
Zmluva o poslsytnutí finančných prostriedkov
č. 2o_513-o1999

uzatvorenávsúIadesust.§22zákonač,28412014Z.z.oFondenapodporuumeniaaozmeneadoplnenízákonaČ,
4g4l2oLo Z. z. o poslrytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republilry v znení zákona Č,79l2O13 Z. z. v

znení neskorších predpisov; v spojení s ust. § 262 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (dh]ej aj ako Zmluva)

1 Zmluvné strany

1.1 Poskytowatel

názov: Fond na podporu umenia
sídlo: Cukrová 14, B1,1,0B Bratislava-Staré Mesto

IČo: ízqJígse
konajúc prostredníctvom: Ing, Silvia Stasselová, predsedníčka rady FPU

Mgr, Jozef Kovalčik, PhD., riaditetFPU
zriadený: zákonom č.284l2lt4 Z, z. o Fonde na podporu umenia

E-mail: petra.kozakova@fpu.sk

bežný účet - IBAN: SK58 8180 0000 0070 0054 3066

depozitný účet - IBAN: SK20 8180 0000 0070 0055 3256

variabilný symbol: 2051301999

(dhlej aj ako Poskytovctel'alebo FPUI

t .2 Prijímatel' finančných prostrledkov

obchodné meno/meno a priezvisko: Kysucká knižnlca v Čadci
sídlo/miesto podnikania/bydlisko: UI. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca, Slovenská republika

IČo/dátum narodenia: 36145068

DIČ: 202L435625

Ič DPH:

Štatutárny orgán: PhDr.Janka Bírová, riaditeť

E-mail: mudrikova@kniznica-cadca.sk

číslo účtu - IBAN: SK48 8180 0000 0070 0048 1360

(dhlej aj ako Pňjímatel)

(Poslrytovate]j a Prijímateť dhlej aj ako Zmluvné strany)

2 Úvodné ustanovenia

2.I Poskytovateťposlrytuje finančné prostriedky na zák]ade zákona č.2B4l20L4 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o

zmene a doplnení zákona č. 434l20L0 Z. z. o poskytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona č.79l20L3 Z, z. v zneri neskorších predpisov (dhlej aj ako Zákon o FPU) a podl'a interných
predpisov Poskytovatel'a, ktonými sú najmá Štatút Poslqltovatel'a VP č.2l2OI5 zo dňa 14,01.2016 (dhlej a5 ako Štatút),
ZásadyposlcytovaniafinančnýchprostriedkovzFondunapodporuumeniaVPFPUč.1212015podlha]<tuáInehoznenia
(dhlej aj ako Zásadý a Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2o2o (dhlej aj ako Štruktúra
podpornej činnosti) a v súlade s podmienkami stanovenlimi vo Výzve číslo 4/2o2o na predkladanie žiadostí (dhlej aj

ako Výzva).

2.2 Finančné prostriedl{y poskytnuté na základe tejto Zmluvy sú verejnými prostriedkami a na ich poslrytnutie a pouŽitie

sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtoqých pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektoqích zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej aj ako Zákon o rozpočtouých pravidlách) a prísluŠné
ustanovenia zákona č. 358/2015 Z. z. o úptave niektoqich vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o
zmene a doplnení niektorly'ch zákonov (zákon o štátnej pomoci) (dhlej ai ako zákon o Šp).
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2.3 Prijímatel predloŽil Poslrytovate]bvi na základe Výzvy úplnú písomnú žiadosť číslo 2o-513-o1999 o poskytnutie
finanČných prostriedkov (dhlej aj ako Žiadosť). Odborná komisia FPU vo svojom hodnotení (dhlej aj ako Hodnotenie)
odporuČila poskytnúť Prijímatelbvi finančné prostriedlcy na podporu projektu podrobne špecifikovaného v Žiadosti
(d'alej aj ako Projekil, Fjaditel FPU na základe Hodnotenia rozhodol o poslqrtnutí finančných prostriedkov dňa
t4.o2,2o2o.

