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Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 1_9_1_57_oo7o8

uzatvorenávsúlade s ust § 22zákonač.284l2OI4 Z. z. o Fonde napodponr umenía a o zmene a doplnenízákona č.
43412010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79l20I3 Z. z. v
platnomznení,vspojenísust.§262a§269ods.2zákonač,513/1991Zb.Obchodnýzákonníkvzneníneskoršíchpredpisov
(d'alej aj ako Zmluva)

1 Zmluvné strany

1,1 Poslrytowatel'

názov: Fond na podporu umenia
sídlo: Cukrová t4,8L1,08 Bratislava-Staré Mesto
]čo: 424L8933
konajúc prostredníctvom: prof. PhDr, Peter Michalovič, PhD., predseda Rady

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riadítel FPU
zriadený: zákonom č 28412014 Z, z. o Fonde na podporu umenia
E-mail: Ienka.chlebova@fpu,sk

bežný účet - IBAN: SKSB BlB0 0000 0070 0054 3066

clepozitný účet - IBAN: SK20 8180 0000 0070 0055 3256
variabilný symbol: 19157OO7O8

(dálej aj ako Poskytovatel'alebo FPU)

1,2 Prijímatel'finančných prostriedkov

obchodné meno/meno a priezvisko: Kysucká knižnica v Čadci
sídlo/miesto podnikania/bydlisko: Ul. 17 novembra 1258, 022 01 Čadca
IČo/ciátum narodenia: 36145068

DIČ: 2021435625

Ič opu:
Štatutárny orgán: PhDr. Janka Bírová, riadite]j

E-mail: mudrikova@kniznica-cadca.sk

číslo účtu - IBAN: sK4B BlB0 0000 0070 0048 1360

(dhlej aj ako Pňjímatel')

(Posk}tovatel'a Prijímatel'd'alej aj ako Zmluvn é strany)

2 Úvodné ustanovenia

2.1 Poskytovatel'poskytrrje finančné prostriedky na záklacle zákona č. 2B4l20l4 Z. z o Foncle na podporu umenia a o
zmene a doplnení zákona Č 4341201,0 Z. z o poskytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona č.79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (dálej aj ako Zákon o FPIJ\ a podlá interných
predpisov Poskytovatelh, kto4imi sír najmá Štatút Poskytovate]á VP č.ztzol1 zo dňa 14.01,2016 (d'alej aj ako Štatúť),
Zásady poskytovania finanČných prostriedkov z Fondu na podporu umenia VP FPU č. 72t2O75 podlá aktuálneho znenia
(d'alej aj ako Zásadý a Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2o19 (d'alej aj ako šťnrktúro
podpornej iinnosťí) a v sÚ]ade s podmienkami stanovenými vo Výzve číslo 2/2o19 na predkladanie žiadostí (dalej aj

ako Výzva),
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)) FinanČné prostriedky poskytnrrté na základe tejto Zmlulry sú verejnými prostňedkami a na ich poskl,tnutie a pouŽitie
sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z, o rozpočtových pravidlách verejnej sprár,ry a o zmene a doplnení
niektorych zákonov v znení neskorších predpisov (dálej aj ako Zákon o rozpočtových pravidlácll) a príslušné
ustanovenia zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niekto4ich vzťahovv oblasti štátnej pomoci a nrinimálnej ]]omoci a o

zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (C'alej aj ako Zákon o SP)

PrijímateL predložil Poskytovate]bvi na základe Výzly ťrplnťr písomnú žiadosť číslo 19_157-00708 o poslftnutie
íinančných prostfiedkov (dhlej aj ako Žíadosil. Odborná komisia FPU vo svojom hodnotení (d'alej aj ako Hodnofenie)
odporučila posk}tnúť Prijímatelbvi finančné prostriedky na podporu projektu podrobne špecifikor-aného l Ziadosti
(dálej aj ako Projekť). Riaditel'FPU na základe Hodnotenia rozhodol o posk}tnutí finanční,ch pr ostriedkor dňa

14.12.2ola.

Poskýovatelsa zavázuje poskytrrúť finarlčné prostriedky Prijírnatelbvi bezhotovostne na bankový účet uvedený v
zálrlaví tejto Zmluly rrajskór v deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom regístri zmlúv podl'a
osobitého predpisu, najneskór do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnotn registri zmlúv podla
osobitého predpisu.

FinanČrié prostriedky poskytnuté podlá tejto Zmlrrvy sír účelovo viazané na úhradu všetkých alebo len niektorych
bežných výdavkov, ktoré sírvisia s realizáciou Projektu, ktoré sú podrobne špecifikované v rozpočte nákladov
Projektu. RozpoČet je prÍIohou č. 2 k tejto Zmluve (d'alej aj ako Rozpočet projektu). Finančné prostriedky posk}tnuté
na základe tejto Zmluvy nesmú ]]y,t použité v rozpore s touto Zmluvou, v rozpore so všeobecne závázrrými právnymi
predpismi ani v rozpore s internými predpismi Poskytovatel'a,

41

3 Predmet zmluvy

3.1 Touto Zmluvou sa Poskl,tovatel'zavázuje poskytrrťrť Prijírnatelbvi finančné prostriedky rra realizáciu Pro,ex:; s nazl-on]

