
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č.22-t57_ooo53

uzatvorenávsúladesust.§22a§27ods.6zákonač.28412074Z.z.oFondenapodporuumeniaaozmeneadoplnení
zákona ě. 434l20IO Z. z. o poslrytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republilry v znení zákona č.
79l20I3 Z. z, v zneli neskorších predpisov; v spojení s ust. § 262 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (dhlej aj ako Zmluva)

1 Zmluvné strany

1,.1 Poskytovatel

názov: Fond na podporu umenia
sídlo: Cukrová 14,8L7 0B Bratislava-Staré Mesto
Ičo: 424t1g33
konajúc prostredníctvom: Mgr. Dušan Buran, Dr. phil., predseda rady FPU

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditel FPU
zriadený: zákonom č.2841201,4 Z. z. o Fonde na podporu umenia
E-mail: lenka.chlebova@fpu.sk
bežný účet - IBAN: SKSB 8180 OOOO 0O7O 0054 3066
depozitný účet - IBAN: SK20 8180 0000 0O7O OO55 3256
variabilný symbol: 22157OOO53

(dielej aj ako Poskytovaťel'alebo FPU)

1.2 PriJímatel flnančných prostrledkov

obchodné meno/meno a priezvisko; Kysucká knlžnica v Čadci
sídlo/miesto podnikania/bydlisko: UL 17. novembra 1258, 02201 čadca, S]ovenská republika
IČo/dátum narodenia: 36145068
DIČ; 2021,435625
tč opH:

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

čís]o účtu - IBAN: SK48 8180 OO0O 0070 0048 1360

(dlrlej aj ako Pňjímatel)

(Posk]rtovatel a Prijímatel dhlej aj ako Zmluvné strany')

2 Úvodné ustanovenia

2.L Poslcytovatel poslrytuje finanČné prostriedky na základe zákona č.2B4|2OI4 Z, z. o Fonde na podporu umenia a o
zmene a doplnení zákona Č.43412010 Z. z. o poskytovaní dotáciív pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona č.7912013 Z. z. v znení neskorších predpisov (dhlej aj ako Zókon o FPIJ) a podlh interných
predpisov Poskytovatelh, ktonými sú najmá Štatút Poskytovatelh VP č. 2t2ol5 podlh aktuáIneho znenia (diilej aj ako
ŠtatÚť, Zásady poslcytovania finanČných prostriedkov z Fondu na podporu umenia VP FPU č. 72t2015 podlh
aktuálneho znenia (d'alej aj ako Zásadý a Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2022 (dhlej
aj ako Štruktú ra podpornej Činnosťi) a v sÚ]ade s podmienkami stanovenými vo Výzve čislo Ll2o22 na predkladanie
Žiadostí (dblej aj ako Výzva).

2.2 FinanČné prostriedky poslrytnuté na základe tejto Zmluvy sú verejnými prostriedkami a na ich poskytnutie a použitie
sa vzťahujú ustanovenia zákona Č. 523t2OO4 Z. z. o rozpočtoq/ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niekto4y'ch zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej aj ako Zókon o rozpočtových pravidlách) a pfisluŠné
ustanovenia zákona Č. 358/2015 Z. z. o Úprave niektor1l,ch vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimáInej pomoci a o
zmene a doplnení niektoqy'ch zákonov (zákon o štátnej pomocD (dhlej a1 ako zákon o ŠP).
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2.3 Prijímateť predloŽil Poskytovatelbvi na základe Výzvy úplnú písomnú žiadosť čísto 22-157_ooo53 o poskytnutie
finanČných prostriedkov (daiej aj ako Žiadosť). Odborná komisia FPU vo svojom hodnotení (dalej aj ako Hodnoteníe)
odporuČila poslrytnúť Prijímatelbvi finančné prostriedky na podporu projektu podrobne špecifikovaného v Žiadosti
(dhlej aj ako Projekil. fuaditel FPU na základe Hodnotenia rozhodol o poslcytnutí finančných prostriedkov dňa
03,L2.2o2l.

3 Predmet zmluvy

3.1 Touto Zmluvou sa Pos}rytovateL zavázuje poskytnúť Prijímatelbvi finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom

JurlnovaJeseÍ2íJ22 - 18. ročník CeloslovenskeJ literárneJ súťaže duchovnej tvorby, a to vo qý,Ške a za
podmienok stanovených najmá v tejto Zmluve, ýoVýzve, 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).
Pr|jímatel'sa zavázuje Poslrytovatelbm poslcytnuté finančné prostriedlry použiť v súlade s účelom poslrytnutia
finančných prostriedkov, rešpektujúc najmá podmienky stanovené touto Zmluvou, Výzvou, Zákonom o FPU, Štatútom,
Zásadami, Štruktúrou podpornej činnosti ako aj inlými všeobecne záváznými právnymi predpismi a inými internými
predpismi Poskytovatel'a. PrijímateIsa zároveň zavázuje Poskytovatelbvi hodnoverne preukázať použitie poskytnutých
finančných prostriedkov v súIade s účelom ich poskytnutia a v súIade s in:imi podmienkami lypllývajúcimi z obsahu
tejto zmluvy a/alebo v súlade s podmienkami vypllývajúcimi zyýzvy, zo zákola o Fpu, z iných súvisiacich všeobecne
závázných právnych predpisov a z interných predpisov FPU (najmá zo Zásad, zo Štatútu a zo Štruktúry podpornej
Činnosti).