3 Predmet zmluvy

3,t Touto Zmluvou sa Poskytovatelzavázuje poskytnúť Prijímatelbvi finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom
Klihulko - 8. ročník letného tábora malých knihovníkov a to vo qýške a za podmienok stanovených najmá v
tejto Zmluve, vo V;fzve, 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). Prijímateťsa zavázuje
Poslrytovatelbm poskytnuté finančné prostriedlry použiť v súlade s účelom poslrytnutia finančných prostriedkov,
reŠpektujúc najmá podmienky stanovené touto Zmluvou,Yýzvou, Zákonom o FPU, Štatútom, Zásadami, Štrukturou
podpornej Činnosti ako aj inými vŠeobecne záváznými právnymi predpismi a inými internými predpismi Poskytovatelh.
Prijímateť sa zároveň zavázuje Poslrytovatelbvi hodnoverne preukázať použitie posllytnutých finančných prostriedkov v
súlade s ÚČelom ich poslrytnutia a v súIade s inými podmienkami vyplývajúcimi z obsahu tejto Zmluvy a,/alebo v šúIade
s podmienkami vyp\ývajúcimí zYýzvy, zo Zákona o FPU, z iných súvisiacich všeobecne závázných právnych predpisov
a z interných predpisov FPU (najmá zo Zásad, zo Štatútu a zo Štruktúry podpornej činnosti).

4 Účel a spósob poskytnutia finančných prostriedkov

4.7 Základným ÚČelom tejto Zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov Poslcytovatelbm Prijímatelbvi na reallzácia
wdelávacích akttvít pre vercJnosť.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli na závázných vecných qýstupoch z Projektu (dhlej aj ako Záviizné výstupy), ktoré sú
špecifikované v pdlohe č. 1 k tejto Zmluve. Obsah a rozsah Závázných vecných qistupov možno na základe dohody
Zmluvných strán meniť dodatkom k tejto Zmluve.

4.3 Poslqrtovateť pos}rytuje zo svojho rozpočtu Prijímatelbvi íinančné prostriedlry vo forme dotácie
v celkovej výške 1 70o,0o EUR na úhradu bežných qýdavkov.

4.4 FinanČné prostriedky sa poskytujú ako minimálna pomoc (pomoc de minimis) podlh Schémy minimálnej pomoci
poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č. 3, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č. L44l201,9 vydanom dňa 29.07.2019 pod G000031. Minimálna pomoc, ktorá sa
postcytuje na základe tejto zmluvy, je v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1407l2013 z 1B. decembra 2013 o
uplatňovaní čIánkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L35z,24.L2.2oL3,
s.1 ).

5 Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1 Poshtovatelsa zavázuje poskytnúť finančné prostriedky Prijímatelbvi bezhotovostne na bankoqý účet uvedený v
záhlaví tejto Zmluw najskór v deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri?mlúv podlh
osobitého predpisu, najneskór do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv podlh
osobitého predpisu.

5,2 FinanČné prostriedky poskytnuté podlh tejto Zmluvy sú účelovo viazané na úhradu všet§ich alebo ]en niekto4ích
bežných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, ktoré sú podrobne špecifikované v rozpočte nákladov
Projektu. RozpoČet je pdlohou Č. 2 k tejto Zmluve (dblej aj ako Rozpočet projektu). Finančné prostriedky poskytnuté
na základe tejto Zmluvy nesmú byt pouŽité v rozpore s touto Zm]uvou, v rozpore so všeobecne záváznými právnymi
predpismi ani v rozpore s internými predpismi Poskytovatelh.

5.3 Prijímatel sa zavázuje podielhť sa na finančnom zabezpečení realizácie Projektu formou povinného spolufinancovania
urČeného podl'a prísluŠných ustanovení Zákona o FPU, Štruktúry podpornej činnosti a podl'a rozpočtu Projektu v sume
najmenej 90,50 EUR.

5.4 Pňjímatel prijíma finanČné prostriedky poskytnuté na zák]ade tejto Zmluvy bez qfhrad v plnom rozsahu a,za
podmienok vyplývqjúcich z tejto Zmluvy, zo všeobecne závázných právnych predpisov a z interných predpisov

, Poskfiovatelh.

