právnych predpisov a z interných predpisov FPU (najmá zo Zásad, zo Štatútu a zo

Štruktúry podpornej činnosti).

+ Účet a sp6sob poskytnutia finančných prostriedkov

Finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy sú verejnými prostriedkami a na ich poskytnrrtie a pouŽitie

sa vzťahujú ustanovenia zákona č.52312004Z. z. o rozpočtolý,ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dálej aj ako Zákon o rozpočtových pravídlóch) a príslušné
ustanovenia zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niekto4í,ch vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minímálnej pomoci a o

zmene a doplnení niekto4ich zákonov (zákon o štátnej pomoci) (dalej aj ako Zókon o ŠP).

Prijímatelpredložil Poskytovatelbvi na základe Výzvy úplnú písomnú žiadosť číslo 19-513-01832 o poskytnutie
finančných prostriedkov (dhlej aj ako Žiadosť). Odborná komisia FPU vo svojom hodnotení (dhlej aj ako Hodnotenie)
odporučila pos}rytnúť Prijímatelbvi finančné prostriedky na podporu projektu podrobne špecifikovaného v Žiadosti
(dhtej aj ako Projekt). RiaditelFPU na základe Hodnotenia rozhodo] o pos}qtnutí finanČných prostriedkov dňa

13.o2.2019.

Základným účelom tejto Zmluvyje poskytnutie finanóných prostriedkov Poskytovatelbm Prijímateibvi na realizácia
wdelávacích aktivít pre odborných pracovníkov.

Zmluvné strany sa dohodli na závázných vecných v5istupoch z Projektu (dhlej aj ako Závózné výstupy), ktoré sú
špecifikované v prílohe č. 1 k tejto Zmluve. Obsah a rozsah Závázných vecných ql,stupov moŽno na základe dohody

Zmluvných strán meniť dodatkom k tejto Zmluve.

PoskytovateLposkytuje zo svojho rozpočtu Pňjímatelbvi finančné prostriedky vo forme dotácie v celkovej qÍŠke 1

600,00 EUR na úhradu bežných výdavkov. 
:

Finančné prostriedky sa poskytujú ako minimálna pomoc (pomoc de minimis) podlá Schémy minimáInej pomoci
poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu rrmenia v znení dodatku Č, 2, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č.243t2O1,7 vydanom dř'a21,.t2.2017 pod G000045. MinimáIna pomoc, ktorá sa

poskytuje na základe tejto zmlulry, je v súIade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1,407l2ot3 z 1,8, decgmbra 2013 o

uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (ÚVEÚ L352,24.1,22013,
s.1).

5 Práva a povinnosti zmluvných strán

Poskytovatel sa zavázuje poskytnúť íinančné prostriedky Prijímatelbvi bezhotovostne na bankoqy' účet uvedený v
záhlaví tejto Zmluvy najskór v deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv podlh
osobitého predpisu, najneskór do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto Zm]uvy v Centrálnom registri zmlÚv podlh

osobitého predpisu.

Finančné prostriedky poskytnuté podlh tejto Zmluvy sú účelovo viazané na úhradu všet§ich alebo Ien niektorlich
bežných qídavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, ktoré sú podrobne špecifikované v rozpoČte nák]adov
Projektu. Rozpočet je príiohou č, 2 k tejto Zmluve (dalej aj ako Rozpočet projektu). FinanČné prostriedky poskytnuté
na zák]ade tejto Zmluvy nesmú byt použité v rozpore s touto Zmluvou, v rozpore so všeobecne záváznÝmi právnymi
predpismi ani v rozpore s internými predpismi Poskytovatel'a.

41

4.2
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Prijímatel'sa zavázr,rje podiel?rť sa na finančnom zabezpečení realizácie Projektu formou povinného spolufinancovania
urČeného podl'a prísluŠných ustanovení Zákona o FPU, Štruktúry podpornej činnosti a podla rozpočtu Projektu v sume
najmenej 84,50 EUR.

Prljímatel prljíma finanČné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmlury bez vrl.hrad v plnom rozsahu a za
podmienokvyp\y'vajúcich z tejto Zmluvy, zo všeobecne závázných právnych predpisov a z interných predpisov
Poskytovatel'a,

PrijímateLje oprávnený pouŽiť finančné prostriedt<y poskytnuté na zá]<]ade tejto Zmluly na úhradu konkrétneho
qídavku/nákladu, avšak najviac v sume, ktorá je pri rozpočtovej skupine tohto nák]adu/rlidavku uvedená v Rozpočte
projektu. Prijímatel je oprávnený použiť a lyúčtovať r,lídavky/náklady v rámci jednotlilých skupín rozpočtových
poloŽiek uvedených v prílohe Č. 2 k tejto Zmluve. V priebehu reaiizácie projektu móže Prijímatel uskutočniť presuny
finanČných prostriedkov medzi skupinami rozpočtových položiek uvedených v tejto Zmluve maximá]ne do qfšky 20 %

flnanČných prostriedkov pridelených na danú skupinu rozpočtových položiek bez toho, aby musel žiadať o zmenu
podmienok poskytnutia dotácie. PrijímatelJ nie je povinný použiť všetky finančné prostriedky pos]rytnuté na zák]ade
tejto Zmluvy.