Jurinovajeseň 2019 - 15. ročník Celoslovenskej literárneJ súťaže duchovnej tvorby, a to 1-o rlške a za

podmienok stanovených najmá v tejto Zmluve, vo Yýzve, v Zákorle o FPU, v iných súvisiacich všeobecne za,. áz:1 c:
právnych predpisoch, v interných predpisoch FPU (najmá v Zásadách, v Štatúte a v Štruktúre podpornej c]:aosti)
Prijúnatel sa zavázuje Poskytovatelbm poskltnuté finančné prostriedky použiť v súlade s účelom posk}tnutia
finančných prostríedkov, rešpektujúc najmá podmienky stanovené touto Zmluvoll, Výzvou, Zákonom o FPU, Statútom,
Zásadami, Štruktúrou podpornej činnosti ako aj inými všeobecne záváznýmí právnymi predpismi a inl-mi rntern!.rni
predpismi Poskl.tovatela. Prijímatel'sa zároveň zavázuje Poskytovatelbvi hodnoverne prel,rkázať použitie pos\tnr,rtých
finančných prostriedkov v sírlade s ťrče]om ich poskytnutia a v sírlade s inými podmienkami l1,pljwajúcimi z obsahu
tejto Zmluvy a/alebo v sírlade s podmienkami vyplývajťrcimi zYýzvy, zo Zákona o FPU, z iných súl,isiacich r,šeobecne

závázných právnych predpisov a z interných predpisov FPU (najmá zo Zásad, zo Štatirttr a zo Štruktúry podpornej
činnosti).

+ Účet a spósob poskytnutia finančných prostriedkov

Základným írčeIom tejto Zmlr.rly je poskytnutie finarrčných prostriedkov Poskytovatelbm Prijímatelbvi na realizácia
súťaže v oblasti literatírry a knižnej kultúry.

Zmluvné strany sa clohoclli na závázných veqných ql,stupoch z Projektu (da]ej aj ako Zóvázné výstupy), ktoré sú
špecifikované v prílohe č. 1 k tejto Zmluve. Obsah a rozsah Závázných vecných qý,stupov možno na základe ctohody

Zmluvných strán meniť dodatkom k tejto Zmltrve.

Poskytovatelposkytuje zo svojho rozpočtu Prijímatelbvi finančné prostriedky vo forme dotácie v celkovej qýŠke 3

500,0O EUR na Úhradu bežIrých výclavkov.

Finančné prostriedky sa poskytujú ako minimáIna pomoc (pomoc de minimis) podl'a Schémy minimáInej pomoci
posky,tovalrej v Slovenskej republike prostredtríctvom Fondu na podpont umenia v zneni dodatku č, 2, ktorá bola
zverejnená v Obclrodrrom vestníku č.24'31201,7 vydanom dřn21,.I2.201,7 pod G000045. Minimálna pomoc, ktorá sa
posky,tuje na základe tejto zmlur.y, je v súlacle s nariadenim Komisie (EU) č 140712013 z 1B. clecembra 2013 o

uplatňovaní článkor, 107 a 108 Zmluvy o fungovani Európskej únie na pomoc de minimis (W§U L352,24.1,2.201,3,
s.1 ).

5 Práva a povinnosti zmlurmých strán

2.3

{?

43
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PrijímateJJsa zavázuje podieláť sa na finančnom zabezpečení rea]izácie Projektu formou povinného spolufinancovania
urČeného podl'a prísluŠných ustanovení Zákona o FPU, Štruktílry podpornej činnosti a podlá rozpočtu Projektu v sume
najmenej 186,80 EUR.

Prijímatel'prijíma finanČné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zm]uvy bez výhrad v plnom rozsahu a za
podmienok lypl:ýwajúcich z tejto Zmluty, zo všeobecne závázných právnych predpisov a z interných predpisov
Posk}tovatelh.

Prijímatel'je oprávnený pouŽiť ťinančné prostriedky posky,tnuté na základe tejto Zmluvy rra úhradu konkrétneho
výdavku/nákladu, avŠak najviac v sume, ktoráje pri rozpočtovej skupine tohto nákladu/výdavku uvedená v Rozpočte
projektu, Prijímatel' je oprávnený použiť a lyúčtovať ýdavky/náklady v rámci jednotliqich skupín rozpočtoqich
poloŽiek uvedených v prÍlohe Č. 2 k tejto Zmiuve, V priebehu rea]izácie projektu móže Prijímatel'uskutočniť presuny
finančných prostriedkov medzi skupinami rozpočtov}ich položiek uvedených v tejto zmluve maximáIne do qišky 20 %

finančných prostriedkov pridelených na danú skupinu rozpoótových po]ožiek bez toho, aby musel žiaclať o zmenu
podmienok posky,tnutia dotácie. Prijímatel'nie je povinný použiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na základe
tejto Zmlrrql,

Prijímatelje povinný použiť finančné prostriedky výlučne na výdavky súvisiace s rea]izáciou Projektu (dalej len
opróvnené výdavky). FPU bude ako oprávnené qidavky podlá predchádzajúcej vety akceptovať aj qidavky Prijímatelá,
ktoré PrijímateLlynaloŽil pred uzavretím Zmluly, ak boli lynaložené na úhradu výdavkov, ktoré vznik]i najskór
O1,01,201,9, Výdavky musia Prijímatelbvi vzniknúť najneskór do 3!.!2.2o19. Dňom vzníku výdavku sa rozumie deň
dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré sú predmetom lryričtovania. Dňom úhrady sa rozumie deň odpísania
finanČných prostrieclkov z účtu Prijímate]á za účelom zaplatenia ceny za tovar alebo služby,

Oprávnenými výdavkami v zmysle bodu 5,6 tejto Zmluvy sa rozumejú qidavky uvedené v príslušnej v5izve. Výdavky bez
priameho vzťahrr k realizácii projektu, ani výdavky, ktoré nie sú súčasťou Rozpočtu projektu, nebudú akceptované.
TaktieŽ nebudú akceptované ako oprávnené všetky výdavky uvedené v článku 6 bod 6 Zásad

