
ZML UvA
o poskytnuti dotácie zo štátneho rozpočtu pro§tredníctvom rozpočtu

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017
číslo: MK-297712077 l2.1

uzatvorená podl'a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občians§ zákonník v spojení s § 4 ods. 5 zákona
č.434/2010 Z. z. o poskltovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

(d'alej len ,,zmluva") medzi zmluvnými stranami označenými ako

Pos§tovatel':
Sídlo:
Zastúpený:
alebo

IČo:
Bankové spojenie:
Výdavkový účet;
Prijmov,ý účet:
Depozitný účet:
(d'alej len,,poskltovatel"')

L

Prijimatel':
Sídlo:
79stúpený:
ICO:
IBAN:
(d'alej len,,prijímatel"')

1.

3.

Ministerstvo kultúry Slovenskej repub|iky
Námestie SNP č.33, 8l3 31 Bratislava 1

Marek Maďarič, minister kultúry Slovenskej republiky
JUDr. Emilia Kršíková, vedúca služobného úradu Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky
00165 182
Štátna pokladnica
SK90 8180 0000 0070 000,7 1652
SK66 8180 0000 0070 0007 1599
SK18 8180 0000 0070 0007 1687

Kysucká knižnica v Čadci
Ul. 17. novembra 1258, O22 01 Čadca
PhDr. Janka Bírová, riaditelka
36145068
SK48 8180 0000 0070 0048 1360

4.

čtánok 1
Predmet zmlury

Predmetom zmluly je poskl4nutie dotácie prijímatel'ovi zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultury Slovenskej republiky na kultúmu aktivitu
osób so zdravotnj.rn postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín oblvatel'sWa
v sume 1 900 eur (slovom: jedentisíc deváťsto eur) jednorázovo na podporu Ťealizácie projektu
s názvom Rozprávky večných detí 3. (ďalej ten ,projekt") - piprava a rcalizácja kultúmej aktiyity
pre osoby so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnené skupirry obyvaterstva.

Dotácia je podl'a § 8 ods. 4 zákona č.52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej sprály
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneli neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon
č. 523/2004 Z. z;') urěená na úfuadu bežných výdavkov v nasledovnom členení: propagačné
materiály a publicita, materiálové náklady súvisiace s realizáciou projektu - materiál na tvorivé dielne,
honorare (odmeny) a osobné náklady.

Poskytovatel' poskytuje dotáciu podl'a zákola č. 43412010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pósobnosti
Ministerstva kulnrry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov bezhotovostne a v súlade
so zákonom č.291l2OO2 Z. z. o Štátrcj pokladnici a o zmene a doplnení nieklorjch zákonov v znení
neskorších predpisov, vo forme bežného alebo kapiálového transferu.

Prijimatel' prijíma dotáciu podl'a odseku l bez výbrad v plnom rozsahu a za podmienok uvedených
v tejto zmluve.



2.

3,

l.

6.

7.

9,

8.

čtánok 2
Podmienky použitia dotácie a povinnosti prijímatel'a dotácie

Dotácia je účelovo viazaná. Prijímatel' sa zavázuje použit' poskytnutú dotáciu na realizáciu projektu

v roku 2017, podl'a č1. 1 ods. 1 tejto zmlury v členení {davkov podl'a č1, 1 ods. 2 tejto zmlulry,

Prijímatel' sa zav'ázuje financovať projekt, na ktor,ý sa dotácia poskytuje, aj z vlastných alebo iných
zdrojov najmenej vo výške 5 Y., tj. 102 eur (slovom: stodva eur) z celkového rozpočtu
podporeného projektu uvedeného v pdlohe žiadosti o poskytnutie dotácie ě. MK-2977l2017l2.1
vo výške 2 042 eur.

Prijímatel'móže použiť dotáciu na úhradu niektorých výdavkov uvedených v čl. 1 ods. 2 tejto zmlur1.
Prijímatel' je oprávnený použiť dotáciu na úhradu príslušného v,ýdavku najviac v sume. korú
k takémuto v,ýdavku uviedol v celkovom rozpočte projektu, ato: pIopagačné materiál1
a publicita 145 €, materiálové náklady súvisiace s realiáciou projektu - materiál na tvorir,é
dielne 1 513 €, honoráre (odmeny) a osobné náklady 384 €.