Prijímatel'je povinný pouŽiť finančné prostriedky qý,lučne na lýdavky súvisiace s realizáciou Projektu (dalej len
oprávnené výdavky). FPU bude ako oprávnené qidavky podt'a predchádzajúcej vety akceptovať aj qidavkry Prijímatel'a,
ktoré Pr{Ímatel'vynaioŽil pred uzavretím Zmluvy, ak boli r,ynaložené na úhradu qy'davkov, ktoré vznik]i najskór
01.01.2019. Výdavky musia Prijímatelbvi vzniknúť najneskór do 31.12.2o19. Dňom vzniku rlý,davku sa rozumie deň
dodania tovaru a]ebo poskytnutia sluŽieb, ktoré sú predmetom vyúčtovania, Dňom úhrady sa rozumie deň odpísania
finanČných prostriedkov z ÚČtu Prijímatelh za účelom zaplatenia ceny za tovar alebo služby.

Oprávnenými l,^ýdavkami v zmysle bodu 5.6 tejto Zmluqt sa rozumejú lýdavky uvedené v príslušnej výzve. Výdavlry bez
Priameho vzťahu k rea]izácii projektu, ani l{,davky, ktoré níe sú súčasťou Rozpočtu projektu, nebudú akceptované.
TaktieŽ nebudú akceptované ako oprávnené všetky r^ýdavky uvedené v č]ánku 6 bod 6 Zásad.

Výnosy z poskytnutých finanČných prostriedkov, ako sú napr. úroky poskytnuté peňažným ústavom, v ktorom má
PrijímatelzriadenýúČet,naktoromsafinančnéprostňedkynachádzajú(dhlejaj akoVýnosy),súprijmamištátneho
rozpoČtu, ak zákon Č.523l2OO4 Z. z. o rozpočtol4fch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektor,ých
zákonov v znení neskorŠÍch zákonov alebo osobitný zákon neustanovujú inak. Prijímatelje povinný všetky Výnosy po
odrátaní poplatkov za vedenie ÚČtu (okrem poplatkov za založenie a zrušenie účtu; odviesť na depozitný bankoqi účet
(pre identifrkáciu platby je Prijímatel povinný použiť variabilný symbol uvedený v záhtaví tejto Zmluvy) Poskytovatelh
Pred dátumom koneČného a Úplného ryúČtovania poskytnutých finančných prostriedkov, Neodvedenie Výnosov podla
predchádzajúcej vety je poruŠením finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. d) zákon č. 523l2OO4 Z, z. o
rozpoČtových pravidlách verejnej sprály a o zmene a doplnení niektorlich zákonov. O vrátení Výnosov Prijímatel'
uPovedomí Poskytovatela písomne pred realizáciou prevodu. V prípade, že Prijímatelbvi tlínosy nevznikli, je povinný
Poskytovatelbvi o tom podať informáciu formou čestného vyhlásenia pri vyúčtovaní poskytnutých finančných
prostriedkov.

56

58

5,9 Ak Prijímatel'nebtrde realizovať Projekt, je povinný o tejto skutočnosti Poskytovatela bez zbytočného odk]adu písomne
informovať. prijímatel je povinný v lehote podlh zmluvy íinančné prostriedky posklztnuté mu na základe tejto zmluvy v
plnom rozsahu vrátiť na beŽný ÚČet Posk}tovatel'a uvedený v záh]aví tejto Zmluly, ak finančné prostriedky vracia do
31,12.2O19, a]ebo na depozitný ÚČet, ak finančné prostriedky vracia po 01.01.2o2o. Pre identiílkáciu platbyje
Prijímatel'povinný pouŽiť variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmiuvy. Výnosy Prijímatel Poskytovatelbvi odvedie
Podlh bodu 5.8 tejto Zmluvy. PrijímateLvrátením nepoužitých finančných prostriedkov na ne stráca alqfkolVek nárok.

5.10 AkPrijímatelnepouŽijecelúsumuposlqtnutýchfinančnýchprostriedkov,jepovinnýviehotepodthZmlulyvšetky
nePouŽité finanČné prostriedky vrátiť na bežný Účet Poskytovatela uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, ak finančné
ProstriedkY vracia do 3t,12,2OI9, alebo na depozitný účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, ak finančné prostried}ry
vracia Po 01.01.2O2O. Pre identifikáciu platby je Prijímateť povinný použiť varíabilný symbol uvedený v záhlaví tejto
Zmlur,Y. O vrátení nepouŽitých finanČných prostriedkov Prijímatel upovedomí Poskytovatela písomne pred realizáciou
Prevodu. Prijíma|el'wátením nepoužiťých finančných prostriedkov na ne stráca akýkolVek nárok.
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5,1 1 Poskytovatelje oprávnený kedykolVek vykonať vecnú a finančnú kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami
poskytnutými na základe tejto Zmluql ako aj kontrolu dodržiavania povinností a závázkov Prijímatelh z právneho
vzťahu vzniknutého na zák]ade tejto Zmluly. PrijímateLje povinný umožniť Poslcytovatelbvi a ním povereným osobám
vykonanie kontroly podlh predchádzajúcej vety.Za tým účelom je PrijímateLpovinný Poslqltovatelbvi poskytnúť
potrebnú súčinnosť, najmá pred]ožiť doklady a údaje z účtovnej dokumentácie, umožniť vstup do svojho sídla, resp. '\

priestorov, v kto4ich podniká alebo lykonáva inú činnosť alebo realizuje Projekt. Poskytovatel sa zavázuje oznámiť \
Prijímatelbvi termín kontroly najmenej 5 dní vopred, a to písomne prostredníctvom poštovej zásielky alebo e-mailom.
Pri určovaní termínu kontroly sa Poskytovatel'zavázuje postupovať tak, aby uskutočnením kontroly Prijímatelbvi
nespósobil neprimerané zdržania v realizácii Projektu.