Výnosy z poskltnutých finančných prostrieclkov, ako sú napr. úroky poskytnuté peňažným ústavom, v ktorom má
Prijímatel zriadený ÚČet, na ktorom sa finančné prostťiedkf/ nachádzajú (dalej aj ako výnosy), sú príjmami štátneho
rozpoČtu, ak zákon Č, 523/2004 Z z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v znení neskorŠÍch zákonov alebo osobitný zákon neustanor,.r"rjír inak. Prijímatel'je povinný všetky Výnosy po
odrátaní poplatkov za vedenie Účtu (okrem poplatkov za založenie a zrušenie účtu) odviesť na depozitný bankový účet
(pre identifikácir,r platby je Prijímaiel'povinný polržiť varíabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluly) Poskltovatelá
pred dátumom koneČného a ťrplného vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov. Neodvedenie Výnosov podlá
predchádzajúcej vety je porušením finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. d) zákon č 5Z3l20O4 Z z. o
rozpoČtoqý,ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoých zákonov. O vrátení Výnosov PrijímateL
upovedomí Poskytovatel'a písomne precl realizáciou prevodu. V prípade, že Prijímatelbvi výnosy nevznikli, je povinný
Poskytovatelbví o tom podať informáciu formou čestného lyhlásenia pri vyúčtovaní poskytnutých finančných
prostriedkov.

Ak Prijímatel'nebude realizovať Projekt, je povinný'ó tejto:skr,rtočnosti Poskytovatela bez zbytočného odkladu písomne
informovať, Prijímatel' je povinný v lehote podlh Zmlur,ry finančné prostriedky posky,tnr"rté mu na záklacle tejto Zmlrwy v
plnom rozsahu vrátiť na beŽný ÍrČet Poskytovatel'a r,rvedený v záhlaví tejto Zmluvy, ak finančné prostriedky vracia do
31.12.2019, a]ebo na depozitný ÚČet, ak finančné prostriedky vracia po o1.01,.2o20 Pre identifikáciu platby je
Prijímatel'povinný pouŽiť variabilný symbol rrvedený v záhlaví tejto Zmluly. Výnosy Prijímatel'Pošky,tovatelbvi odvedre
podla bodu 5.8 tejto Zmluly. Prijímatel'vrátením nepoužitých finančných prostriedkov na ne stráca akýkolVek nárok

55

5.6

5.]

5B

5.9

5.10 Ak Prijímatel'nepouŽije celú sumu poskytnutých finančných prostriedkov, je povinný v lehote pocll'a Zmlur,y všetky
nepouŽité finanČné prostriedky vrátiť na bežný účet Poskytovatelh uvedený v záhlaví tejto Zmlu\,T, ak finančné
Prostriedky vracia do 3t.'1,2.2Ol9, alebo na depozitný ťrčet r"rvedený v záhlaví tejto Zmltr4l, ak fínančné prostriedky
vracia Po 01.01,.202O. Pre íderrtifikáciu platby je Prijímatel'povinný použiť variabilný symbol uverlený v záhlaví tejto
ZmluvY O vrátení nepouŽitých finanČných prostrieclkov Prijímatel'upovedomí Poskytovatela písomne pred realizáciou
Prevodu. Prijímatel'vrátením nepoužitých finančných prostriedkov na ne stráca akýkolÝek nárok.
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5 11 Poskytovatel'je oprávnený kedykolVek vykonat vecnú a finančnú kontro]u hospodárenia s finančnými prostriedkami
posk}tnutými na základe tejto Zmluvy ako aj kontrolu dodržiavania povinností a závázkov Prijímatelá z právneho
vzťahu vzniknutého na základe tejto Zmlur,y. Prijímatel'je povinný umožniť Poslcytovate]bvi a ním povereným osobám
rykonanie kontroly podlh predchádzajúcej vety. Za tým účelom je Prijímatel'povinný Posky,tovatelbvi posky,tnúť
potrebnú súčinnosť, najmá predložiť doklady a údaje z účtovnej dokumentácie, umožniť vstup do svojho sídla, resp,
priestorov, v ktoqich podniká alebo vykonáva inú činnosť alebo realizuje Projekt, Poslc}tovatel'sa zavázuje oznámiť
Prijímatelbvi termín kontroly najmenej 5 dní vopred, a to písomne prostredníctvom poštovej zásielky alebo e-mailom,
Pri určovaní termínu kontroly sa Posk}tovatel'zavázuje postupovať tak, aby uskutočnením kontroly Prijímatelbvi
nespósobil neprimerané zclržania v realizácii Projektu

5.12 PrijímateL sa v súvislosti s realizáciou Projektu zavázu.;e podlá povahy Projektu primeraným a vhodným spósobom
informovať o tom, že Projekt, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky na základe tejto Zmlury, podporil
Poskl,tovatell Pri propágácii Projektuje Prijímatel'povinný postupovať podl'a aktuálneho znenia Príručky k propagácii
a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a podla Manuálu pre vizuálnu identitu FPU, ktoré
Poslcytovatel'zverejní na webovom sídle FPU, Prijímatel'sa zavázuje postupovať v zmysle znenia dokumentov
špecifikovaných v predchádzajúcej vete aktuálnych k momentu rrykonávania propagácie Prijímatel'sa tiež zavázuje v

dostatočnom časovom predstihu, najneskór však 10 dní vopred, informovať Poskytovatelá o termíne realizácie
qistupov projektu, vrátane reprezentačných, propagačných a/alebo spoločensl§ich podujatí súvisiacich s uvedením
Projektu na verejnosti. Na základe vzájomnej dohody je Prijímatelpovinnýumožníť osobám konajúcim zalv mene
Poskytovatel'a účasť na všetkých podujatiach súvisiacich s Projektom.