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

Výnosy z poskltnutých prostriedkov po odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okem poplatkov
za za\oženie a zrušenie účtu) sú podl'a § 7 ods. 1 písm. m) zákona ě. 52312004 Z. z. prijmom štátneho
rozpočtu. Prijímatel' je povinný odviesť na prijmov,ý úěet poslq^oyatel'a č. SK66 8l80 0000 0070
0007 l599 vedený v Štátnej pokladnici kladný rozdiel medzi l^ýnosmj a poplatkami za vedenie účtu
najneskór do 20. januára 201 8.

Prijímatel' je povinný zaslať poskytovatelbvi písomne v lehote uvedenej v odseku 5 rnformáciu
o platbe r"ýnosov, alebo informáciu o tom, že výnosy nevznikli.

Prijímatel'je povinný pri použití dotácie dodržat' maximálnu hospodámosť, efektívnosť a účinnosť ich
použitia v súlade s ustanoveniami § l9 ods. 3 zákona č.523/2004 Z. z,

Prijímatel' je povinný o poskynutej dotácii viest' účtovnú evidenciu v súIade so zákonom
ě. 43l/2002 Z, z, o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,.zákon č, 43112002 Z. z;').
Prijímatel', ktory nieje účtovnou jednotkou podl'a zákona č. 43ll200Z Z. z., musí počas piatich rokov
odo dňa podpísania tejto zmluvy uchovávať všetky účtovné doklady, súvisiace s realizáciou projektu
podfa čl. l ods. 1 tejto zmluvy,

Prij ímate l' nemóže z dotácie poskyovat' finančné prostriedlry ako dotáciu alebo p6žičku iným
právnickým osobám alebo §zickým osobám, ani financovať podujatia oi'ganizované alebo
realizované inými prár.niclcými osobami a lzickými osobami. Prijímatel' nemóže použit' dotáciu
na úhradu závázkov z predchádzajúcich rokov, miezd svojich zamestnancov, platov, služobných
prijmov a ich ná,}rad a ostatných osobných lyromaní, úhradu ýdavkov na vlastnú prevádzku,
refirndáciu v,ýdavkov ubradených v predchádzajúcich rokoch, ani použiť na splácanie úverov,
póžičiek a úrokov z prijatých úverov a póžičiek, loytie straty z vlastnej činnosti alebo z činnosti
tretích osób. Prijímatel'nemóže použiť dotáciu na úhradu výdavkov, ktoré nemajú priamy vďah
k projektu uvedenému v čl. 1 ods. l tejto zmluvy.

4,

5.

10, Poskytovatel' bude akceptovať aj výdavky prijímatel'a spojené s realizáciou projektu podl'a čl. l ods. l
tejto zmluly, ktoré prijímatel' lrynaložil pred uzatvorením tejto zmluvy, ak boli lynaložené
v roku 2017 na úfuadu výdavkov uvedených v ěl. 1 ods. 2 tejto zrnlury.

l1. Ak prijímatel' nebude realizovať projekt, na ktor,ý bola dotácia podl'a čl. l tejto zmluvy poskynutá,
je povinný bezodkladne písoíníre o tejto skutočnosti informovať poskYovatel'a a súčasne vrátit'
dotáciu v plnom rozsahu, najneskór do 31. decembra 2017 na wýdavkoqý účet posl§tovatel'a
č. SK90 8180 0000 0070 0007 1652 vedený v Štátnej pokladnici.
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13.

12.

|4.

Ak prijímatel' nevyčerpá celú poskynutír dotáciu, je povinný jej nelyčerpanú čast' bezodkladne
v roku 2017 vrátiť na výdavkový účet poskl.tovatel'a č. SK90 8180 0000 0070 0007 1652 vedený
v Štátnej pokladnici. Ak vracia nevyčerpanú časť dotácie v rok-u 2018, je povinný vrátiť túto čast'
dotácie na depozitný účet poskytovatel'a č. SK18 8180 0000 0070 0007 1687 vedený v Štátnej
pokladnici naj neskór do 20 . j anuára 20 1 8 ,

PrijímateL je povinný umožniť posk}tovatel'ovi vykonať vecnú kontrolu, priebežnú finančnú kontrolu
alebo následnú finančnú kontrolu hospodárenia s posk}tnutou dotáciou podl'a zákona
ě. 357l20l5 Z. z. o ťlnančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorych zákonov.