5.12 PrijímateLsa v súvislosti s realizáciou Projektu zavázuje podlh povahy Projektu primeraným a vhodným spÓsobom
informovať o tom, že Projekt, na ktor,ý boli poskytnuté finančné prostriedky na zák]ade tejto Zmluvy, podporil
Poskytovatel. Pri propagácii Projektu je PrijímateL povinný postupovať podih aktuálneho znenia Príručky k propagácii

a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a podlh Manuálu pre vizuálnu identitu FPU, ktoré
PoskytovateL zverejní na webovom sídle FPU. PrijímateL sa zavázuje postupovať v zmysle znenia dokumentov
špecifikovaných v predchádzajúcej vete aktuálnych k momentu vykonávania propagácie. Pňjímatel sa tíeŽ zavánle v
dostatočnom časovom predstihu, najneskór však 1 0 dní vopred, informovať Poskytovatelh o termíne realizácie
v5istupov projektu, wátane reprezentačných, propagačných a/alebo spoločenských podujatí súvisiacich s uvedením
Projektu na verejnosti. Na základe vzájomnej dohody je Prijímatel povinný umožniť osobám konajúcim zalv mene
Poskytovatelh účasť na vŠetlqich podujatiach súvisiacich s Projektom.

5,13 Prljímatel sa zavázuje, že pň všet\ich podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom na verejnosti r,ykoná s

rynaložením maximálneho úsilia také opatrenia, ktor5ími zamedzí tomu, aby mohlo dójsť alebo doš]o najmá k
nasledovn};m negatívnym spoločenským javom:

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

b) používaniu zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavovaniu sympatií k skupine alebo hnutiam, ktoré
násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú kpotláčaniu základných práv a slobód osób,

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

d) hanobeniu niektorého národa, jehojazyka, k hanobeniu niektorej rasy alebo etnickej skupiny, k hanobeniu
jednotlivca alebo skupiny osób pre ich pdslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej
skupine, póvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania alebo kwhrážaniu sa
ta§ýmto osobám alebo k obmedzovaniu práv takýchto osób,

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

Pr|jímatel'sa rormako zavázu:e, že pri všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom nebude uskutoČňovať
a/alebo iným subjektom neumožní uskutočňovať politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciunázvl, znaČky,
programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáky,
respektíve realizovat na tento účel alebo v súvislosti s tým akékolVek úkony
(dhlej aj ako Nežiaduce konanie).

5.14 Ak aj napriek splneniu povinnosti Prijímatelh podlá bodu 5.13 Zmluvy d6jde bez jeho zavinenia k ňtému
Nežiaducemu konaniu, PrijímateLje povinný bez zbytočného odk]adu vykonať také úkony a pňjať také opatrenia, aby
Nežiaducemu konaniu okamžite zamedzil a zabezpeči], aby sa v dhlšom takom konaní nepokračovalo.

5.15 Vpdpade,žed6jdezosťranyPrijímatelákporušeniupovinnostípodlábodov5.13a/alebo5.14tejtoZmluvy,povaŽujú
sa finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy za použité v rozpore s touto Zmluvou. Finančné
prostriedky podlá predchádzajúcej vety je Prijímatel' povinný poskytovatelbvi vrátiť na bankový účet PoskytovateIh
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to najneskór do 30 dní od doručenía výzlry Poskytovatela Prijímate]bvi na wátenie
talqich finančných prostriedkov.

5.16 Nesplnenie závázkov a/alebo porušenie povinností lrypllfuajúcich pre Prijímatel'a zo Zmluvy a/alebo v súvislosti so
Zmluvou sa považuje za použitie finančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v Zmluve, s výnimkou
nesplnenia závázkov alebo porušenia povinností preukázatelhe zapdčinených z dóvodu wššej moci.

6 Podmienky poslcytnutia a qnrčtovania finančných prostriedkov
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6.1 Poskytovatel'sa na základe tejto Zmluly zavázuje poskytnúť Prijímatelbvi finančné prostried}ryvo výŠke uvedenej v
bode 4.3 bezhotovostným prevodom na účet Prijímatel'a uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

6,2 V pdpade zistenia Pos}§tovatela o preukázatel'nlých nedostatkoch pri hospodárení Prijímatel'a s poskytnutými
finančnými prostriedkamije Poskytovatel'oprávnený až do času odstránenia týchto nedostatkov zastaviť poslgtovanie
dhlších finančných prostriedkov Prijímatelbvi,

6.3 Použitie pos}<ytnutých íinančných prostriedkov poskytnubých na základe Zmluvy podlieha ich lyúČtovaniu, ktoré
PrijímateL predkladá v termíne a spósobom určenými v Zmluve. Vyúčtovanie pozostáva z ťrnančného vyriČtovania
poskytnutých ťrnančných prostriedkov a vecného vyhodnotenia rea]izovaného projektu (dalej spolu aj akoVyúčtovanie