5.13 Prijímatel'sazavázuje,ŽeprivšetkýchpodujatiachaaktivitáchsúvisiacichsProjektomnaverejnostilykonás
q,naložením maximá]neho úsilia také opatrenia, ktoqimi zamedzí tomu, aby mohlo dójsť alebo doš1o najmá k
nasledovným negatívnym spoločenským javom:

podpore alebo propagácii skupín osób alebo hnutí, ktoré v rámci svojej činnosti násilím, hrozbou násilia
alebo hrozbou inej ťažkej rrjmy smerrrjú k potláčaniu záklaclných práv a s]obód iných,
porržívaniu zástav, oclznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavovaniu sympatií k skupine alebo hnutiam, ktoré
násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobód osób,
sprÍstupňovaníu, uvádzaniu do obehu, ponúkaniu, predávaniu alebo inému spósobu rozširovania
extrémistických materiálov,
hanobeniu niektorého národa, jeho jazyka, 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 vyznanie alebo preto, že sú bez \,yznania alebo k vyhrážaniu sa
takýmto osobám alebo k obmedžovaniu práv takýchto osób,
podnecovaniu k násíliu alebo k nenávisti voči skupine osób alebojednotlrvcovi pre ich príslušnosť k niektorej
rase, národu, nároclnosti, farbe pleti, etnickej skupine, póvodu rodu alebo pre ich náboženské \yznanie.

Prijímatel'sa rovnako zavázuje, že pri všet}rých podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom nebucle uskutočňovať
a/a]ebo iným subjektom neumožní rrsktrtočňovať politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, značky,
programu alebo hesie] politickej strany, politického hnutia aIebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáky,
respektíve realizovať na tento účel alebo v súvislosti s tým akékolVek írkony
(dhlej aj ako Nežiaduce konanie\.

5.14 Ak aj napriek sp]neniu povinnosti Prijímatelá podla boclu 5.13 Zmluql dójde bez jeho zavinenia k takému
Nežiaducemu konanru, Prijímatel'je povinný bez zbytočného oclkladu vykonať také úkony a pri;lť také opatrenia, aby
Nežiaducemu konaniu okamžite zamedzil a zabezpečil, aby sa v dhlšom takom konaní nepokračovalo.

5.15 V prípade, Že dójde zo strany Prijímatelá k porušeniu povinností podla bodov 5.13 a/alebo 5,14 tejto Zmlrw1,, považtrjú
sa finanČné prostriedky poskytntlté na základe tejto Zmltrly za použité v rozpore s touto Zmluvou, Finančné
prostriedky podl'a predcháclzajúcej vetyje Prijímatel'povinný posky.tovatelbvi vrátiť na bankový účet Poskytovatela
uvedený v záh]aví tejto Zrnluvy, a to najneskór do 30 dní od doručenia výzly Poskytovatel'a Prijímatelbvi na vrátenie
takých finančných prostriedkov

5.16 Nesplnenie závázkov a/a]ebo poruŠenie povinností vyplývajúcich pre Prijímatel'a zo Zmlll\y a/alebo v súvislosti so
Zmluvou sa povaŽuje za použitie finančných prostriedkov v rozpore s írčelom uvedeným v Zmluve, s výnimkou
nesplnenia závázkov alebo porušenia povinností preukázatelhe zapríčinených z dóvodu vyššej moci.

6 Podmienky poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov

a)

b)

c)

d)

e)
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6,1 Poskytovatel'sa na základe tejto Zmlrrvy zavázuje posk},tnúť Prijimatelbvi finančné prostriedky vo výške uvedenej v
bode 4.3 bezhotovostným prevodom na ílčet Prijímatelá uvedený v záhlavi tejto Zmlr,rr,y

6.2 V prípade zistenia Poskytovatel?l o preukázatelhých nedostatkoch pri hospodárení Prijímatela s poskytnutými
finanČnými prostriedkamije Poskytovatel'oprávnený až clo času odstránenia ťýchto nedostatkov zastaviť poskytovanie
dalších finančných prostriedkov Prijímatelbvi.

6.3 Použitie poskytnutých fínančných prostriedkov posk}tnutých na základe Zmluvy podlieha ich lyjčtovaniu, ktoré
PrijímateJJ predkladá v termíne a spósobom určenýni v Zmluve. Vyúčtovanie pozostáva z finančného vl.učtovania
poskytnrrtých finanČnýclr prostriedkov a vecného r,ylrodrrotenia realizovaného projektu (d'alej spolu aj ako Vyúčtovaníe
), ktoré Prijímatel'zrealizuje v registr-ačnorn systéme Poskytovatelá. PrijímateI'je povinný Vyúčtovanie podlá
predchádzajúcej vety Posk}tovatelbvi predložiť v tlačene,] poclobe lrygenerovanej z registračného systému FPU resp, v
podobe určenej na elektronické doručovanie pfostredníctvom Ústrednélro portálu verejrrej sprá\ry najneskór do

termínu: 31.01.2O2O. K Vyúčtovarriu je Prtjímatel'povinný priložiť aj:

a) Kópie originálnych ťrčtovných dokladov označených číslom Zmluly (účtovný doklad ako preukázatelhý
záznam musí obsahovať náležitosti v zmysle § 10 zákona č.431,12002 Z. z. o účtovníctve, pričom za obsahovú
správnosť ÚČtovného dokladrr zodpovedá prijímatel'dotácie) potvrdzujúcich použitie poskytnutých
finarrčných prostriedkov a kópie r,lipisov z írčtu označených číslom Zmluly, na ktoď boli poukázané finančné
prostriedky a z ktor,ého boli uhrádzané qidavky na projekt s použitím poskytnutých finančných prostriedkov.
Ak je prijímatel'dotácie registrovaným platcom dane z pridanej hodnoly (d'alej len DPH) a móže si uplatniť
odpočítanie DPH, táto nie je pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výclavok,

A]ebo

b) Správu audítora alebo znalecký posudok licencovaného zna]ca o zhode predloženého finančného vyúčtovania
so zmluvou; sprálrr audítora a]ebo znalecký posudok predloží prijírnatel'vždy, akje celková suma finančných
prostriedkov poskytnutých podlh zmluvy 20 000 EUR alebo viac. Sprálrr audítora predkladá Prijímatel'v
rozsahu, ako je určené v článkrr 7 bocl 4 Zásad.

c) Ďalšie cloklacly v zmysle § 22 ods. (9) Zákona o FPU.