Prijímatel' je povirrný pri použití dotácie postupovať podl'a príslušných ustanoveni zákona
ě.343lZ0I5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmen€ a doplnení niektorých zákonoy v znení zákona
ě. 438l20l5 Z. z.

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

tejto zmluly poslg,tnutá a pri spoločenských akciách konaných v súvislosti s tlfmto proj eklom alebo
inej jeho propagácii uviesť. že bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kulhrry Slovenskej
republiky. To sa neva ahuje na podporené projekty realizované pred dňom podpísania tejto zmluly.

16. Prijímatel' sa zav'dzlje uviest' v každom ,l,"jtlačku neperiodickej publikácie, zvukového, zvukovo-
obrazového nosiča ana všet§ch propagačných materiáloch zretel'ne text: ,,Realizované s finančnou
podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky," To sa nevzt'ahuje na projekty realizované pred
dňom podpisu tejto zmluvy.

Prlímatel' je povinný minimálne 15 dní pred realizáciou projektu poslať poskl,tovatelovi - sekcii
kultúrneho dedičstva (tajomníčke/tajomníkovi komisie v rámci pdslušného programu/podprogramu)
pozvánku alebo oznámenie o uskutočnení projektu s uvedením programu a miesta realizácie projektu.
Pozvánka musí byť zleteťne označená textom: ,,Realizované s finančnou podporou Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky". To sa nevďahuje na prijímatel'a, ktoný realizuje projekt - podujatie
pred dňom podpísania tejto zmluly.

čtánot s
Vyúčtovanie dotácie

1, Prijímatel'je povinný vfrčtovať použitie dotácie v týchto lehotách:
a) do 31. októbra 2017, ak projek realizuje a rrkončí vprvompolroku20l7,
b) do 20. januára 2018, ak projekt realizuje a ukončí v druhom polroku 20l7.

2, Prijímatel'je povinný vyúčtovať: -
a) dotáciu poslg4nutú na realizáciu proj eku,
b) finančné prostried§, ktoré sa prij ímatel' zaviazal vynaložiť z iných zdrojov podl'a č1.2 ods.2

tejto zmluvy, pričom vyúčtované výdavky musia priamo súvisieť s prqektom uvedeným v čl. 1
ods. 1 tejto zmluly,

3, Vyúčtovanie dotácie je základnou podmienkou pre pípadné poskltnutie dotácie v nasiedujúcom
rozpočtovom roku a musí obsahovať tieto samostatné časti:
a) vecné lyhodnotenie projeldu,
b) finančné lyúčtovanie posk}tnutej dotácie.

4. Vecné rryhodnotenie projektu podl'a odseku 3 písm. a) musí obsahovať písomnú správu podl'a prílohy
č. 3 k tejto zmluve a to konkrélne:

a) pri realizácii podujatí vrámci živej kultúry a neformálneho vzdelávania v oblasti kultúry osób
so zdrar otn}m postihnutím:

1. sprár,rr o naplnení ciel'a, zámeru projektu s termínom konania podujatia, ciel'ovej skupine.
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2, informáciu o počte realizovaných aktivít v rámci projektu,
3. informáciu o počte návštevníkov, počte účastníkov podiel'ajúcich sa na projekte.
4. sprievodný propagačný materiál:
- pozvánka (pdpadne plagát alebo programovi! bulletin) musí byt' opatTená logom

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

republiky" a musí byt' v súlade s presn];/m názyoíí plojektu, ako aj termínom a miestom
realizácie projektu ako sú uvedené v žiadosti o dotáciu (pokial žiadatel nepožiadal
o zmenu názlu projektu alebo termínu či miesta realizácie),

- fotografie z kulttrmej aktivity,
5. informáciu o odbomej odozve projektu (recenzie, kritikry a pod,), pokial'bola uskutočnené.
6, rnformáciu o mediálnej odozve, pokial'bola medializácia realizovaná.

b) pri periodiclcých, neperiodických publikáciách, zvukových, resp. zvukovoobrazových nosičoch
a multimediálnych nosiéoch:

J. dva výtlačky resp. nosiče s názvom proj ektu ako je uvedený v žiadosti o dotáciu. logom
ministerstva alebo textom: ,,Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultury Slovenskej
republiky"; v prípade čiastkovej webovej stránky ukážky z webovej stránky v rozsahu 5 strán,

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

Finančné \-y-,účtovanie poskyrnutej dotácie podl'a odseku 3 pism. b) worí:
a) vyúčtovanie dotácie podl'a prílohy č, l k tejto zrnluve, wátane kópií bankor"ých vjpisov

(v prípade hotovostného st}ku kópie pokladničných dokladov) preukazujúrcich použitie dotácie
v súlade s čl. 1 tejto zmluvy, kópií účtovných dokladov preukazujúcich použitie dotácie v súlade
s čl. l tejto zmluvy (účtovný doklad ako preukázatel'ný záznam musí obsahovať náležitosti
v zmysle § 10 zákona č.43112002Z. z,; za obsahovú správnosť účtovného dokladu zodpovedá
prijímatel' dotácie), dokJadu o odvedení r".folosov z poskltnut"Ých prostriedkov poskytovatel'ovi
v súlade s čl. 2 ods, 5 tejto zmluvy a dokladu o vrátení neryčerpanej dotácie poskytovatelbvi
v súlade sčl. 2 ods. 12 tejto zmluvy; ak je prijímatel'dotácie registrovaným platcom dane

z prídanej hodnoty amóže si uplatniť odpočítanie dane z pndanej hodnoty, táto nie je
pri v_vúčtovani dotácie považovaná za oprávnený l^ýdavok.

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

Vecné lyhodnotenie projektu a finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie budú akceptované, iba ak
budú čitatel'né a úplné a potvrdené podpisom štatutámeho orgánu prijímatel'a alebo ním písomne
povereného zástupcu, pričom toto písomné poverenie musí byť prílohou vyúčtovania,

Ak prijímatel' nepredloží finančné vlúčtovanie poskynutej dotácie a vecné vyhodnotenie projektu
alebo ak nereaguje na ťy,zvu posk}tovatel'a o predloženie lrnančného vfičtovania poslg,tnutej dotácie
alebo vecného lyhodnotenia projektu podl'a odseku 1, alebo ak posk],,tovatel' zistí nedostatlcy

v predloženom finančnom vyúčtovaní poskytnutej dotácie alebo vecnom lyhodnoteni projektu,
je prljímatel' povinný podfa pokynov poskytovatel'a finančné vyúčtovanie poskl,tnutej dotácie
alebo vecné lyhodnotenie projektu predložiť, doplniť alebo zabezpečiť odstránenie zistených
nedostatkov v lehote určenej poskvlovatelbm. Ak prijímatel' v určenej lehote finančné vyúčtovanie
poslq,,tnutej dotácie alebo vecné lyhodnotenie projektu nepredloží, alebo nezabezpečí odstránenie
nedostatkov, je povinný dotáciu poslg,tnutú na základe tejto zmlury v plnom rozsahu vrátiť
poskltovatel'ovi do 30 kalendámych dní od uplynutia lehoty podl'a predošlej very.

Ak prijímatel' neodvedie finančné prostriedky v_vplývajúce zo zičíovania na príslušný účet
poskltovatel'a (v pdpade vzniku povirrnosti - vratky), je povinný finančné prostriedky vo výške
dotácie poslqtnutej na príslušný projekt poskytovatel'ovi v plnom rozsahu vrátit',

5,

6.

7.



9,

1.

Ak sa zistia nedostatky pd hospodá,Ťení s dotáciou posk}tnutou podla čl, l tejto zínluvy, posk}tovatel'
zastaví posl§/tovanie ďalších finančných prostriedkov prijímatelbvi, až do ich odstránenia.

článot l
Zmena podmienok použitia dotácie

O zmene podmienok použitia dotácie móže poslq,tovatel' rozhodnúť len na základe písomnej
a odóvodnenej žiadosti pr|jímatel'a dotácie v lehote určenej podl'a odseku 2 až 6 pre zmely
podmienok použitia dotácie. Ak žiadosť nebude odóvodnená, *ryne poskltovatel' prijímatel'a dotácie
na jej doplnenie. Ak žiadosť bude zamietnutá, oznámi poskytovatel' túto skutočnosť prij ímate l'ovi
dotácie.