), ktoré PrijímateL zrealizuje v registračnom systéme Poskytovatel'a. Prijímatel je povínný VyúČtovanie podlh
predchádzajúcej vety Poskytovateibvi predložiť v tlačenej podobe lygenerovanej z registraČného systému FPU resp. v
podobe určenej na elektronické doručovanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy najneskór do

termínu: 31.o1.2020. K VyúČtovaniu je Prijímatel povinný priložiť aj:

a) Kópíe origináInych účtovných doldadov označených číslom Zmluvy (účtovný doklad ako preukázatelhý
zázr.am musí obsahovať náležitosti v zmysle § 10 zákona č. 43I|2OO2 Z. z. o,6čtovníctve, priČom za obsahovú

správnosť účtovného dok]adu zodpovedá prijímateldotácie) potwdzujúcich pouŽitie poskytnutých
frnančných prostriedkov a kópie qipisov z účtu označených číslom Zmluvy, na ktor5í boli poukázané finanČné
prostriedky a z ktorého boli uhrádzané rýdavky na projekt s použitím poskytnutých finančných prostriedkov.
Ak je prijímateť dotácie registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty (dhlej len DPH) a móŽe si uplatnit
odpočítanie DPH, táto nie je pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený qídavok.

A]ebo

b) Sprálrr audítora alebo znalecký posudok licencovaného znalca o zhode predloženého fínančného vyriČtovania
so zmluvou; správu audítora alebo znalecký posudok predloží prijímatelvždy, akje celková suma finanČných
prostriedkov poskytnu!ých podia zmluvy 20 000 EUR a]ebo viac, Sprálr.r audítora predkladá Prljímatelv
rozsahu, akoje určené v čIánku 7 bod 4 Zásad,

c) Ďalšie dok]ady v zmysle § 22 ods. (9) Zákona o FPU.

6.4 Vyúčtovanie musí obsahovať informáciu o použití finančných prostriedkov podlh škupín rozpočtových položiek s
ohl'adom na Rozpočet projektu. Neoddelitelhou súčasťou Vyúčtovaniaje aj zdokladovanie povinného spolufinancovania
oprávnených výdavkov projektu vo qýške určenej v tejto Zmluve. Neoprávnené \rýdavky projektu Žiadatel nemóŽe

{rričtovať ako povinné spoluťtnancovanie. Ak Prljímatelv zdok]adovaní a vyričtovaní povinného spolufinancovania
projektu uvedie ,qidavky, ktoré uhradila tretia osoba, je povinný priložiť k lyúčtovaniu aj kópiu dok]adu
potwdzujúceho zmluvný vzťah medzi prljímatelbm a touto osobou, na zák]ade ktorého boli tieto qidavky uhradené.
Zároveň je Prijímatel'povinný k vyúčtovaniu zabezpečiť od tejto osoby predloženie kópií účtovných dokladov
potvrdzujúcich vznik a úhradu takto vyúčtovaných qýdavkov. Prijímatelje povinnývo finančnom lTlúčtovaní uviesť
výšku dalšieho spolufinancovania projektu zo zdrojov uvedených v rozpočte projektu,

1

6.5 Vecné lyhodnotenie projektu Prijímatelvypracuje v predpísanej štruktúre určenej v aktuálnom znení PríruČky pre
vecné vyhodnotenie a vyúČtovanie projektu FPU, ktoru Poslcytovatel zverejní na webovom sídle FPU, Vecné
vyhodnotenie musí obsahovať:

a) správu o realizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,
b) informáciu o naplnení predpokladov, cielbv a výsledkov projektu, ktoré prijímateLuviedol v žiadosti o

poskytnutie finančných prostriedkov,
c) v]astné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii.

6.6 K vecnému vyhodnoteniu Projektuje Prijímatel povinný priložiť aj dokumenty potvrdzujúce splnenie povinnosti
Prijímatelh vyplývajúcej mu z čI. 5 bod 5,12 pwá veta tejto Zmluvy v rozsahu určenom v aktuálnom znení Príručky pre
propagáciu FPU a dokumenty potvrdzujirce Závázné qýstupy z Projektu podla pfiIohy č, 1 k tejto Zmluve, v rozsahu
urČenom aktuálnym znením Príručky pre vecné vyhodnotenie a vyričtovanie projektu FPU.

6.7 Vyúčtovanie musí byt podpísané Prijímatelbm alebo štatutárnl.rn orgánom Prljímatelh alebo ním na tento ÚČeI písomne
splnomocnenOu osobou, pričom toto splnomocnenie musí byt súčasťou predloženého Vyúčtovania.

6.8 Prijímatelje povinný doručiť Vyúčtovanie Poskytovatelbvi osobne do kanceláúe FPU, prostredníctvom kuriérskej
sluŽby alebo prostredníctvom doporučenej zásielky, alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej sprály,
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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 odk]adu, najneskór však do 1 0 dní od doručenia písomnej
výzvy. Ak prijímatelnepredloŽÍ Vyúčtovanie aní v uvedenej dodatočnej lehote, považuje sa táto skutočnosť za použitie
finančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve.

6.10 Ak kancelária zistí nedostatky vo Vyúčtovaní alebo vjeho píIohách, oznámi tieto nedostatky prostredníctvom
elektronickej pošty Prijímatelbvi a lyzve ho, aby ich v lehote 5 až 15 pracovných dní v závislosti od závažnosti
nedostatku odstránil. Ak Prijímatel'nezabezpečí odstránenie nedostatkov v stanovenom termíne, považuje sa táto
skutočnosť za použitie poslrytnutých finančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto
Zmluve.