4 Účel a spósob poskytnutia finančných prostňedkov

4,3

Základným ÚČelom tejto Zmluvyje poskytnutie finančných prostriedkov Poslrytovate]bm PrijímateIbvi na reallzácla
súťaže v oblasti literatúry a knižnej kultúry.

Zm]uvné strany sa dohodli na závázných vecných rlý,stupoch z Projektu (dhlej aj ako Závózné výstupy), ktoré sú
Špecifikované v pílohe Č. 1 k tejto Zmluve a ktoré Prijímatelpredloží Poskytovatelbvi spolu s Vyúčtovaním podlh bodu
6.3. Obsah a rozsah Záváztlých vecných rly'stupov rnožno na zák]ade dohody Zmluvných strán meniť dodatkom k tejto
Zmluve.

Poskytovatelpos}cytuje zo svojho rozpočtu Prijímatelbvi finančné prostriedky vo forme dotácie
v celkovej výŠke 2 oo0,oo EUR na Úhradu bežnýchTly'davkov.

FinanČné prostriedky sa poskytujú ako minimálna pomoc (pomoc de minimis) podlh Schémy minimáInej pomocí
pos}qltovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č. 5, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku Č.241,1202L vydanom dř:'a 1,6.L2.2O21 pod G000105, Minimálna pomoc, ktorá sa
poskytuje na zák]ade tejto zmluvy, je v súlade s nariadením Komisie GÚ) č. L4O712013 z 18. decembra 2013 o

uplatňovaní Č]ánkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minímis (Ú. v. EÚ L 352, 24.1,2.2oL3,
s.1).

5 Práva a povinnosti zmlurmých strán

Poskytovatelsa zavázuje poskytnúť Frnančné prostriedky Prijímatelbvi bezhotovostne na bankoqý,úč"t rrrr"d"nY u
záhlaví tejto Zmlury najskór v deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv podl'a
osobitého predpisu, najneskór do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmiúv podl'a
osobitého predpisu.

FinanČné prostriedlry poskytnuté podlh tejto Zmluvy sú účelovo viazané na úhradu všethích alebo len niekto4y'ch
bežných qidavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, ktoré sú podrobne špecifikované v rozpočte nák]adov
Projektu. RozpoČetje pdlohou Č. 2 k tejto Zmluve (dhlej aj ako Rozpočet projektu). Finančné prostried}ry poslcytnuté
na zák]ade tejto Zmluvy nesmú byt použité v rozpore s touto Zmluvou, v rozpore so všeobecne závázn:ími právnymi
predpismi ani v rozpore s internými predpismi Posklrtovatelh.

Prijímatel sa zavázuje podieIhť sa na finančnom zabezpečení realizácie Projektu formou povinného spolufinancovania
urČeného podlá písluŠných ustanovení Zákona o FPU, Štruktúry podpornej činnosti a podlh rozpočtu Projektu v sume
najmenej 224,oo EUR,
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Prijímatel prijíma finanČné prostriedlcy poskytnuté na základe tejto Zmluvy bez qihrad v plnom rozsahu a za
podmienokvypllývajúcich z tejto Zmluvy, zo všeobecne závázných právnych predpisov a z interných predpisov
Pos]<ytovate]h.

Prijímatelje oprávnený použiť finančné prostriedky poslqtnuté na základe tejto Zmluvy na úhradu konkrétneho
qýdavku/nákladu, avŠak najviac v sume, ktorá je pri rozpočtovej skupine tohto nákladu/qidavku uvedená v Rozpočte
projektu, Prljímatelje oprávnený použiť a wúčtovať qfdavlcy/náklady v rámcijednotliqich skupín rozpočtoqých
poloŽiek uvedených v pÍIohe Č, 2 k tejto Zmluve. V priebehu realizácie projektu móže Prijímateluskutočniť presuny
finanČných prostriedkov medzi skupinami rozpočtoqý,ch položiek uvedených v tejto Zmluve maximálne do qýšky 20 %

finanČných prostriedkov pridelených na danú skupinu rozpočtových položiek bez toho, aby musel žiadať o zmenu
podmienok poskytnutia dotácie. PrijímateI nie je povinný použiť všetky finančné prostriedlry pos}gtnuté na zák]ade
tejto Zmluly.

Priiímatel'je povinný použiť finančné prostriedky qilučne na qidavky súvisiace s realizáciou Projektu (d'alej len
oprávnené výdavký. FPU bude ako oprávnené qfdavky podlh predchádzajúcej vety akceptovať aj qfdavky Prijímatela,
ktoré Prijímatel vynaloŽil pred uzavretím Zmluly, ak boli lynaložené na úhradu lýdavkov, ktoré vznik]i najskór
O1,0L.2O22. Výdavky musia Prijímate]bvi vzniknúť najneskór d,o 3!.12,2022 a/alebo do termínu lyúčtovania ako je
uvedené v Článku 6.3. Dňom vzniku qýdavku sa rozumie deň dodania tovaru a]ebo poslrytnutia služieb, ktoré sú
predmetom vyriČtovania, Dňom Úhrady sa rozumie deň odpísania finančných prostriedkov z účtu Prijímate]a za úče]om
zaplatenia ceny za tovar alebo služby.

Oprávnenými v,ýdavkami v zmysle bodu 5.6 tejto Zmluvy sa rozumejú qidavlcy uvedené v Štruktúre podpornej činnosti
pri predmetnom podprograme. Výdavlry bez priameho vzťahu k realizácii projektu, ani qý,davky, ktoré nie sú súčasťou
RozpoČtu projektu, nebudú akceptované. Taktiež nebudú akceptované všetky neoprávnené výdavky, ktoré sú uvedené
v Zásadách.