Zmluva o poskytnutí finančn; ch prostriedkov č. 20-513-01999 Strana 2 z t2



ť 5.6

5.5

5.7

5.B

5.9

Pňjímatelje oprávnen}i pouŽiť finančné prostňedky poslíytnuté na základe tejto Zmluvy na rihradu konkrétneho
q davku/nákladu. avŠak najviac v sume, ktorá je pri rozpočtovej skupine tohto nákladu/qfdavku uvedená v Rozpočte
projektu. Prijímatelje oprávnen r pouŽiť a vničtovať q davky/náklady v rámcijednotliq ch skupín rozpočtoq ch
poloŽiek uveden] ch v pdlohe č. 2 k tejto Zmluve, V priebehu realizácie projektu móže Prijímateťuskutočnit presuny
ÍinanČn ch prostriedkov medzi skupinami rozpočtoqfch položiek uvedenlich v tejto Zmluve maximálne do v šky 20 o/o

finanČnlich prostriedkov pridelenlich na danri skupinu rozpočtoq ch položiek bez toho, aby musel žiadať o zmenu
podmienok poskytnutia dotácie, Prijímatel nie je povinnli použiť všetlry finančné prostriedlry poslrytnuté na základe
tejto Zmluvy.

prijímatelje povinnl použiť finančné prostriedky r|ílučne na v davky srivisiace s realizáciou projektu (dhlej len
oprávnené v davk . FPU bude ako oprávnené qidavky podlb predchádzajricej vety akceptovať aj q davlcy Prijímatel'a,
ktoré Prijímatel vynaložil pred uzavretím Zmluvy, ak boli vynaložené na hradu q davkov, ktoré vznikli najskór
01.01.2020. V davky musia Prijímatelbvi vzniknriť najneskór do 31.10.2o2o. Dňom vzniku q davku sa rozumie deň
dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré sri predmetom vyričtovania. Dňom rihrady sa rozumie deň odpísania
finanČnlich prostriedkov z tičtu Pr!ímate]á za ričelom zaplatenia ceny za tovar alebo služby.

Oprávnenlfmi qidavkami v zmysle bodu 5.6 tejto Zmluvy sa rozumejri q davky uvedené v Štruktrire podpornej činnosti
pri predmetnom podprograme. ť aavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu, ani qidavky, ktoré nie sri sričasťou
RozpoČtu projektu, nebud akceptované. Taktiež nebud akceptované všetky neoprávnené qidavky, ktoré sri uvedené
v Zásadách,

V nosy z poslrytnutlich finanČn;ich prostriedkov, ako s napr, riroky poskytnuté peňažnlim ristavom, v ktorom má
Prijímatel zriadenli Čet, na ktorom sa finančné prostriedlry nachádzqiri (dálej aj ako V nosy), sri priimami štátneho
rozpoČtu, ak zákon Č. 52312004 Z. z. o rozpočtoq ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektor ch
zákonov v znení neskorŠÍch zákonov alebo osobitn zákon neustanowj inak. Prijímateťje povinn;i všetky V1 nosy po
odrátaní poplatkov za vedenie ÍrČtu (okrem poplatkov za založenie a zrušenie ričtu) odviesť na depozitnl bankov,ričet
(pre identifikáciu platby je Prijímatel povinnl použiť variabilnli symbol uvedenli v záhlaví tejto Zmluvy) Poskytovatelh
pred dátumom koneČného a riplného vy čtovania poslcytnu|ich finančnlfch prostriedkov. Neodvedenie V nosov podlh
predchádzaj cej vety je poruŠením finančnej disciplíny v zmysle 3]. ods, 1 písm. d) zákon č, 52312o04 Z. z. o
rozpoČtoq ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekto4 ch zákonov. O wátení Vl nosov Prijímateť
upovedomí Poslrytovatelh písomne pred realizáciou prevodu. V prípade, že Prijímatelbvi qinosy nevznikli, je povinn:
Poskytovatelbvi o tom podať informáciu formou čestného vyhlásenia pri vyričtovaní poskytnulfch finančnlich
pro triedkov.