6.11 Ak kancelária pri overovaní splnenia podmienok použítia finančných prostriedkov z fondu zistí také porušenie
podmienok uvedených v Zm]uve, ktoré za]rladá povinnosť prijímatel'a vrátiť poskytnuté finančné prostried}qF alebo ich
časť, neodkladne vyzve Prijímatel'a, aby v lehote do 10 dní odviedol poskytnuté finančné prostriedky na účet fondu. Ak
PrljímateLv určenej lehote výzvu neuposlúchne, alebo odvedie na účet fondu neúplnú sumu, považuje sa táto
skutočnosť za použitie poskytnutých finančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto

. Zmluve.

6.12 Prijímatelje oprávnený použiť finančné prostriedk1 poskylnuté na zá]<]ade tejto Zmluly v}r]učne na účel uvedený v
tejto Zmluve, V prípade použitia finančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v zmluve je prijírnatel'povinný
vrátiť vŠetky neoprávnene použité finančné prostriedky a znášať sankcie uplatnené voči nemu podlh zmluly. Prijímatel
je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu oprávnených qidavkov definovaných v pdslušnej Yýzve, v
Štruktúre podpornej činnosti na pdslušný kalendárny rok, ktoryi.sa vzťahuje kVýzve, prípadne v rozhodnutí riaditela
na podklade ktorej je uzavieraná táto Zmluva. Za neoprávnené v5idavky sa považujú qýdavky definované v Štruktúre
podpornej činnosti k príslušnej Yýzve a rýdavky definované v bode 6 čIánku 6 Zásad.

7 Vrátenie finančných prostriedkov, sankcie

\

71, Prijímatelje povinný vrátiť PoskTtovate]bvi finančné prostriedky, ktoré použil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom o

FPU alebo úče]om uvedeným v tejto Zmluve, a to do 30 dní odo dňa predloženia lyúčtovania alebo zistenia ich
neoprávneného pouŽitia a v pdpade poruŠeniu povinností podlh boclu 5.15 Zmluly odo dňa v5izvy Poskytovatela.

Prijímatel' je povinný wátit Poskytovate]bvi finančné prostriedky, ktoré nepouži] ce]kom alebo sčasti na financovanie
Projektu, a to do 30 dní odo dňa skončenia realizácie Projektu a v prípade ak Prijímatel nerealizuje projekt vóbec, do

30 dní odo dňa doručenia oznámenia o nerealizovaní projektu podl'a bodu 5,9. Zmluvy.

Prijímateťje povinný zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo qfške 1 % z poskytnutých finančných prostriedkov, najmenej
30 EUR za nepredloženie Vyúčtovania spoločne s povinne predkladanými prílohami a inými dok]admi v zmysle Zmlu,"ry

aZákona o FPU v ]ehote uvedenej v Zmluve, Ak je Prijímatel v omeškaní s predložením Vyúčtovania spoločne s
povínne predkladanými prílohami a inými dokladmi v zmyslQ Zmluvy a Zákona o FPU viac ako jeden mesiac, je
povinný zakaždý dhlší ukončený mesiac omeškania nasledujúci po prvom mesíaci zaplatiť pokutu 100 EUR, Povinnosť
Prijímatela predložit Poskytovatelbvi Vyúčtovania spoločne s povinne predkladanými príIohami a inými dok]admi v
zmysle Zmluvy a Zákona o FPU ým nie je dotknutá.

PrijímateL je povinný zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo výške 0,05 o/o zosumy neoprávrr".,e použi$ch finančných
prostriedkov, a to za každý deň neoprávneného použitia finančných prostriedkov podlá 7.1 Zmlutry, PrijímateLje
povinný zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo ql,ške 0,05 % zo sumy neoprávnene zadržaných finančných prostriedkov, a

to zakaždý deň neoprávneného zadržania finančných prostriedkov po uplynutí lehoty podlá bodu 7,2 Zmluvy.
Povinnosť Prijímatelh vrátiť Poskytovatelbvi finančné prostriedlry, na wátenie ktoných vznikol Poskytovatelbvi nárok
tým nieje dotknutá,

V prípade omeŠkania Prijímatel'a so zaplatením akéhokolVek peňažného závázku Posl§tovate]bvi je Prijímatelpovinný
zap]atiť Poslcytovatelbvi úroky z omeškania vo rýške 0,03 % z dlžnej sumy, a to za každý deň omeškania.

V prípade, Že v dósledku skutoČnosti, za ktorú zodpovedá Prijímate| vznikne Poskytovatelbvi škoda, je PrijímateL
povinný nahradiťju Poskytovatelbvi v lehote, ktorú určí Poskytovatel', a v celom rozsahu tak, ako bude lryčíslená
Poskytovatelbm.

Zaplatením penáIe, pokuty a zmiuvnej pokuťy podih tejto Zmluvy nieje dotknuté právo na náhradu škody spósobenej
poruŠením povinnosti, pre pdpad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody móže byť uplatňovaná
Poskytovatelbm voči Prijímatelbvi v plnej r4iške a to aj v prípade, ak zmluvná pokuta prevyšuje qišku škody,

74

a1

l.J

7.5

7.v

76
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B Zánik zmluvy

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

a) akceptáciou riadneho a úpiného vyričtovania projektu podla čl. 6 tejto zmluvy,
b) dohodou Zmluvných strán,
c) odstúpením od Zmluvy zo strany Posk}tovatel'a.