Vllnosy z poskytnuQý,ch finanČných prostriedkov, ako sú napr. úroky poskytnuté peňažným ústavom, v ktorom má
PrijímateL zriadený ÚČet, na ktorom sa finančné prostriedky nachádzajú (dhlej aj ako Výnosy), sú pdjmami štátneho
rozpoČtu, ak zákon Č.52312004Z, z. o rozpočtoq/,ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoných
zákonov v znení neskorŠÍch zákonov alebo osobitný zákon neustanovujú inak. Prijímaterje povinný všetky Výnosy po
odrátaní poplatkov za vedenie ÚČtu (okrem poplatkov zazaloženie a zrušenie účtu) odviesť na depozitný bankoqi účet
(pre identifikáciu platby je Prijímatel povinný použiť variabilný symbol podlh usmernenia FPU) Poskytovatela pred
dátumom koneČného a Úplného vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov. Neodvedenie Výnosov podlá
predchádzajúcej vetyje poruŠením finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. d) zákon č, 52312004Z. z. o
rozpočtov,ých pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekto4ích zákonov. O vrátení Vly'nosov Prijímatel
upovedomí Poskytovatelh písomne pred realizáciou prevodu. V pípade, že Prijímatelbvi qinosy nevznikli, je povinný
Poskytovatelbvi o tom podat informáciu formou čestného vyhlásenia pri vyúčtovaní poskytnulich finančných
prostriedkov.

l
56

5.9 Ak Prijímatelnebude rea]izovať Projekt, je povinný o tejto skutočnosti Poskytovatelá bez zbytočného odkladu písomne
informovať. Prijímatelje povinný v Iehote podlh Zmluvy finančné prostriedky poskytnuté mu na zák]ade tejto Zmluvy v
plnom rozsahu wátiť na beŽný ÚČet Poslrytovatel'a uvedený v záh]aví tejto Zmluvy. Pre identifikáciu ptatby je Prijímatel
povinný pouŽit variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Vlinosy Prijímatel Poskytovatelbvi odvedie podlá
bodu 5.B tejto Zmluvy. Prijímatelwátením nepoužilich finančných prostňedkov na ne stráca a\ý,kolVek nárok.

5.10 Ak Prijímatelnepoužije celú sumu poslrytnutých finančných prostriedkov,je povinnýv lehote podlh Žmluvyvšetky
nepouŽité finanČné prostriedky vrátiť na bežný účet Poskytovate]h uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Pre identifikáciu
platby je Prijímatel'povinný použiť variabi}ný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. o vrátení nepouži§ý,ch finančných
prostriedkov PrijímateI upovedomí Poslrytovatel'a písomne pred realizáciou prevodu. Prijímatel'vrátením nepoužit5ích
finančných prostriedkov na ne stráca akýkolÝek nárok.
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5.1 1 Poskytovatel je oprávnený kedykolVek lykonať vecnú a íinančnú kontrolu hospodárenia s finančn:ími prostriedkami
poskytnu!foni na základe tejto Zmluvy ako aj kontrolu dodržiavania povinností azávázkov Prijímatela z právneho
vztahu vzniknutého na základe tejto Zmluvy, PrijímateLje povinný umožniť Poslcytovatelbvi a ním povereným osobám
vykonanie kontroly podlh predchádzajúcej vety. Za qi m účelom je PrijímateI povinný Poskytovatelbvi poskytnút
potrebnú súčinnosť, najmá predložiť doklady a údaje z účtovnej dokumentácie, umožniť vstup do svojho sídla, resp,
priestorov, v ktoných podniká alebo vykonáva inú činnosť alebo realizuje Projekt. Poskytovatel sa zavázuje oznámiť
Prijímatelbvi termín kontroly najmenej 3 dni 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. Neposkytnutie súčinnosti Prijímatelbm v akejkolVek fáze
kontroly dodržiavania povinností azávázkov Prijímatela sa považuje za použi[ie poskytnutých finančných prostriedkov
v rozpore s účelom uvedeným v Zmluve.

5.12 Prijímatel sa v súvis]osti s realizáciou Projektu zavázuje podlh povahy Projektu primeraným a vhodn:ím spósobom
informovať o tom, že projekt, na kto4i boli poslrytnuté finančné prostriedky na základe tejto zmluvy, podpoňI
Poslrytovatel'. Pri propagácii Projektuje Prijímatelpovinný postupovať podlh aktuá]neho znenia Pdručky k propagácii
a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a podlh Manuálu pre vizuálnu identitu FPU, ktoré
Poslrytovatel zverejní na webovom sídle FPU. Prijímatel sa zavázuje postupovať v zmysle znenia dokumentov
špecifikovaných v predchádzajúcej vete aktuálnych k momentu vykonávania propagácie. V pípade, ak Prijímatel
nebude informovat o pos}<ytnutí finanČných prostriedkov z FPU alebo poskytne neúplné informácie o poskytnutí
prostriedkov z FPU, FPUje oprár,rrený poŽadovať vrátenie 5 % (slovom páť percent) z poslgtnutej sumy finančných
prostriedkov podl'a tejto Zmlury. PrijímateL sa zavázuje na vli,zvu FPU podla predchádzajúcej vety zaplatit FPU
požadované finančné prostriedky. Na základe vzájomnej dohodyje Prijímatelpovinný umožniť osobám konajúcim zalv
mene Pos}rytovatela účasť na všet\ých podujatiach súvisiacich s Projektom,