Ak Prijímatel nebude realizovať Projekt, je povinn1 o tejto skutočnosti PoskJrtovatelh bez zbytočného odkladu písomne
informovať. Prijímateťje povinnlf v lehote podlh Zmluvy finančné prostriedky poskytnuté mu na základe tejto Zmluvy v
plnom rozsahu vrátiť na beŽn riČet Posirytovatelá uvedenli v záhlaví tejto Zmluvy, ak finančné prostriedlry vracia do
3l,L2,2o2o, alebo na depozitn Čet, ak finanČné prostriedky wacia po 01.01.2021. Pre identiíikáciu platby je
Prijímateť povinnli pouŽiť variabilnli symbol uveden: v záhlaví tejto Zmluvy. Vlinosy Prijímateť Poslqrtovatelbvi odvedie
pod]h bodu 5.8 tejto Zmluvy. Prijímatelwátením nepoužitl ch íinančn ch prostriedkov na ne stráca akl kolvek nárok,

5.10 Ak Prijímateťnepoužije cel sumu poslqrtnut ch finančnlfch prostriedkov, je povinnl v lehote podlh Zmluvy všetlry
nepouŽité finanČné prostriedky vrátiť na bežnli ričet Poskytovatelh uveden v záhlaví tejto Zmluvy, ak finančné
prostriedky wacia do 31,.l2.2O2O, alebo na depozitn ričet uvedenl v záhlaví tejto Zmluvy, ak finančné prostriedlry
wacia po 01.01.2021. Pre identifikáciu platby je Prijímateťpovinnl použiť variabiln symbol uveden] v záhlavi tejto
Zmluvy. O vrátení nepouŽi{ich finanČn ch prostriedkov Prijímatel upovedomí Poskytovatel'a písorllhe pred realizáciou
prevodu. Prijímatelvrátením nepoužitl ch finančnly'ch prostriedkov na ne stráca a\ kolVek nárok,

5,1 1 Poskytovatelje oprávnenlf kedykolVek vykonať vecnri a finančnri kontrolu hospodárenia s finančnl mi prostriedkami
poslrytnu! mi na základe tejto Zmluvy ako aj kontrolu dodržiavania povinností a závázkov Prijímatelh z právneho
vzťahu vzniknutého na základe tejto Zmluvy. Prijímatelje povinnl umožniť Poslrytovatelbvi a ním poverenl m osobám
vykonanie kontroly podlh predchádzajricej veL!.Za tlim ričelomje Pňjímateťpovinn Poskytovatelbvi poskytn ť
potrebn sriČinnosť, najmá predložiť doklady a ridaje z ličtovnej dokumentácie, umožniť vstup do svojho sídla, resp.
priestorov, v ktoq ch podniká alebo vykonáva inri činnosť alebo realizr$e Projekt. Poskytovatelsa zavázuje oznámiť
Prijímatelbvi termín kontroly najmenej 3 dni vopred, a to písornne prostredníctvom poštovej zásielky alebo e-mailom.
Pri urČovanÍ,termínu kontroly sa Poskytovatelzavázuje postupovať tak, aby uskutočnením kontroly Prijímatelbvi
nespósobil neprimerané zdrŽania v realizácii Projektu. Neposkytnutie sťrčinnosti Prijímatelbm v akejkolVek fáze
kontroly dodrŽiavania povinností a závázkov Prijímatelir sa považuje za použitie poskytnut] ch íinančnl ch prostriedkov
v rozpore s ričelom uveden]ím v Zmluve.
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5.12 PňjímatelsavsúvislostisrealizáciouProjektuzavázujepodlhpovahyProjektuprimeranýmavhodnýmspósobom
informovať o tom, Že Projekt, na ktorý boli poskytnuté íinančné prostriedky na základe tejto Zmluvy, podporil
Poskytovatel', Pri propagácii Projektuje Prijímateťpovinný postupovať podlir aktuálneho znenia Pdručky k propagácii
a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a podlh Manuálu pre vizuálnu identitu FPU, ktoré
Poskytovatel'zverejní na webovom sídle FPU. Prijímatel sa zavázuje postupovať v zmysle znenia dokumentov
Špecifikovaných v predchádzajúcej vete aktuálnych k momentu lykonávania propagácie. V pdpade, ak Prijímateť
nebude informovať o pos§rtnutí finanČných prostriedkov z FPU alebo poskytne neúplné informácie o poskytnutí
prostriedkov z FPU, FPU je oprávnený požadovať vrátenie 5 % (slovom páť percent) z poslrytnutej sumy finančných
prostriedkov podlh tejto Zmluvy. Prijímateť sa zavázuje na v:ízw FPU podl'a predchádzajúcej vety zaplatiť FPU
poŽadované finanČné prostriedky. Na zák]ade vzájomnej dohody je Prijímatel'povinný umožniť osobám konajúcim zalv
mene poskytovatel'a účasť na všet}gích podujatiach súvisiacich s projektom.

