
Zmluva

o poskytnutí finančného príspevku č. 0061202l
uzatvorená podía § 51 zákona č.40/1964Zb. - Občiansky zákonník v zneníneskorších

predpisov

článok t
ZmIuvné strany

Poskytovatel':
Názov: slovenská asociácia knižníc
Sídlo: Klemeniova '2522l!g,8!4 67 Bratislava-Staré Mesto
tČo: 30845181
Zastúpená: lng. Ondrej Látka, PhD,, predseda
č. rietu vo formáte IBAN: SK18 O2OO OOO0 OOOO 4653 4L!2
(ďalej len,, poskytovateí")

a

PrijímateI:
N á zov:
Síd lo:

lČo:
Zastupen,i:
Č. r]čtu vo formáte IBAN: SK70 8180 OOO0 OO70 OO48 1352

Kontaktná osoba: PhDr. Janka Bírová
E-ma il: ja n ka. birova @ kniznica-cadca.sk
(ďalej len,,prijímatel")

článok z
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu poskytovateťa prijímaterovi, kton m je

členská knižnica poskytovateía, prostredníctvom programu Portnerstvo alebo Spojme svoje sily v sume

špecifikovanej v článku 3 tejto zmluvy na realizáciu poskytovateíom schváleného projektu s názvom

KOLOKV|UM B|BL|OGRAFOV 2027, ako aj určenie zmluvn ,ch podmienok.

2. Poskytovateí poskytuje finančn, príspevok na základe predloženej žiadosti, ktorá je prílohou tejto zmluvy.

3. Prijímateí prijíma finančn, príspevok podía odseku 1 tohto článku bez rn hrad a v plnom rozsahu a za

podmienok uvedentich v tejto zmluve a len na ríčel uveden, v tejto zmluve.

čtánok g

Podmienky poskytnutia finančného príspevku

L. Poskyt-ovateI sa zavázuje poskytnriť prijímateíovi finančn, príspevok vo v, ške 3OO,- na realizáciu projektu

špecifikovanom v článku 1, ods, 1 tejto zmluvy.

2, FinanČn, príspevok je ričelovo viazanri a prijímateí sa zavázuje použiť ho v, lučne na hradu schválen, ch

u davkov projektu, a to v členení:

a) honoráre,

b) v, davky na propagáciu a marketing,

3. Poskytovate[ poskytne finanČn príspevok na bankov čet poskytovatela uvedenri v článku 1 tejto zmluvy.

Kysucká knižnica v Čadci
Ul. 17. novembra 1258
3 6 145068
PhDr. Janka Bírová, riaditeíka



L.

článok +
Podmienky použitia finančného príspevku

Prijímatel je povinn, uvádzať logo s popisom poskytovatera na všetk,ch tlačen, ch propagačn,ch
a informaČn ch materiáloch s visiacich s realizáciou projektu. Logo je k dispozícii na stiahnutie na
webovom sídle poskytovateía.

Prijímateť sa zavázuje informovať poskytovatela o termíne realizácie projektu 10 kalendárnych dní pred ich
konaním zaslaním pozvánky.

PrijímateÍ je povinn, zabezpečiť zverejnenie informácie o realizácii projektu na webovom sídle
poskytovatera najneskór 10 kalendárnych dní pred realizáciou projektu.

- článok 5
Vyričtovanie finančného príspevku

PrijímateÍ je povinn, predložiť vyričtovanie projektu do 30 kalendárnych dní od ukončenia projektu,
Zároveň je povinn'i priložiť k vytičtovaniu 1 originálny exemplár zo všetk, ch informačn ch a propagačn, ch
materiálov s visiacich s projektom. kópie a skeny musia byt v primeranej kvalite.

Prijímater je povinn,i spracovať a odovzdať príspevok o projekte a jeho realizácii do Bulletinu SAK najneskór
do 20 kalendárnych dní od ukončenia projektu, bez nároku na autorskri honorár. Vprípade, ak žiadateí
nePredloŽÍ príspevok o podporenom projekte, poskytovateí je oprávnen,i bude požadova{ vrátenie
finančného príspevku v plnej rniške.

Prijímatet poŠle vyrjČtovanie poštou na adresu: Ondrej Látka, Univerzitná knižnica TUKE, Nemcovej 7,
04200 Košice

č!ánok e
záverečné ustanovenia

Zmluvné strany s oprávnené odsttipiť od zmluvy z dóvodu, že ktorákoívek zmluvná strana poruší
ustanovenia tejto zmluvy. OdstrÍpenie je činné odo dňa nasleduj ceho po doručení odst penia druhej
zmluvnej strane. V prípade, ak ustanovenia zmluvy poruší prijímateí a poskytovateí od zmluvy odstripi, je
oprávnen požadovať od prijímateía vrátenie poskytnutého finančného príspevku.

zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, dva pre poskytovateťa a jeden pre prijímateťa.

Zmluvné strany uzatvorili zmluvu slobodne a vážne, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
s hlasu ju na základe slobodne prejavenej v6le potvrdzujrí svojím podpisom.
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Za poskytovate la:

lng.Ondrej Látka, PhD.
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PhDr. Janka Bírová