5.13 Prijímateťsazavázuje,žeprivšetkýchpodujatiachaaktivitáchsúvisiacichsProjektomnaverejnostilykonás
vynaložením maximálneho úsilia také opatrenia, kto4imi zamedzí tomu, aby mohlo dójsť a]ebo doš]o najmá k
nasledovným negatívnym spoločenským j avom:

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

b) používaniu zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavovaniu sympatií k skupine alebo hnutiam, ktoré
nási]ím, hrozbou násíIia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a s]obód osób,

c) spdstupňovaniu, uvádzaniu do obehu, ponúkaniu, predávaniu alebo inému spósobu rozširovania
extrémistic\ých mateňálov,

d) hanobeniu niektorého národa, jehojazyka, k hanobeniu niektorej rasy alebo etnickej skupiny, k hanobeniu
jednotlivca alebo skupiny osób pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej
skupine, póvodu rodu, pre ich náboženské lyznanie alebo preto, že s,úbez vyznania alebo k vyhrážaniu sa

e) i:*:T"TiJff':,'ů*iT*il:li:,il:;","ffiil: ]]3|,","o","onotlivcovi pre ich pdslušnosť t ni"r.io."j
rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, póvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.

Prijímatel sa rovnako zavázuje, že pri všet[ých podujatiach a aktivitách súvísiacich s Projektom nebude uskutoóňovať
a/alebo inlim subjektom neumožní uskutočňovať politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, značky,
programu alebo hesieI politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letá}cy,

respektíve realizovať na tento účel alebo v súvislosti s [y'm akékolÝek úkony
(dálej aj ako Nežiaduce konanie).

5.14 Ak aj napňek splneniu povinnosti Prijímatel'a podla bodu 5,13 Zmluly dójde bez jeho zavinenia k takému
NeŽiaducemu konaniu, Prijímatelje povinný bez zbytočného odk]adu vykonať také úkony a prijať také opatrenia, aby
NeŽiaducemu konaniu okamŽite zamedzil a zabezpečil, aby sa v dhlšom takom konaní nepokračovalo.

5,15 Vpdpade,ŽedójdezostranyPrijímatelhkporušeniupovinnostípodlhbodov5.13a/alebo5.14tejtoZmluvy,považujú
sa íinanČné prostriedky poslrytnuté na zák]ade tejto Zrnluvy za použité v rozpore s touto Zmluvou. Finančné
prostriedky podla predchádzajúcej vetyje Prijímateťpovinný poskytovatelbvi vrátiť na bankoqi účet Pos}rytovatel'a
uvedený v záhlaví tejto Zmluly, a to najneskór do 30 dní od doručenia vrýzvy Poslcytovatelá Prijímatelbvi na wátenie
taloých finančných pro strie dkov.

5.16 Nesplnenie závázkov alebo porušenie povinností preukázane zapdčinené z dóvodu vyššej moci FPU nebude považovať
za použitie prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v Zmluve.
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5,17 Prijímatelposkytuje FPU bezodplatný neqihradný súhlas na použitie vecných qýstupov Projektu (najmá slovesné diela,
fotograťrcké diela, audiovizuálne diela a audiovizuálne a zvukové záznamyl všethými známymi spósobmi použitia v
neobmedzenom rozsahu a na celú dobu trvania autorskoprávnej ochrany (dirlej len Licencid. FPU je oprávnený využiť
Licenciu qilučne na účel, ktoqý nieje priamo ani nepriamo obchodný. FPUje oprávnený poskytnúť súhlas na použitíe
vecných rlýstupov Projektu tretej osobe v rozsahu Licencie. FPU nie je povinný Licenciu vyrržiť.

6 Podmienky poslrytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov

6,1 Poskytovatel sa na základe tejto Zmluvy zavázuje poskytnúť Prijímatelbvi f,rnančné prostriedky vo qiŠke uvedenej v
bode 4.3 bezhotovostným prevodom na účet Prijímatel'a uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

6,2 V pdpade zistenia Poskytovatela o preukázatel'ný,ch nedostatkoch pri hospodárení Pňjímatelh s poskytnu!ý,mi

finančnými prostriedkami je Poskytovatel oprávnený až do času odstránenia týchto nedostatkov zastaviť poslqltovanie

dhlšich fi nančných prostriedkov Pňjímatelbvi.

Použitie poslqltnutých finančných prostriedkov poslcytnubých na zák]ade Zmluly podlieha ích vyričtovaniu, ktoré
Prijímatel'predkladá v termíne a spósobom určenými v Zmluve. Vyúčtovanie pozostáva z finančného vyúČtovania
poskytnulich finančných prostriedkov (d'alej spolu aj ako Vyúčtovonie), ktoré Prijímatelzrealizuje v registračnom
systéme Pos]<ytovatelh, Prijímatelje povinný Vyúčtovanie podIá predchádzajúcej vety Poskytovate]bvi predloŽiť v
tlačenej podobe r,ygenerovanej z registračného systému FPU, resp. v podobe určenej na elektronické doručovanie
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, najneskór do termínu: 31.,03,2023. K vyúČtovaniu je PrijímateL
povinný predložiť aj:

6,5

a) Správu audítora o zhode predloženého finančného vyúčtovania so zm]uvou; správu audítora alebo znalec\ý,
posudok predloží prijímatelvždy, akje ce]ková suma finančných prostriedkov poskytnubých podlh zmluvy 20

000 EUR alebo viac, Správu audítora predkladá PrijímateL v rozsahu, ako je určené v článku ].7 bod 5 Zásad.

Vyúčtovanie musí obsahovať informáciu o použití finančných prostriedkov podlh skupín rozpočtor4fch položiek s
oh]hdom na Rozpočet projektu, Neoprávnené rýdavky projektu žiadatel nemóže r,]rričtovať ako povinné
spoluťrnancovanie, PrijímateIje povinný vo finančnom vTúčtovaní uviesť qišku dáIšieho spolufinancovania projektu zo
zdrojov uvedených v rozpočte projektu.