5.13 Prijímatelsa zavázuje, Že pri všet§ých podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom na verejnosti vykoná s
vynaložením maximáIneho úsilia také opatrenia, ktoqími zamedzí tomu, aby mohlo dójsť alebo došlo najmá k
nasledovn]ýrn negatívnym spoločenslqým j avom:

a) podpore alebo propagácii skupín osób alebo hnutí, ktoré v rámci §vojej činnosti nási]ím, hrozbou násilia
a]ebo hrozbou ineJťažtrej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobód iných,

b) používaniu zástav. odznakov, rovnošiat alebo hesie], prejavovaniu sympatií k skupine alebo hnutiam, ktoré
nási]Ím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobód osób,

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

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

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

Prijímateťsa rovnako zavázuje, že pri všetlq/ch podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom nebude uskutočňovať
a/alebo iným subjektom neumožní uskutočňovať politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, značhy,
programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáky,
respektíve realizovať na tento účeI alebo v súvislosti s tlim akékolVek úkony
(d'alej aj ako Nežiaduce konanie).

5.14 Ak aj napriek splneniu povinnosti Prljímatelh podlá bodu 5.1,3 Zmluvy dójde bez jeho zavinenia k takému
NeŽiaducemu konaniu, Prijímatelije 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 Vprípade,ŽedójdezostranyPrljímatelákporušeniupovinnostípodlábodov5.13a/alebo5.14tejtoZmluvy,považujú
sa finanČné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy za použité v rozpore s touto Zmluvou. Finančné
prostriedky podl'a predchádzajúcej vety je Prijímateť povinný po§lrytovatelbvi vrátiť na bankoqf účet Poslrytovatelh
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to najneskór do 30 dní od doručenia qýzvy Poslcytovatel'a Pňjímatelbvi na vrátenie
ta\ých finančných prostriedkov.

5.16 Nesplnenie závázkov alebo porušenie povinností preukázane zapdčinené z dóvodu vyššej moci rPňebude považovať
za použitie prostriedkov v rozpore s účelom uveden3ím v Zmluve.

5.17 PrijímateťposlrytujeFPUbezodplatnýneqýhradnýsúhlasnapoužitievecnýchqistupovProjektu(najmáslovesnédiela,
fotografické diela, audiovizuáIne dieia a audiovizuá]ne a zvukové záznamy) všetlqfmi známymi spósobmi použitia v
neobmedzenom rozsahu a na celú dobu trvania autorskoprávnej ochrany (d'alej len Licencia). FPUje oprávnený
poslcytnúť súhlas na pouŽitie vecných qýstupov Projektu tretej osobe v rozsahu Licencie. FPU nie je povinný Licenciu
vnržiť,

6 Podmienlcy poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov

6.1 Poskyiovate]'sa, na základe tejto Zmluvy zavázuje poskytnúť Prijímatelbvi finančné prostriedky vo qiške uvedenej v
bode 4.3 bezhotovostným prevodom na účet Prijímatel'a uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

6,2 V prípade zistenia Poskytovatel'a o preukázatelhých nedostatkoch pri hospodárení Prijímatelh s poslrytnut]imi
finančnlími prostriedkami je poskytovateť oprávnený až do času odstránenia !íchto nedostatkov zastaviť poslrytovanie