B.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 PoslcJrtovatel odstúpiť od tejto
Zmluvy v prípade podstatného porušenía tejto Zmluvy a]ebo v prípade zmeny okolností, za ktoqich došlo k uzavretiu
Zmluvy, a to najmá:

a) ak sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na zák]ade ktoqých Poskytovatel rozhodol o pos}<ytnutí

dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajíce a]ebo sfalšované,
b) ak prijímatelbezdóvodne pozastavil realizáciu projektu,
c) ak na majetok Prijímatelh bola povolená exekúcia, reštruktura]izácia aiebo vyhlásený konkurz, ajebo bol

návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

8,3 Poskytovatel je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Prijímatel'predloží žiadosť o dotáciu na projekt v rámci
rovnakého opatrenia, v ktorom je poskytovaná dotácia touto Zm]uvou, pričom Poskytovate]'daný projekt lyhodnotí ako
projekt zhodný s Projektom podlh tejto Zmluvy. Zazhodný sa považuje aj projekt obsahujúci odchýIky od Projektu, ak
podstatná Časť projektu podl'a posúdenia Poskytovatelhje zhodná s Projektom. V pdpade odstúpenia podlb tohto bodu
je odstúpenie Poskytovatel'a od Zmluly účinné uplynutím posledného dňa obdobia, na ktoré už bola poslcytnutá dotácia
podl'a tejto Zmluvy, priČom deň účinnosti odstúpenia je zároveň postedným dňom platnosti Zmluvy, a Zmluva zaniká s
účinkami do budúcnosti.

8.4 Ak nie je ustanovené inak, odstúpenie od Zmluvy je účinné, a Zmluva zaniká momentom jeho doručenia druhej
Zmluvnej strane. Ak nie je uvedené inak, odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmlury.
Zmluvná strana, ktorej pred odstúpením od Zmluvy poskytla plnenie druhá Zmluvná strana toto plneníe vráti.

B,5 Ak je Prijímatelbm fyzická osoba, jej smrťou Zmluva nezanikne, ibaže jej obsahom bolo plnenie, ktoré mal Prijímateť
lykonať osobne. Do práv a povinností Prijímatelh zo Zmluvy vstupujú dedičia Prijímatela.

8.6 Ak obsahom Zmluly je plnenie, ktoré mal zomrelý Prijímatel l,ykonať osobne, táto Zmluva momentom jeho smrti
zaniká. Vysporiadanie nárokov zo Zmluvy vykoná Pos]rytovatel voči dedičom. Posl§tovatel má nárok na vrátenie
nespotrebovanej Časti plnenia ku dňu zániku Zmlury, a ak PrijímateL zo Zmluvy plnil čiastočne, má Poslcyiovatel nárok
na vrátenie Časti poskytnulich finanČných prostriedkov v pomere k velkosti uvedeného čiastočného plnenia
Prijímatela, podla toho ktorá suma je vyššia. Ak Prljímatet zg Zmlttvy ku dňu zániku Zmluvy neplnil vóbec, má
poskytovatelnárok na wátenie celej sumy poskytnu§ích finánčných prostriedkov. Dókazné bremeno o plnení resp,
ČiastoČnom plnení zo Zmluvy prechádza na dedičov Prijímatel'a, Ku dňu zániku Zmluvy zaniká akékolVek právo
Prijímatelh Qeho dedičov) na akékolVek plnenie Poskytovatel'a zo Zmluvy,

8,7 Ustanovenia tejto ZmlulT upravujúce sankcie ako aj povinnosti z nich vypl}wajúce, ako aj d'alšie usianovenia, ktoré
svojou povahou majú platiť aj po zániku Zmluvy, nie sú odstúpením od Zmluvy dotknuté.

9 záverečné ustanovenia

9.1 Poskytovatel si vyhradzuje právo zníŽiť sunru poskytnutých finančných prostriedkov z dóvodu nedostatku finančných
prostriedkov v rozpoČte Pos}cytovatela, ktoré sú príspevkom zo štátneho rozpočtu, qilučne však o sumu priamo
vyplývajúcu z viazania ql'davkov Štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle Zákona o
rozpoČtových pravidlách. V takomto pdpade nezodpovedá Poskytovatel za vzniknuté náklady Prijímatel'a ani
nezodpovedá za prípadnú škodu,

9.2 AkékolVek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné ,"ykonať qilučne v písomnej forme prostredníctvom vzostupne
oČÍslovaných dodatkov k tejto Zmluve, uzatvorených po predchádzajúcej dohode Zmluvných strán. O skutočnostiach
rozhodných pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy zo strany Prijímatela je PrijímateL povinný informovať
Poskytovatelh bez zbytoČného odkladu od ich vzniku. O zmenách rozhoduje riaditel'FPU, v lehote najneskór 15 dní od

' doruČenia Žiadosti o zmenu, pričom svoje rozhodnutie je povinný dať na vedomie Rade FPU.
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9.3 Ak finančné prostriedky poskytnuté na zák]ade tejto Zmluly použije Prijímatel'na dodanie tovaru, na trskutoČnenie
stavebných prác a/alebo na poskytnutie sluŽieb v zmysle zákona ó.343l20t5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, je Prijímatelpovinný postupovať v zmysle uvedeného všeobecne závázného
právneho predpisu.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zm]uvnými stranami. Táto Zmluva podlieha v zmysle
pdslušných ustanovení zákona č. 4011964 Zb. Občianslcy zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s
relevantnými ustanoveniami zákona č.211,12000 Z. z. povinnému zverejneniu.

zmluva je qlhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane prijímate] a jeden poslqrtovate]'.