K Vyúčtovaniu je Prijímatel povinný pritožiť Záváznév,ýstupy z Projektu podl'a pílohy č. 1 k tejto Zmluve, v rozsahu
určenom aktuálnym znením Príručky pre vecné vyhodnotenie a lyúčtovanie projektu FPU,

Vyúčtovanie musí byť podpísané Prijímatelbm alebo štatutárnym orgánom Prijímatelh a]ebo ním na tento ÚČel písomne
splnomocnenou osobou, pričom toto splnomocnenie musí byť súčasťou predloženého Vyúčtovania.

PrijímateIje povinný doručiť Vyúčtovanie Pos}§tovatelbvi osobne do kancelárie FPU, prostredníctvom kuriérskej
služby alebo prostredníctvom doporučenej zásielky, alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Ak Pňjímateť nepredloží Vyúčtovanie najneskór v termíne stanovenom v bode 6.3 tohto čIánku, Poskytovatel ho
písomne vyzve, aby predložil Vyúčtovanie bez zbytočného odk]adu, najneskór však do 10 dní od doručenia písomnej
,ry"r.y, Ak prijímatel nepredloží vyúčtovanie ani v uvedenej dodatočnej lehote, považuje sa táto skutočnosť za použitie
finančných prostriedkov v rozpore s účelom uveden;ím v tejto Zmluve

Ak kance]ária zistí nedostatky vo Vyúčtovaní alebo v jeho prílohách, oznámi tieto nedostat}cy prostredníctvom
elektronickej poŠty Prijímatelbvi a vyzve ho, aby ich v lehote 5 až 30 pracovných dní v závis]osti od závažnosti
nedostatku odstránil. Ak Prljímatel nezabezpečí odstránenie nedostatkov v stanovenom termíne, považuje sa táto
skutočnosť za pouŽitie poslqtnutých finančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účeiom uvedeným v tejto
Zmluve.

6,6

6.10 Ak kancelária pri overovaní splnenia podmienok použitia flnančných prostriedkov z FPU zistí také porušenie
podmienok uvedených v Zmluve, ktoré zakladá povinnosť prijímatela wátit pos}rytnuté finančné prostriedky alebo ich
Časť, neodk]adne vyzve Prijímatelh, aby v lehote do 1 0 dní odviedol poskytnuté finančné prostriedky nE účet FPU. Ak
Prijímatelv určenej lehote qf,zvu neuposlúchne, alebo odvedie na účet FPU neúplnú sumu, považuje sa táto skutočnosť
za pouŽitie poskytnu§Ích finanČných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve.
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6.11 Prijímatelje oprávnený použiť finančné prostriedlry poslcytnuté na základe tejto Zmluvy v,.ýlučne na účel uvedený v
tejto Zmluve. V pripade použítia finančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedenlirn v zmluve je prijímateť povinný

wátiť všetlry neoprávnene použité finančné prostriedky a znášať sankcie uplatnené voči nemu podlh zmluvy, Pňjímatel
je oprávnený použiť finančné prostriedlcy len na úhradu oprávnených výdavkov definovaných v pdslušnej Yýzve, v
Štruktúre podpornej činnosti na pfislušný kalendárny rok, kto4ý sa vzťahuje kanýnte, pfipadne v roáodnutí ňaditelh
na podklade ktorej je uzavieraná táto Zmluva. Za neoprávnené výdavky sa považujú qýdavky definované v Štruktúre
podpornej činnosti k pdslušnej Vlizve a qidavky definované v bode 5 člán}u 6 Zásad.

7 Vrátenie finančných prostriedkot sankcie

PrijímateLje povinný wátiť Poslq^ovatelbvi finančné prostriedlry, ktoré použil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom o

FPU alebo účelom uvedeným v tejto Zmluve, a to do 30 dní odo dňa predloženia vyričtovania a]ebo zistenia ich
neoprávneného použitia a v pdpade ponršeniu povinností podlh bodov 5.1 1 a 5.15 Zmluvy odo dňa v,.izrry

Poskytovatelh.

Prijímatelje povhnývrátiť PoskJrtovatelbvi finančné prostriedky, ktoré nepoužil celkom alebo sČasti na financovanie
Projektu, a to do 30 dní odo dňa skončenia realizácie Projektu podl'a bodu 5.10 Zmluvy a v pfipade ak Pňjímateí
nerealizuje projekt vóbec, do 30 dní odo dňa donrčenia oznámenia o nerealizovaní projektu podlh bodu 5.9 Zmluvy.