. d'alších finančných prostriedkov Prljímatelbvi.
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6.3 PouŽitie posl{ytnutých finančných prostriedkov poskytnu!ých na základe Zmluvy podlieha ich vyičtovaniu, ktoré
Pňjímateť predkladá v termíne a spósobom určenlimi v Zmluve. Vyúčtovanie pozostáva z finančného vyričtovania
poslcytnu|ých finanČných prostriedkov a vecného vyhodnotenia realizovaného projektu (dhlej spolu aj ako Vyúčtovanie
), ktoré PrljímateI zrealizuje v registračnom systéme PoskytovateI'a. Prijímateťje povinný Vyúčtovanie podlh
predchádzajúcej vety Poskytovatelbvi predložiť v tlačenej podobe vygenerovanej z registračného systému FPU resp. v
podobe určenej na elektronické doručovanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy najnesk6r do
termínu: o1.03.2o2r.. K Vyúčtovaniu je Prijímateťpovinný priložiť aj:

a) Kópie originálnych účtovných dokladov označených číslom Zmluvy (účtovný doklad ako preukázatelhý
záznam musí obsahovať náležitosti v zmysle § 10 zákona č.43112002 Z. z, o účtovníctve, pričom za obsahovú
správnosť účtovného dokladu zodpovedá prijímateídotácie) potwdzujúcich použitie poslcytnutých
finančných prostriedkov a kópie qipisov z ťrčtu označených číslom Zmluvy, l<torého majitelbm je Prljímatel',
Ak je prijímateldotácie registrovanlim platcom dane z pridanej hodnoty (dhlej len DPH) a móŽe si uplatniť
odpočítanie DPH, táto nie je pri vyričtovaní dotácie považovaná za oprávnený qidavok.

Alebo

b) Správu audítora o z}rodepredloženého íinančného vničtovania so zmluvou; správu audítora alebo znalec\ý
posudok predloží prijímatelvždy, akje celková suma finančných prostriedkov poskytnulich podlh zmluvy 20
000 EUR alebo viac. Správu audítora predkladá Prijímatel v rozsahu, ako je určené v článku 7 bod 4 Zásad,

c) Ďalšie doklady v zmysie § 22 ods. (9) Zákona o FPU.

6.4 Vyúčtovanie musí obsahovať informáciu o použití finančných prostriedkov podl'a skupín rozpočtoqich položiek s
ohlbdom na RozpoČet projektu. Neoddelitelhou súčasťou Vyúčtovania je aj zdokladovanie povinného spolufinancovania
oprávnených qýdavkov projektu vo qýške určenej v tejto Zmluve. Neoprárrnené qýdavky projekťu žiadatelnemóže
vničtovať ako povinné spolufinancovanie. Ak Prijímateťv zdokladovaní a vyričtovaní povinného spolufinancovania
projektu uvedie qfdavky, ktoré uhradila tretia osoba, je povinný priložiť k vyúčtovaniu aj kópiu dokladu
potvrdzujúceho zmluvný vzťah medzi prljímatelbm a touto osobou, na základe ktorého boli tieto výdavky uhradené.
Zároveň je Pňjímateť povinný k vyúčtovaniu zabezpečiť od tejto osoby predloženie kópií účtovných doklaďov
potvrdzujúcich vznik a úhradu takto vyúčtovaných qfdavkov. Prljímatelje povinný vo finančnom vyúčtovaní uviesť
qíšku dhlšieho spolufinancovania projektu zo zdrojov uvedených v rozpočte projektu.

6.5 Vecné vyhodnotenie projektu Prijímateť vypracuje v predpísanej štruktúre určenej v aktuálnom znení Pdručky pre
vecné vyhodnotenie a vyúČtovanie projektu FPU, ktoru Poskytovateť zverejní na webovom sídle FPU. Vecné
vyhodnotenie musí obsahovať:

a) spráw o realizácii projelrtu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,
b) informáciu o naplnení predpokladov, cielbv a qýsledkov projektu, ktoré prljímateluviedol v áadosti o

poskytnutie finančných prostriedkov.
c) vlastné zhodnotenie prínosu projel<tu pojeho realizácii.