6.4 VyírČtovanie tnr.tsí obsahovať inforrnáciu o potržití finančnýclr prostriedkov podtá skupín rozpočtových položiek s
ohl'adom na RozpoČet projektu Neoclclelite]hou súčasťotr Vyírčtovaniaje aj zdokladovanie povinného spolufinarrcovania
oprávnených vliclavkov pfojektu vo výške určenej v tejto zmluve. Neoprávnené výdavky projektu žiadatel'nemóže
vyúČtovať ako povinné spolufinancovanie. Ak Prijinatel'v zdok]adovani a lTničtovaní povinného spolufinancovania
projektu uveclie výdavky, ktoré uhracli]a tretia osoba, je povinný priložiť k vyúčtovaniu aj kópíu dokladu
potvrclzujúceho zmluvný vzťah medzi prijímatelbm a touto osobou, na základe ktorého boli tieto výdavky uhradené.
Zároveňje PrijímateL povinný k vryirčtovanitt zabezpečiť ocl tejto osoby predloženie kópií ťrčtovných dokladov
potvrdzujúcich vznik a ťrhradu takto vyúčtovaných výclavkov, PrijímateLje povínný vo finančnom lyúčtovaní trviesť
l{,Šku d'alšieho spolrrfinancovania projektu zo zdrojov uvedených v rozpočte projektu

6,5 Vecné vyhodnotenie projektu Prijímatelr,ypracuje v predpísanej štruktúre určenej v aktuálnom znení Príručky pre
vecné vyhodnotenie a vyiČtovanie projektu FPU, ktor,ú PoskytovateL zverejní na webovom sídle FPU Vecné
ryhodnotenie musí obsahovať;

a) sprálT,r o realizácii plojekttl podrobne popisujírctt všetky etapy realizácie projektrr, _
b) infornráciu o naplnení predpoklaclov, cielbv a v1l,sledkov projektrr, ktoré prijimatel'rrviedol v žiadosti o

posk},tnutie finančných prostriedkov,
c) vlastné z}rodnotenie prír-rosu projekttr po jeho realizácii,

6,6 K vecnému qlhodnoteniu Projektu je Prijirriatel'povinrrý priložiť aj dokumenty potvrdzujúce splnenie povinnosti
Prijímatela lT/PlývajÚCej nru z čL 5 bod 5 12 pr-vá veta tejto Ztrrluql v rozsahu určettom v aktuáInom znení Príručky pre
ProPagáciu FPU a dokumenty potvrdzujúce Závázné výstupy z Projektu podl'a prílohy č. 1 k tejto Zmluve, v rozsahu
urČenom aktuálnym znením PríruČky pre vecné lyhodnotenie a vy,r.ičtovanie projektu FPU,

6.7 VyúČtovanie musí byt podpísarré Prijímatelbrrr alebo štatutárnym orgátrom Prijímatelá a]ebo ním na tento úče} písomne
spltromocnenou osobou, priČom toto splnomocnenie nrusí byt sírčasťou preclloženého Vy-Lrčtovania,

6,B Prijímatel'je povinný doruČiť Vyúčtovanie Poskytovateibvi osobne do kancelárie FPU, prostredníctvom kuriérskej
sluŽby alebo prostredníctvom doporučenej zásielky, alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej spráql.
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6.9 Ak PrijimateJJnepredloží Vyúčtovanie najnesk6r v termíne stanovenom v bode 6,3 tohto článku, Poskytovatel'ho
písornne vyzve, aby predložil Vyúčtovanie bez zbytočného odk]adu, najneskór však do 10 dní od doručenia písomnej
iryzvy,Ak prijímateJJnepredloží Vyúčtovanie ani v uvedenej dodatočnej lehote, považuje sa táto skutoČnosť za pouŽitie

finančných prostrieclkov v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve.

6.10 Ak kancelária zistí nedostatky vo Vyúčtovaní a]ebo vjeho príIohách, oznámi tieto nedostatky prostredníctvom

elektronickej pošty Prijímatelbvi a vyzve ho, aby ich v lehote 5 až 15 pracor.,rrých dní v závislosti od závaŽnosti
nedostatku odstráni]. Ak PrijímateJJnezabezpečí odstránenie nedostatkov v stanovenom termíne, povaŽuje sa táto
skutočnosť za použitie poskytnutých finančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto
Zmluve.

6.1 1 Ak kancelária pri overovaní splnenia podmienok použitia finančných prostriedkov z fonclu zistí také poruŠenie
podmienok uvedených v Zmluve, ktoré zakladá povtnnosť prijímatel'a vrátiť poskytnuté finančné prostriedky alebo ich

časť, neodkladne vyzve Prijímatelá, aby v lehote clo 1O dní odviedol poskytnuté finančné prostňedky na ÚČet fondu Ak
Prijímatel'v určenej lehote l{,zlrr rreuposlúchne, 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

Zm]uve.