Prijímateťje povinný zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo výške 0,05 % zo sumy neoprávnene pouátých finanČných
prostňedkov, a to za každý deň neoprávneného použitia finančných prostriedkov podla 7.1 Zmluvy. Prijímatelje
povinný zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo výške 0,05 % zo sumy neoprávnene zadržaných finančných prostriedkov, a

to za každý deň neoprávneného zadržania finančných prostriedkov po uplynutí lehoty podlh bodu 7.2 Zmluvy,
Povinnosť Prljímatelh wátit Poslqrtovatelbvi frnančné prostriedky, na wátenie kto4ých wnikol Poskytovatelbvi nárok,
b.ým nie je dotknutá.

7,4 V pdpade omeškania Prijímatelh so zaplatením akéhokolVek peňažného závázku PoskJrtovatelbvi je Priiímatel povinný

zaplaliť Poskytovatelbvi úroky z omeškania vo výške 0,03 To z dlžnej sumy, a to za každý deň omeŠkania.

V pfipade, že v dósledku skutočnosti, za ktorú zodpovedá Prijímatet', vznikne Poslqrtovatelbvi škoda, je Prijímateť
povinný nahradiťju Posl§rtovatelbvi v lehote, ktorú určí Poskytovatel', a v celom rozsahu tak, ako budq rryČÍslená

Poskytovatelbm,

Zaplatením penále, pokuty a zmluvnej pokrty podlh tejto Zmluvy nieje dotknuté právo na náhradu škody spósobenej
porušením povinnosti, pre pfipad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody móže byť uplaťňovaná
Poslqrtovatelbm voči Prijímatelbvi v plnej qýške a to aj v pdpade, ak zmluvná pokuta prevyšuje výŠku Škody.
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B Zánik zmlurry

8.1 Právne vzťahy medzi Poslcytovatelbm a Prljímatelbm založené touto Zmluvou móžu zaniknúť najmá:

a) akceptáciou riadneho a úplného vyúčtovania projektu podlh čl. 6 tejto zmluvy,
b) dohodou Zmluvných strán,
c) odstúpením od Zmluvy zo strany Poslqrtovatelh.

8.2 PoskytovatelmóŽe od tejto Zmluvy odstúpiť v pípade, ak Prijímatelpoužije finančné prostriedky alebo ich časť v
rozpore so Zm]uvou, resp. v rozpore s ÚČelom uveden:Ím v tejto Zmluve. Rovnako móže Pos}<ytovatel odstúpiť od tejto
Zmluvy v pdpade podstatného porušenia tejto Zmluvy a]ebo v pfipade zmeny okolností, za ktorly'ch došIo k uzawetiu
Zmluvy, a to najmá:

a) ak sa preukáŽe, že údaje v žiadosti a dokladoch, na zák]ade ktorých Posk}tovatel rozhodol o poslcytnutí
dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,

b) ak Prijímatelbezdóvodne pozastavil rea]izáciu projektu,
c) ak na majetok Prijímatelh bola povolená exekúcia, reštrukturalizácia alebo vyhlásený konkurz, alebo bol

návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

8.3 PoskytovateLje oprávnený od Zmluvy odstúpiť v pdpade, ak PrijímateL predloží žiadosť o dotáciu na projekt v rámci
rovnakého opatrenia, v ktorom je poskytovaná dotácia touto Zm]uvou, pričom Poskytovateí daný projekt vyhodnotí ako
projekt zhodný s Projektom podlh tejto Zmluvy. Zazbodný sa považuje aj projekt obsahujúci odchýlky od Projektu, ak
podstatná Časť projektu podlh posúdenia Poskytovatelhje zhodná s Projektom, V pdpade odstúpenia podih tohto bodu
je odstúpenie Poslqrtovatela od Zmluvy účinné uptyrrutím posledného dňa obdobia, na ktoré už bola poskytnutá dotácia
podla tejto Zmluvy, priČom deň účinnosti odstúpeniaje zároveň posledným dňom platnosti Zmluvy, a Zmluva zaniká s

účinkami do budúcnosti,

8.4 Ak nie je ustanovené inak, odstúpenie od Zmluql je účinné, a Zm]uva zaniká momentom jeho doručenia druhej
Zmluvnej strane. Ak nieje uvedené inak, odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy,
Zmluvná strana, ktorej pred odstúpením od Zmluvy poskytla plnenie druhá Zm]uvná strana toto plnenie wáti.

B.5 Ak je Prijímatelbm Szická osoba, jej smrtou Zmluva nezanikne, ibaže jej obsahom bolo plnenie, ktoré mal Prijímatel
vykonať osobne. Do práv a povinností Prijímatelh zo Zmluvy vstupujú dedičia Prijímatela.

8,6 Ak obsahom Zmluvy je plnenie, ktoré ma] zomrelý PrijímateLvykonať osobne, táto Zmluva momentom jeho smrti
zaniká. Vyspoňadanie nárokov zo Zmluly vykoná PoskytovateL voči dedičom. Poskytovatel má nárok na wátenie
nespotrebovanej Časti plnenia ku dňu zániku Zmluvy, a ak Pr{jímateLzo Zmluvy plnil čiastočne, má Poskytovatel nárok
na vrátenie Časti poskytnutých finanČných prostriedkov v pomere k velkosti uvedeného čiastočného plnenia
Prijímatelá, podlá toho ktorá suma je vyššia. Ak Prijímatel zo Zmluvy ku dňu zániku Zmluvy neplnil vóbec, má
Pos]qrtovatelnárok na vrátenie celej sumy poslrytnutých finančných prostriedkov. Dókazné bremeno o plnení resp.
ČiastoČnom plnení zo Zmluly prechádza na dedičov Prijímatelá, Ku dňu zániku Zmluvy zaniká akékolVek právo
Pňjímatelh (eho dedičov) na akékolvek plnenie Poskytovatelá zo Zmluvy.