Žiadosť o mrenu názvu projektu musí byť predložená najneskór 15 dní pred realizáciou projektu;
pri projektoch realizovaných v decembri 2017 do 30, novembra 2017.

Žiadosť o zmanu termínu amiesta realizácie projektu musí blď predložená najneskór 15 dní
pred realizáciou projektrr; pri projektoch realizovaných v decembri 2017 do 30. novembra 2017.

Žiadosť o zmenu zámeru pos§rtnutia dotácie v súlade s popisom projektu a v intenciách
akceptovatel'ných l"ýdavkov uvedených v celkovom rozpočte žiadosti v stípci požadovaná dotácia
musí byt'predložená najneskór 15 dní pred realizáciou projektu; pri projektoch realizovaných
v decernbň 20l7 do 30. novembra 2017,

Žiadosť o mtenu qidavkov v intenciách akceptovatel'ných v,ýdavkov uvedených v celkovom rozpočte
projektu v stlpci požadovaná dotácia musí byt' predložená najneskór do 30 dní od zrealizovania
projektu; pri projektoch realizovaných v novembri a decembri 2017 do 30, novembra 2017. 1'J< je
v celkovom rozpočte projektu v stÍpci požadovaná dotácia pri l"ýdavku uvedená nulová hodnota,
nieje možné žiadosti o zmenu qidavkov vyhovieť.

Žiadosť o zmenu termínu použitia a vyúčtovania doácie v zmysle § 8 ods. 4 aods. 5 zákona
č.523/2004 Z. z. musí byť predložená najneskór do 30. novembra 2017.

Zmena celkového obsahového zamerania projektu nieje možná.

Zmena účelu posklnutia dotácie nieje možná.

Zmena celkového rozpočtu projektu - špecifikácia výdavkov a suma pri jednotlivých r"ýdavkoch
v stlpci celkoť rozpočet - nie je možná.

10. Nav,ýšenie doácie nie je možné.

čtánok 5
Sankcie

Pri porušení finančnej disciplíny sa postupuje podra § 31 zikona č. 52312004 Z. z. v znetti
neskorších pTedpisov.

čtánok ó
Odshipenie od zmluvy

l. Pred riadryrn splnením závázkov podl'a tejto zmluly, t, j, pred skončením jej platnosti móže
poskyovatel' odstupiť od zmluvy ak dójde k podstatnému porušeniu zrnluvy alebo zmeny
okolností, za ktorých došlo k uzawetiu zmluvy, a to najmá ak:
a) prijímatel' nedodrží povinné spolufinancovanie projektu podl'a tejto zmluvy,

4.

3.

5.

7.

8.

9.



b) sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoclr, na základe ktoých poskytovatel' rozhodol
o poskynutí dotácie boli nepravdivé, leúplné, zavádzajúce alebo sfa]šované,

c) prijímatel bezdóvodne pozastavil realizáciu projektu, alebo tento nerealizoval v rozsahu podl'a
čl. l ods. l tejto zmluvy,

d) sa právoplatne preukáže spáchanie trestnélro činu v súvislosti s realizáciou projektu,
e) použije dotáciu alebojej časť v rozpore s touto zír uvou,
Q na majetok prijímatel'a bola povolená reštrukturalizácia alebo vyhlásený konkurz, alebo bol návrh

na lryhlásenie konk-urzu zamietnutý pre nedostatok majetku,

2. Odstúpenie od zmluvy je írčinné dňom doručenia písomného oznámenia poshltovatel'a o odstupení
od zmluly prijímatel'ovi, Za doručené sa pritom považuje aj oznámenie, ktoré bolo posk}.tovatel'ovi
vrátené z dóvodu, že si ho príjemca v odbemej lehote neryzdvihol, ato aj v pdpade, ak sa otom
prijímatel' nedozvede1,

3. Odstúpením od zmluly nezanikajú nároky poskytovatel'a v}-plývajúce z porušenia finančnej disciplíny
ukladané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.

Článot< 7
Spoločné a záverečné ustanovenia

l. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho splnenia závázkov podl'a tejto zmluvy.
najmá vysporiadania všetkých finančných závázkov prijímatel'a voči poskytovatel'ovi.