6.12 PrijímateJJje oprávnený použiť finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zrnluvy výlučne na ÚČeI uvedený v
tejto Zmluve. V prípade použitia finarrčných prostriedkov v rozpore s írčelom rrvedeným v zmluve je prijímatel'povinný
vrátiť všetky neoprávnene použité finančné prostriedky a znášať sankcie uplatnené voči nemu podla zmluvy, Prijímatel'
je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu oprávnených {,davkov definovaných v príslušnej Yýzve, v
Štr-uktúre podpornej činnosti na príslušný kalenclárny rok, ktory sa vzťahuje k Výzve, prípadne v rozhodnutí riaditel'a
na podklade ktorej je uzavleraná táto Zmluva. Za neoprávnené \ýdavky sa považujú výdavky deltnované v Štruktúre
podpornej činnosti k príslušnej Výzve a lýclavky definované v bode 6 článku 6 Zásad.

7 Vrátenie finančných prostriedkov, sankcie

71

72

Prijímatel'je povinný vrátiť Poskytovatelbvi finančné prostriedky, ktoré použil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom o

FPU alebo účelom uvedeným v tejto Zmluve, a to do 30 dní odo dňa predloženia lyúčtovania alebo zistenia ich
neoprávneného použitia a v prípade porušeniu povinností poclla bodu 5 15 Zmluql odo dňa výzvy Poskytovatelh,

Prijímatel'je povinný vrátiť Posk}tovatelbvi finančné prostriedky, ktoré nepoužil celkom a]ebo 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 nerea]izovaní projektu podlá bodu 5,9. Zmluvy.

Prijímatelje povinný zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo výške 1 % z posky.tnutých lrnančných prostriedkov, najmenej

30 EUR za nepredloženie Vyúčtovania spoločne s povinne predkladanými prílohami a inými dokladmi v zmysle Zmlulry

aZákonaoFPUv1ehoteuvedenejvZmluve.AkjePrijímatel,
v omeškaní s predložením Vyúčtovania spoločne s povinne predkladanými príIohami a inými dokladmi v zmysle
Zmluvy a Zákona o FPU viac ako jeden mesiac, je poviňný za každý d'alši ukončený mesiac omeškania nasledujúci po

prvom mesiaci zaplatiť pokutu 100 EUR. Povinnosť Prljímatela predložiť Poskytovatelbvi Vyúčtovania spoloČne s
povinne predkladanýmí prílohami a inými dok]admi v zmysle Zmluql a Zákona o FPU tým nie je dotknutá.

Prijímatel' je povinný zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo lýŠke 0,05 o/o zo sumy neoprávnene pqyŽitých finanČných
prostriedkov, a to za každý deň neoprávneného použitia finančných prostriedkov podl'a 7,1 Zmlury. Prijímatel'je
povinný zaplatit Poskylovatelbvi pokutu vo l{,ške 0,05 oÁ zo sumy neoprávnene zadržaných finančných prostriedkov, a

to za každý deň neoprávneného zadržania finančných prostriedkov po uplynutí lehoty poctla bodu 7.2 Zmluly.
Povinnosť PrijímateI'a vrátiť PoskytovateIbvi finančné prostrieciky, na vrátenie ktoých vznikol Poskytovatelbvi nárok
tým nie je dotknutá.

V prípade omeŠkania Prijímatel'a so zaplatením akéhokoIvek peňažného závázku Poskytovatelbvi je Prijímatel'povinný
zaplatiť Poskltovatelbvi úroky z omeškania vo lýške 0,03 o/o z dlžnej sumy, a to za každý deň omeškania,

V prípade, Že v dósledku skutočností, za ktorú zoclpovedá Prijímatel] vznikne Poskytovatelbvi škoda, je Prijímatel'
povinný nahradiťju Poskytovatelbvi v lehote, ktorú určí Poskytovatel| a v ce]om rozsahu tak, ako bude lyČÍslená
Poskytovatelbm.

Zaplatením penále, pokuty a zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody spósobenej
poruŠením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody móže byt uplatňovaná
Poskytovatelbm voči Prijímatelbvi v plnej r,liške a to aj v prípade, ak zmluvná pokuta prevyšuje qý,šku škody,

74

7.3

7.5

7.7

76
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B Zánik zmluvy

B.1 Právne vzťahy meclzi Poskytovate]bm a Prijímatelbm založené touto Zmluvou móžu zaniknúť najmá:

a) akceptáciou riadneho a ťrplného vyr.ičtovania Projektu podl'a čl. 6 tejto Zmluvy,
b) dohoclou Zmlrrvných strán,
c) odstírpením od Zmluly zo strany Poskytovatela,

B.2 Poskytovatelmóže od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak PrliímateJipoužije finančné prostriedky a]ebo ich Časť v
rozpore so Zmjuvou, resp. v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve. Rovnako móže Poskytovatelodstúpiť od tejto
zmluql v prípade podstatného porušenia tejto zmlury alebo v prípade zmeny okolností, za ktoryich došlo k uzavretiu
Zmluvy, a to najmá:

a) ak sa prer,rkáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktoých Poskytovatel'rozhodol o posk}tnutí
dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,

b) ak Prijímatelbezdóvodne pozastavil realizáciu projektu,
c) ak na majetok Prijímatela bola povolená exekírcia, reštrukturalizácia a]ebo lyhlásený konkurz, alebo bol

návrh na lyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

8.3 Pos}<ytovatel' je oprávnený od Zmluly oclstúpiť v prípacle, ak Prijímatel'predloži žiadosť o dotáciu na projekt v rámci
rovnakého opatrenia, v ktorom je poskytovaná dotácia touto Zmluvou, pričom Poskytovatel ctaný projekt vyhodnotí ako
projekt zhodný s Projektom podl'a tejto Zrnlury. Za zhoclný sa považuje aj projekt obsahujúci odchýlky od Projektu, ak
podstatná časť projektu podlh posúdenia Poskytovatelhje zhoclná s Projektom. V prípacle odstúpenia podlh tohto bodu
je odstúpenie Poskytovatelá od Zmluvy účinné uplyntrtím posledného dňa obdobia, na ktoré už bola poskytnutá dotácia
podla tejto Zmluvy, pričom deň účinnosti odstúpeniaje zároveň posledným dňom platnosti Zmlury, 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 uveclené inak, odstúpením od Zmluvy zaníkajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluly,
Zmluvná strana, ktorej precl odstúpením od Zmluvy poskytla plnenie ciruhá Zmluvná strana toto p]nenie vráti.