8.7 Ustanovenia tejto Zmluvy upravujúce sankcie ako aj povinnosti z nich lypllývajúce, ako aj dalšie ustanovenia, ktoré
svojou povahou majú platiť aj po zániku Zmluly, nie sú odstúpením od Zmluly dotknuté.

9 záverečné ustanovenia

9,1 Pos]<ytovatelsi lyhradzuje právo znížiť sumu poskytnutých finančných prostriedkov z dóvodu nedostatku íinančných
prostriedkov v rozpoČte Poskytovatelá, ktoré sú pdspevkom zo štátneho rozpočtu, lýIučne však o sumu priamo
l,'YPllfuajúcu z viazania qý'davkov Štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle Zákona o
rozpoČtoqých pravidlách. V takomto prípade nezodpovedá Poskytovatel za vzniknuté náklady Prijímatel'a ani
nezodpovedá za pdpadnú škodu,

g.2 Akékolvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonat qilučne v písomnej forme prostrearrícWo- vzostupne
oČÍslovaných dodatkov k tejto Zmluve, uzaťvorených po predchádzajúcej dohode Zmluvných strán, O skutočnostiach
rozhodných pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy zo strany Prijímatelh je Prijímatel povinný informovať
Poslqrtovatelh bez zbytoČného odkladu od ich vzniku, minimálne 30 dní pred uskutočnením zmeny. O zmenách
rozhoduje riaditel'FPU, v lehote najneskór 30 dní od doručenia žiadosti o zmenu.
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9.5

Ak finančné prostriedky poslcytnuté na základe tejto Zmluvy použlje Prliímatel na dodanie tovaru, na uskutočnenie
stavebných prác a/alebo na posltytnutie sluŽieb v zmysle zákona č, 343/2o15 Z. z. overejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení nlektorých zákonov, je Prijímatel povinný postupovať v zmysle uvedeného všeobecne závázného
právneho predpisu.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami, Táto Zmluva podlieha v zmysle
pfislušných ustanovení zákona č. 4017964 Zb, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s
relevantnými ustanoveniami zákona č.2IL|2O0O Z. z. povinnému zverejneniu.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z kto4ých jeden dostane Prijímatel a jeden Pos}<ytovatel'.

Zmluvné strany sa v súlade s § 262 zákona č. 513i 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (dhlej len

obchodný zákonník) dohodli, že ich závázkov,ý vzťah vzniknu!ý,touto Zmluvou sa spralrrje Obchodným zákonníkom.
PrijímateL podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s pdslušnými všeobecne záváznými právnymi predpismi
ako aj so súvisiacimi internlimi predpismi Poskytovatel'a, ktoré upravujú všet}ry vzťahy v5íslovne upravené ako aj

qislovne neupravené v tejto Zmluve. Prijímatel qislovne súhlasí s obsahom všetlqy'ch súvisiacich interných predpisov
Pos]rytovatelh a zavázuje sa plniť všetky povinnosti, ktoré mu z nich v súvislosti s touto Zm]uvou 1,1pl,.ýwajÚ.

Neoddelitelhou súčasťou Zmluvy sú aj tieto pdlohy:

a) PríIoha č. L:Závázné qýstupy a obsah projektu
b) Pdloha č. 2: Rozpočet projektu

Zásielka podlh tejto Zmluvy sa musí doručovať na e-mai]ovú adresu, pdpadne na adresu sídla Zmluvnej strany, ktorej
je zásielka určená a ktoré sú uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak sa Zm]uvné strany nedohodnú inak a na doruČovanie
zásielok si neurčia iné e-mailové adresy alebo iné korešpondenčné adresy. Zmluvné strany sa zavázujú vzájomne si
písomne oznamovať všetky zmeny dkajúce sa adries oboch Zm]uvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy bez
zbytočného odkladu. V pfipade porušenia povinnosti podla predchádzajúcej vety zodpovedá Zmluvná strana druhej
Zmluvrrej strane za pdpadnú škodu, ktorájej porušením uvedenej povinnosti vznik]a.

Zm]uvné strany sa zavánljíl, že si navzájom v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnú všetku nevyhnutnú
súčinnosť, ktorú bude možné v závislosti od konkrétnych oko]ností od nich spravodlivo požadovať. Zmlwné strany sa
zavázujú vzájomne si v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnúť informácie nevyhnutné na ňadne splnenie
svojich závázkov vypl:ivajúcich im zo Zmluvy, alebo z právnych predpisov, či prerokovať dóIežité otázky, ktoré by
mohli v závažnej miere ovplyvniť plnenie povinností Zmluvných strán stanovených touto Zmluvou alebo právnym
predpisom, a t5im ovplyvniť dosiahnutie ÚČelu Zmluvy.