Z. Závázky obsiahnuté v tejto zmluve nie je možrré previesť na tretie osoby. Ak nastanú zmeny právnej
formy prijímatel'a alebo zrušenia prijimatel'a bez likvidácie alebo ak prijímateI' zaniká bez právneho
nástupcu t. j. s likvidáciou, je prijímatel' povinný bezodkladne oznámit' túto skutočnosť
posktovatel'ovi; ak dójde k zrušenju prijimatel'a bez likvidácie je prijímatel' povinný oznámit'
aj názov a sídlo svojho prálrreho náshrpcu, na korého prechádzaj ú závázky z tejto zrnlwy .

3. Prij ímatel' dotácie bezodkladne oznámi poskytovatel'ovi dotácie každú zmenu:
a) v údajoch identifikujúc ich jeho osobu ako prijímatel'a dotácie.
b) ktorá má vplyv na právne postavenie prijímatel'a dotácie,
c) kontaktných údajov prijímatel'a dotácie,
d) ktorá má vplyv na doručovanie písomností prijímatelbvi dotácie,
e) vúdajoch, ktoré prijímatel' dotácie preukázal poskltovatel'ovi v listirrnej podobe ako pdlohu

k žiadosti o posk},tnutie dotácie a
f) skutočností, ktoré sa dodkajú účelu. na ktoný bola dotácia poskytnutá prúímatelbvi.

4, Prijírnatel' dotácie berie na vedomie. že podmienky, za splnenie ktorých mu bola dótácia poskytnutá je
treba dodržiavať počas celého obdobia trvania zmluvy.

5. Prijímatel' lryhlastrje. že všetky údaje. ktoré sú uvedené v tejto zmluve, ako a,1 údaje, ktoré boli
poslq"tnuté prostredníctvom elekronickej registrácie do dotačného systému poskytovatel'a, sú úplné,
pravdivé a získané v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Prijímatel' v_v-hlasuje, že súhlasí
so spracovaním a zverejnenim poskytnulých údajov poskltovatel'ovi v rámci činností poskyovatel'a
súvisiacich s realizáciou dotačného systému posk}tovatel'a.

6. Návrh zmluql móže prlj ímatel' prijať do 30 kalendámych dní odo dňajeho doručenia; po uplynutí
tejto lehob" návrh zmluvy podl'a § 43b ods, l písm, a) Občianskeho zákonníka v zneni zákona
č. 509/l99l Z. z. zanlká.

7. Prijímatel' podpisom tejto zmluvy ude|'uje poskltovatel'ovi súhlas na zverejnenie obsahu zmluvy
v Centrálnom registri zmlúv podl'a osobitnélro predpisu- nakolko plnenie podl'a tejto zmluv-_"-
je plnenim za verelné financie a obsah zmluvy nepodlieha ocfuane z dóvodu ockany obchodného
tajomstva.



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

9. Posk}tovatel' si vyhradzuje právo mížiť výšku dotácie z dóvodu nedostatku finančných prostriedkov
v rozpočte v súvislosti s viazaním výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej
republiky, o čom písomne upovedomí prijímatel'a. V takomto prípade poskytovatel' nezodpovedá
prijímatel'ovi za vmiknuté výdavky, ani za pdpadnú škodu.

10. Práva a povinnosti zmluvných strián r"ýslome neupravené touto zínluvou sa spravujú pdslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 52312004 Z. z. a zákona ě. 43112002 Z. z.

11. Ustanovenia tejto zmluly možno zmeniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, ato l^ýlučne
vo forme písomného dodatku odsúb]aseného oboma zrrrlurnýni stranami.

12, Zmhxa je lyhotovená v troch ro,tmopisoch a obsahuje ... prílohy, ktoré sú neoddelitel'nou súčasťou
zmluly asú rovnako závázné ako táto zmluva. Jeden rovnopis zmluly dostane prijímatel a dva
rovnopisy poskytovateť.

l3, Zmluvné strany \Thlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súh_lasia a dobrovolhe ju polvrdzujú
svojimi podpismi.

Bratislava, Z3,UÁl2017 
čadca_

7á nó c ].\,.t^\:afp l'. , Za prij imatefa:

Ul. t ,. ,.

J UDr. tm]lla tfšiková
vedúca služobného úradu

PhDr. Janka Bírová
riaditelka