B.5 Ak je Prijímatelbm fyzická osoba, jej smrťou Zmluva nezanikne, ibaže jej obsahom bolo plnenie, ktoré mal Prijímatel'
vykonať osobne Do práv a povinností Prijímatel'a zo Zmluvy vstupujú dedičia Prijímatelá,

B.6 Ak obsahom Zmluvy je plnenie, ktoré nral zomrelý Pri,jírnatel'lykonať osobne, táto Znluva momentom jeho smrti
zaniká. Vysporiadanie trárokov zo Zmluvy lykoná Poskytovatel'voči ciedičom. Poskytovatel'má nárok na vrátenie
nespotrebovanej Časti plnenia ku dňu zániku Zmluvy, a ak Prijímatel'zo Zmluvy plnil čiastočne, má Poskytovatel'nárok
na wátenie časti poskytnutých finančných prostriedkov v pomere k velkosti uvedeného čiastočného pInenia
Prijímatelh, podl'a toho ktorá suma je lyššia. Ak Prijímatel zo Zmluvy ku dňu zániku Zmltrvy neplnil vóbec, má
Poskytovatel'nárok na vrátenie celej sumy pos§tnutých finančných prostrieclkov. Dókazné bremeno o plnení resp.
čiastočnom plnení zo Zmlrrly prechádza na cledičov Príjímatela. Ku dňu zániku Zmluvy zaniká akékolÝek právo
Prijímatel'a Qeho dedičov) na akékolVek plnenie Poskytovatelá zo Zmluvy.

B.7 Ustanovenia tejto Zmluvy upravujúce sankcie ako aj povinnosti z nich vypl:ívajúce, ako aj dálšie ustanovenia, ktoré
svojou povahou majú platiť aj po zániku Zm\urry, nie sú odstúpením od Zmluqz dotknuté. '

9 záverečné ustanovenia

9 1 Poslqrtovatel'si vyhradzuje právo znížiť sumu poskytnutých frnančných prostriedkov z dóvodu nedostatku finančných
prostriedkov v rozpoČte Poskytovatel'a, ktoré sú príspevkom zo štátneho rozpočtu, výlučne však o sumu priamo
qlplývajúcu z viazania výdavkov Štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle Zákona o

rozpočtovlich pravidlách. v takomto prípade nezodpovedá poskytovatel'za vzniknuté náklady prijímatela ani
nezoclpovedá za prípadnú škoclu

9.2 AkékolVek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je rnožné vykonať výlučne v písomnej forme prostredníctvom vzostupne
oČÍslovaných dodatkov k tejto Zmlrrve, uzatvorených po predchádzajúcej dohode Zmluvných strán. O skutočnostiach
rozhodných pre potrebrr zmerry alebo doplnenía tejto Zmluly zo strany Prijímatela je Prijímatel'povinný informovať
Poskytovatelh bez zbytoČného oclkladu od ich vzniku, O zmenách rozhoduje riaditel'FPU, v ]ehote najneskór 1 5 dní od
doruČenia Žiadosti o zmenu, pričom svoje rozhodnutie je povinný dať na vedomie Rade FPU,
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9,5

93

94

96

97

Ak finanČné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluly použije Prijímatel'na dodanie tovaru, na uskutočnenie
stavebných prác a/alebo na poskytnutie služieb v zmysle zákona č. 343/2015 Z, z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení nlektorých zákonov, je Prijímatel'povinný postupovať v zmysle uvedeného všeobecne závázného
právneho predpisu,

Táto Zm]uva nadobúcla platnosť ctňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Táto Zmluva podlieha v zmysle
pdslušných ustanovení zákona č. 40lL964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s
relevantnými ustanoveniami zákona č.211l2O00 Z. z. povinnému zverejneniu.

Zmluva je lyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorlich jeden dostane Prijímatel'a jeden Pos}rytovatel'.

Zmluvné strany sa v súlacle s § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskoršich predpisov (ctalej 1en

Obchodný zókonník) dohodli, že ich závázkový vzťah vzniknutý touto Zm]uvou sa spravuje Obchodným zákonníkom,
PrijímatelJpodpisom tejto Zmiuvy vyhlasuje, že sa oboznámil s príslušnl/mi všeobecne záváznými právnymi predpismi
ako aj so súvisiacimi internými predpismi Poskytovatela, ktoré upravujú všetky vzťahy výslovne upravené ako aj

výslovne neupravené v tejto Zmltrve. Prijímatel'výslovne súhlasí s obsahom všetlqich súvisiacich interných predpisov
Poskytovatel'a a zavázuje sa plníť všetky povinnosti, ktoré mu z nich v súvislosti s touto Zmluvou ,"rypll]vajú

Neoddelitelhou súčasťou Zmluvy sú aj tieto prílohy:

a) PríIoha Č, l: Závázné výstupy a obsah projektu
b) Príloha č. 2: Rozpočet projektu

Zásie]ka podlá tejto Zmluvy sa musí doručovať na e-mailovú adresu, prípadne na adresu sídia 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 zavázujú vzájomne si
písomne oznamovať vŠetky zmeny týkajúce sa adries oboch Zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmlulry bez
zbytoČného odk]adu. V prípade porušenia povinnosti podiá predchádzajúcej vety zodpovedá Zm]uvná strana druhej
Zmluvnej s[rane za prípadnú škodu, ktorájej porušením uvedenej povinnosti vznikla.