Zmluvné strany sa v súlade s § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorŠÍch predpisov (dalej len

obchodný zákonník) dohodli, že ich závázkov,ý vzťah vzniknutý touto Zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom.
Prijímatel podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s príslušnými všeobecne záváznými právnymi predpismi

ako aj so súvisiacimi internými predpismi Poskytovatelh, ktoré upravujú všetky vzťahy qfslovne upravené ako aj

v,ýslovne neupravené v tejto Zmluve. Prijímatelqislovne súhlasí s obsahom všetlgich súvisiacich interných predpisov

Poskytovatelá a zavázuje sa plniť všetky povinnosti, ktoré mu z nich v súvislosti s touto Zmluvou vyplývajÚ.

Neoddelitelhou súčasťou Zmluvy sú aj tieto prílohy:

a) Príloha č. I:Závázlé qýstupy a obsah projektu
b) Pdloha č. 2: Rozpočet projektu

Zásielka podlh tejto Zmluvy sa musí doručovať na e-mailovú adresu, pípadne na adresu sídla Zmluvnej strany, ktorej
je zásielka určená a ktoré sú uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak a na doruČovanie
zásielok si neurčia iné e-mailové adresy alebo iné korešpondenčné adresy. Zmluvné strany sa zavázlljil vzájomne si
písomne oznamovať všetky zmeny týkajúce sa adries oboch Zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy bez
zbytočného odkladu. V prípade porušenia povinnosti podla predchádzajúcej vety zodpovedá Zmluvná strana druhej

Zmluvnej strane za pípadnú škodu, ktorájej porušením uvedenej povinnosti vznikla.

Zmluvné strany sa zaváaljú' že si navzájom v pdpade potreby bez zbytočného odkladu poskytnú všetku nevyhnutnú
súčinnosť, ktorú bude možné v závislosti od konkrétnych okolností od ních spravodlivo požadovat. Zmluvné strany sa
zavázujú vzájomne si v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnúť informácie nevyhnutné na riadne splnenie
svojich závázkov vyp§vajúcich im zo Zmluvy, alebo z právnych predpisov, či prerokovať dóIežité otázl<y, ktoré by
mohli v závažnej miere ovplyvniť plnenie povinností Zmluvných strán stanovených touto Zm]uvou alebo právnym
predpisom, a lim ovplyvniť dosiahnutie účelu Zmluly.

95

96

97

9B

99
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9' 10 Zmluvné stranY vYblasujÚ, Že si Zmluvu preČÍtali, rozumejú jej obsahu a súhlasia s ním. Zm]uvné strany vyhlasujú. žeProshedníctvom tejto zmlrrvYje vYjadrená ich skutočná, vážna, slobodná vólh, v ktorej niet omylu. Zmluvné stranyvYhlasujÚ, Že tuto Zmluvu neuzavreli v tiesni a za nápadne neqihodných podmienok. Na potwdenie lyššie uvedenéhoZmluvné sEan} Zmluvu vlashoručne podpíšu,

t6.o4.201,9

prijímateI
predseda Rady FPU

za posltytovatel'a

riadi
za pos

lFPU
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Pňloha č. 1,z Závázné výstupy a obsah projektu

Názov publikácie
Zborník príspevkov zo seminára Optimálna knižnica - súčasť rozvojového programu
mesta a obce v sociáInej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 3.

Druh diela (poézia, próza, dráma,
literatúra faktu a podobne)

odborná literatúra

Autor / autori

Kolektív autorov príspevkov z odborného seminára Optimálna knižnica - súčasť

rozvojového programu mesta a obce v sociá]nej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 3. v
zložení:
- 3 h]avní lektori s článkami na témy: Kniha a knižnica v živote dieťaťa, Postavenie
knižníc pri rozvíjaní čitatel'skej gramotnosti, Zážitkoýé čítanie a ce]oslov. aktivity
zamerané na podporu čítania detí;
- dhlší autori - 5 knihovníci venujúcí sa uvedenej problematike z regionálnych knižníc
Žilin, kra;a - čIánky menšieho rozsahu.

VydavateI'stvo Kysucká knižnica v Čadcí

1. r,ydanie a]ebo reedícia (uvedie

sa čoje správne)
1. ,"ydanie

Autor ilustrácií (v prípade
iiteratúry pre deti a mládež)

Celkoqí náklad 250 ks z titulu

Predpokladaný rozsah rukopisu
(počet normostrán)

50 NS

Predpokladaný rozsah publikácie 60 s.

Predpokladaný termín vydania
(postačí uviesť v tvare mesiac/rok)

November/2 019

Predpokladaný spósob distribúcie
(rozsah v]astného predaja, rozsah
predaja prostredníctvom
distribučnej siete, príp.- iná forma
predaja)

Mastná distribúcia nepredajnej publíkácie na zák]ade osobného odberu knihovníkov -
miesto distribúcie Kysucká knižnica v Čadci, dhlej rozdelenie knihovníkom Žilinského
kraja na pracovnom stretnutí knihovníkov prostredníctvom Krajskej kniŽnice v Žiline,
príp. zaslanie S]ovenskou poštou podlh záujmu.