98
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9_10 Zmluvné snary vrtlrq|Ů, b d Zmhmt preótali, rozumejú jej obsabu a sútrlasia s ním. Zmluvné strany vyhlasujú, že
prostredníctrm B Dhryje vyffúrená ich skutočna, vážna, slobodná vólh, v ktorej niet omylu. Zmluvné strany
vyhlasujú, že tfu Zúrr Eíldi y tiesni a za uípadne nevýbodných podnienok. Na pohrrdenie vy,ššie uvedeného
Zmluvné strany bnrt r.q-ere poQGtt"

zrtn @ &,25-o1.2022

prijímateý

pdseanrafrnU
zaFoilrtmbb

ria FPU
za pos§ltovateťa

-?. -l
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urinova jeseň 2022 - 18. ročník Celoslovenskej literárnej
súťaže duchovnej tvorby

Predpokladaný Názov podujatia (nemusí byt totožný s
názvom celého projektu)

apríl 12022 až d,ecemberl2O22Predpokladaný termín podujatia (uviesť v tvare mesiac / rok)

Predpokladané miesto podujatia (mesto, obec - nie
konkrétne miesto konania), v prípade obmedzenia
verejných podujatí možné realizovať ako online prezentáciu

Literárna súťaž duchovnej fuorby v kategóriách poézia a
próza, Slávnostné vyhodnotenie lit. súťaže, Literárny večer
pod lampou s besedou s víťazom v kategórii próza

Druh aktivít a ich minimálny poČet (koncerty, lystúpenia,
predstavenia, eventy a pod. podlh charakteru qístupov) v
rámci hlavného podujatia, v pípade óbmedzenia verejných
podujatí možné realizovať ako online prezentáciu

30 súťažiacich mladých prozaikov, 100 účastníkov
sprievodných podujatíOdhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov

Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, pdp.
sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu (ie potrebné
ich presne vymenovať, v pdpade obmedzenia verejných
podujatí možné realizovať ako online prezentáciu

1 prednáška liter. teoretika na tému slov. duchovná tvorba, 1

beseda s qitvarníkom, v,ýstava ilustrácií a vernisáž,
spomienková slávnosť

Vyhlásenie súťaže, plagát s programom, pozvánky,
webstránka, facebook, instagram, zborník lybraných
súťažných prác 18, ročníka literárnej sútaže duchovnej
tvorby, tlačová správa pre médiá

Iné v:istupy a propagácia projektu (napr. plagát,
webstránka, sociálne siete, Ieták, pozvánka, katalóg)

Fond na podporu umenia bude uvádzaný ako Hlavný partner
projektu na všetlaých materiáloch, v médiách a taktiež bude
zverejnená informácia o financovaní projektu "podujatie z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia"

Informovanie verejnosti o podpore z FPU (žiadatelje
povinný postupovať podl'a Píručky pre propagáciu FPU
zverejnenej na webovom sídle FPU v časti 'Dokumenty')

Príloha č. 1,z Závázné výstupy a obsah proJektu
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PfiIoha č. 2: Rozpočet projektu

2.1 Kalkulácia nákladov

lskoPi"" rozPoČtoqy'ch PoloŽiek Autorské honoróre, personálne nóklady a služby pňamo súvisiace s realizóciou projektu
zahÍňa kumulatívne rozPoČtové PodskuPiny Autorské honoráre, Práce a služby vykonané na faktúru, personálne náklady,
SluŽbY Pňamo súvisiace s realizáciou projektu a Správa audítora, ako boli definované v štruktúre podpornej činnosti na
aktuálny rok.

zskuPina rozPoČtoqých PoloŽiek Cestovné a prepravné nóklady zahřňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Cestovné
nákladY, NákIadY na PrePravu techniky, Ubytovanie, Stravné, Strava a občerstvenie a poistenie umeleclg;ch diel, ako boli
definované v Štruktúre podpornej činnosti na aktuálny rok,

3skoPinu rozPoČtouých PoloŽiek NÓjmy pňestorov a techniky zahÉňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nájom / prenájom
interiérov na realizáciu projektu, Nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu a Nájom / prenájom technilcy na
realizáciu projektu, ako boli definované v Štruktúre podpornej činnosti na aktuálny rok.
4skupina rozpoČtov'ých poloŽiek MateňáIové náklady a obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov zahíňa
kumulatívne rozPoČtové PodskuPinY Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu a obstaranie hmotného
majetku v intenciách beŽných výdavkov, ako boli deflnované v Štruktúre podpornej činnosti na aktuálny rok.
sskuPina rozPoČtoqých PoloŽiek Propagócia a polygrafické nókladyzahÉňa kumulatívne rozpočtové podskupiny polygrafické
nákladY súvisiace s qýrobou neperiodic\ý'ch publikácií, Polygrafické náklady súvisiace s qýrobou periodic\ich publikícií,
ProPagaČné materiálY a Publicita a Vlýroba zwkového a multimediálneho nosiča, ako boli definované u št*kiú." podporne;
Činnosti na aktuálny rok,

6skoPio" rozPoČtov'ých PoloŽiek ÚČastnícke a ČIenské poplatky zahřňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Učastnícke
PoPlatkY a PoPlatkY za ČIenstvo v medzinárodných organizáciách, ako boli definované v štruktúre poapo.rr"; činnosti ia
aktuá,,Iny rok.

7skuPina rozPoČtoqých PoloŽiek Nákup kniŽniČného fondu a predplatné zahíňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nákup
kniŽniČného fondu a NákladY na predplatné periodichých publikácií, ako boli defrnované v štruktúre podpornej činnosti na
aktuálny rok.

2.2 Predpokladané výnosy

2.3 Spolufinancovanle

Autorské honoráre, personálne náklady a služby
priamo súvisiace s realizáciou projektu 1 250,00 €

Propagácia a polygrafické náklady

L0,7| o/o

10,77 o/o
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