Zmluvné strany sa zavázujú, že si navzájom v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnú všetku nevyhnutnú
súČinnosť, ktorú bude možné v závislosti od konkrétnych okolností od nich spravodlivo požadovať. Zmluvné strany sa
zavázujú vzájomne si v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnúť informácie nevyhnutné na riadne splnenie
svojich závázkov vypllivajúcich im zo Zmluvy, alebo z právnych predpisov, či prerokovať dóležité otázky, ktoré by
mohli v závaŽnej miere ovplyvniť plnenie povinností Zmluvných strán stanovených touto Zmluvou alebo právnym
predpisom, a tým ovplyvniť dosiahnutie účelu Zmluvy.

98
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Názov podujatia (nemusí byť totožný s názvom
ceIého projektu)

vajeseň 20t9 - 15. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže

ZaČiatok a koniec podujatia (uviesť v tvare
rnesiac /rok)

2019 - december 2019

Trvanie (počet dní)

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

Čadca, KIokočov, Turzovka

Druh aktivít a ich minimáIny počet (koncerty,
vystúpenia, predstavenia, eventy a pocl. podla
charakteru výstupov) v rámci hlavného podujatia

Literárna súťaž

počet divákov / poslucháčov /
50 účastníkov lit. súťaže; 230 účastníkov sprievodných podujatí

Ďalšie realizované aktivity v rámci podr.úatia,
príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou
projektu §e potrebné ich presne vymenovať)

Slávnostné vyhodnotenie, Literárny večer pod lampou, 2 besedy so
spisovatelmi, ], beseda s výtvarníkom, spomienkové slávnosti na
památných miestach v Turzovke a v K]okočove spáté s J. Harantom a P.

H. Jurinom, vernisáž výstavy vPvarných prác a ilustrácií slov, výtvarníka

Iné qístupy a propagácia projektu (napr. plagát,
webstránka, sociáIne siete, leták, pozvánka,
kataIóg)

Plagát s programom, pozvánky, webstránka, Facebook, zborník
lybraných súťaž. prác 15. ročníka lit. súťaže, tlačová správa pre médiá

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

Fond na podporu umenia bude uvádzaný ako Hlavný partner projektu na
všetkých materiáloch, v médiách a taktiež bude zverejnená informácia o

financovaní projektu ,,Literárnu súťaž a sprievodné podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia".

Príloha č, 1-z Závázné výstupy a obsah projektu

Zmluva o poskytnutí finančných prostňedkov č 19-157-00708 Strana 10 z 11



l

Príloha č. 2: Rozpočet projektu

2. 1 Kalkulácia nákladov

jtorlich 
1

:nárnky pc Rozpočet I noalo.u. rru I loOoo.a. nrr

Autorské honoráre, personálne náklady a služby
priamo súvisiace s realizáciou projektu

2 780,00 € 2 7B0,00 € 79.43 o/o

Propagácia a polygrafické náklady 360.00 € 360.00 € I0,29 o/o

Cestovné a prepravné náklady 596,00 € 360,00 € L0,29 %

Spolu: 3 736.00 € 3 500.00 € 93,68 %

1sktrpina rozpočtov1l,ch položiek Autorské llonoráre, perstlnálne náklacty a slttžby priamo sťtvisiace s realízáciott projekttL

zahřňa kumulatívne rozpočtové podsktrpilry Atrtorské hotroráre, Personá]ne náklady, Práce a slr,ržby rykonané na faktúru a
Slr.ržby priamo súvisiace s realizáciou projektu, ako boli definované ako oprávnené qídavky vo ýzve.
Zskupina rozpočtových položiek Cestovné o prepravné náklady zahřňa kumu]atívne rozpočtové poclskupiny Náklady na
pfepravu techniky, Cestovné náklad1,, Strava a občerstvenie, Stravné, Ubytovanie a Poistenie umeleckých diel, ako boli
cleiinované ako oprávnené rlidavky r.o rŤzve
3Skupina rozpočtových položiek Nójnly priestorov 0 techniky zahřňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nájom i prenájom
exteriérov na realizáciu projektu, Nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu a Nájom / prenájom techniky na
realizáciu projektu, ako boli ciefinované ako oprávnené výclavky vo výzve.
4^.*skr,rpina rozpočtoqich položiek MaterióIové nóklady a obstaroníe hnlotného majetku v íntenciách bežných výdovkov zahiňa
kumr.rlatívne rozpočtové poclskupiny Materiálové náklady neryhnutne potrebné na rea]izáciu projektu a Obstaranie hmotného
majetku v intenciách bežných výdavkov, ako boli definované ako oprávnené výdavky vo l{,zve.
5Skupina rozpočtových položiek Propagácia a polygrafické náklady zahřňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Polygrafické
rráklady súvisiace s výrobou neperiodickýclr publikácií, Polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických a

neperiodických publikácií, Polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických publikácií, Výroba zvukového a
rnultimediáIneho nosiča a Propagačné tnateriály a publicita, ako ]loli definované ako oprávnené výdavky vo r,ryzve.
6skupina rozpočtov1l,ch položiek Účastllícke a čIenské poplatky zahíňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Účastnícke
poplatkry a Poplatky za čIenstvo v medztnárodných organizáciách, ako bo]i delrnované ako oprávnené výctavky vo výzve.

2.2 Predpokladané vý,rrosy

2.3 Spoluflnancovanie

Zclroje ,. Zďroje v o/o

Verejné zdroje SR 0,00 € 0,00 %

VIastné zdroje 236,00 € 6,32 o/o

Spolu: 236,00 € 6,32 yo
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