Iné rýstupy a propagácia (napr.
plagát, leták, sociálne siete,
pozvánka, prezentačné podujatia
a pod.)

wwr,v.kniznica-cadca.sk podstránka Projekty 20].9; Facebook knižnice ; Tlačová správa

Informovanie verejnosti o podpore
z FPU (žiadatel'je povinný
postupovať podlh Príručky pre
propagáciu FPU zverejnenej na
webovom sídle Fpu v časti
,,Dokumenty")

V Zborníku nad tirážou bude uverejnený zvýrazlertý text "Publikáciu z verejných
zdrojov podpori1 Fond na podponr umenia" a na titu]nom liste spolu s logom Žilinského
samosprávneho kraja, Kysuckej knižnice v Čadci bude zverejnené 13go FPU. Na
www,knizníca-cadca,sk podstránka Projek§ 2019 bude utvorená časť venovaná
projektu Optimálna knižnica - súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociáInej,
kultúrnej a vzdelávacej ob]asti 3., kde budú rozuedené informácie o projekte, jeho

aktivitách a ich financovaní, to isté platí aj o tlačovej správe, kde bude tento projekt
ryhodnotený a uvedené aj financovaníe jednotlil"ých aktivít.

Názov podujatia (nemusí byť totožný s
názvom celého projektu)

OptimáIna knižnica - súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociáInej,
kultúrnej a vzdelávacej oblasti 3,

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

September/2019

Tryanie (počet dní) 1

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

Čadca, Kysucká knižnica v Čadci

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č, 19-513-01832 Strana 10 z 12



/

Druh aktívít a ich minimá_lny počet (koncerty,

vystúpenia, predstavenia, eventy a pod,
podlh charakteru výstupov) v rámci hlavného
podujatia

Odborný vzdelávací seminár pre knihovníkov verejných knižníc

Odhadovaný počet divákov i poslucháčov /
návštevníkov

70 knihovníkov
Vystupujúci: 3 hlavní lektori s príspevkami na témy: Kniha a knižnica v
živote díeťaťa, Postaveníe knižníc pri rozvfianí čitatel'skej gramotnosti,
Zážltkové čítanie a celoslov, aktivity zamerané na podporu čítania detí; dhlší
vystupujúci - 5 knihovníci venujúci sa uvedenej problematike z regionáInych
Knlznlc Ztltn. klaJa.

Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia,
príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou
projektu (je potrebné ich presne vymenovať)

Vydanie zborníka príspevkov a záverov zo seminára

Iné výstupy a propagácia projektu (napr.
plagát, webstránka, sociá]ne siete, Ieták,
pozvánka, katalóg)

Plagát s programom, pozvánky, webová stránka Kysuckej Čadci, Facebook

Informovanie verejnosti o podpore z FPU
(žiadateIje povinný postupovať podla
Príručky pre propagáciu FPU zverejnenej na
webovom sídle FPU v časti ,,Dokumenty")

Na tlačených, elektronických plagátoch, pozvánkach, informačnom stojane,
.., - budeme dodržiavať zásady publicity: bude používané logo FPU, budeme
uvádzať - Hlavný partner projektu: FPU a aj to, že seminár z verejných
zdrojov podporil FPU.
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Autorské honoráre, personáIne náklady a služby
priamo súvisiace s realizáciou projektu

1 100,00 € 1 100,00 € 68,7 5 %o

Propagácia a polygrafické náklady 590,00 € 500,00 € 31,25 %

Spolu: 1 690,00 € 1 600.00 € 94,67 o/o

Príloha č. 2: Rozpočet projektu

2.1 Kalkulácia nákladov

1Skupina rozpočtových položiek Autorské honoráre, personálne náklac}y a služby pňamo súvísiace s realizáciou projektu

zahřňa kumu]atívne rozpočtové podskupiny Autorské honoráre, Personá]ne náklady, Práce a služby qlkonané na faktúru a
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu, ako bo]i definované ako oprávnené r,lidavk1 vo r,lizve.
Zskupina rozpočtových položiek Cestovné a prepravné náklady zahfňa kumu]atívne rozpočtové podskupiny Náklady na
prepra\,,rr techniky, Cestovné náklady, Strava a občerstvenie, Stravné, Ubytovanie a Poistenie umelec}qich diei, ako boli
definované ako oprávnené rýdavky vo r,li,zve.
3skupina rozpočtových položiek Nájmy pňestorov a techniky zahřňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nájom / prenájom

exteriérov na rea]izáciu projektu, Nájom / prenájom interiérov na realizáciLl projekttr a Nájom / prenájom technik7 na

rea]izáciu projektu, ako boli definované ako oprávnené v}davky vo výzve.
4skupina rozpočtových položiek MateňáIové tláklady a obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov zahřňa
kumu]atívne rozpočtové podskupiny MateriáLové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu a Obstaranie hmotného
majetku v intenciách bežných r,lidavkov, ako boli definované ako oprávnené lrydavky vo výzve,
5Skupina rozpočtových položiek Propagácía a polygrafické náklady zahřňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Polygrafické
náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií, Polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických a

neperiodických prrblikácií, Polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodiclqích publikácií, Výroba zvukového a

multimediálneho nosiča a Propagačné materiály a publicita, ako boli definované ako oprávnené qidavky vo výzve.
6skupina rozpočtových položiek Účastnícke a členské poplatky zahřňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Účastnícke
poplatka a Poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách, ako boli definované ako oprávnené výdav§ vo výzve.

2.2 Predpokladané výnosy

2.3 Spolufinancovanie

Kysucká knižnica v Čadci

Prílohy/
l is ty:

Došlo dňa:

Yybavuje ý,:;,l n' ie" ú,
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