6.6 K vecnému vyhodnoteniu Projektu je Prijímatel povinný priložiť aj dokumenty potwdzujúce splnenie povinnosti
Prijímatel'a vypllivajúcej mu z čl. 5 bod 5.12 prvá veta tejto Zmluvy v rozsahu určenom v aktuálnom znení Pdručky pre
propagáciu FPU a dokumenty potwdzujúce Závázné qýstupy z Projektu podlh pdlohy č. 1 k tejto Zmluve, v rozsahu
urČenom aktuálnym znením Príručky pre vecné vyhodnotenie a vyričtovanie projeli:tu FPU,

6.7 Vyúčtovanie musí byt podpísané Prijímatelbm alebo štatutárnym orgánom Prijímatelh alebo ním nJterrto účeI písomne
splnomocnenou osobou, pričom toto splnomocnenie musí byt súčasťou predloženého Vyúčtovania.

. 6.8 Pňjímateťje povinný doruČiť Vyúčtovanie Poskytovatelbvi osobne do kanceláríe FPU, prostredníctvom kuriérskej
sluŽby alebo prostredníctvom doporučenej zásielky, alebo prostredníctvom Ustredného portálu verejnej správy.

6,9 Ak Pr§Ímateť nepredloŽÍ VyúČtovanie najneskór v termíne stanovenom v bode 6,3 tohto čIánku, Poskytovateť ho
písomne vyzve, aby predloŽil VyúČtovanie bez zbytočného odkladu, najneskór však do 10 dní od doručenia písomnej
výzvy. Ak prijímateť nepredloŽÍ Vyúčtovanie ani v uvedenej dodatočnej lehote. považuje sa táto skutočnosť za použitie
íinapčných prostriedkov v rozpore s účelom uvedenlfrn v tejto Zmluve.

Zmluva o poslrytnutí finančn ch prostriedkov č. 20-513-01999 Strana 5 z t2



\;

6.10 AkkanceláriazistínedostatkyvoVyričtovaníalebovjehopdlohách,oznámitietonedostatkyprostredníctvom
elektronickej pošty Prijímatelbvi a vyzve ho, aby ich v lehote 5 až 30 pracovn rch dní v závislosti od závaŽnosti
nedostatku odstránil. Ak Prijímatel'nezabezpečí odstránenie nedostatkov v stanovenom termíne, považuje sa táto
skutočnosť za použitie poskytnu|ich finančn;ich prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s ričelom uvedenlim v tejto
Zmluve.

6.1 1 Ak kancelária pri overovaní splnenia podmienok použitia finančnly'ch prostriedkov z fondu zistí také porušenie
podmienok uveden;ich v Zmluve, ktoré zakladá povinnosť prijímatel'a vrátiť poslrytnuté finančné prostriedky alebo ich
Časť, neodkladne vyzve Prljímatelh, aby v lehote do 10 dní odviedol pos}<ytnuté finančné prostriedky na ričet fondu. Ak
Prijímatel'v urČenej lehote q zvu neuposlrichne, alebo odvedie na ričet fondu ne plnri sumu, považuje sa táto
skutoČnosť za pouŽitie poskytnutl ch finančnlfch prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s ričelom uvedenlim v tejto
Zmluve.

6.12 PrijímateljeoprávnenYpouŽiťfinančnéprostriedkyposlrytnuténazákladetejtoZmluvyqflučnenaričeluveden v
tejto Zmluve, V prípade pouŽitia finančnl ch prostriedkov v rozpore s ričelom uveden m v zmluve je prijímatel povinnli
vrátiť vŠetky neoprávnene pouŽité finanČné prostriedky a znášať sankcie uplatnené voči nemu podl'a zmluvy. Prijímateť
je oprávnenl použiť finančné prostriedky len na rihradu oprávnen;ich q davkov definovan ch v pfislušnej Y zve, v
štruktrire podpornej činnosti ňa príšlušn; kalendárny rok, kto4i sa vzťahuje ky!,zve, prípadne v rozhodnutí riaditel'a
na podklade ktorej je uzavieraná táto Zmluva. Za neoprávnené v davky sa považujri v davlcy definované v Štrulrtrire
podpornej Činnosti k prísluŠnej Vl zve a v davky definované v bode 5 článku 6 Zásad.

7 Vrátenie finančn ,ch prostriedkov, sankcie

7.L Prijímatelje povinnl vrátiť Poskytovatelbvi finančné prostriedky, ktoré použil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom o
FPU alebo Čelom uveden:Írrn v tejto Zmluve, a to do 30 dní odo dňa predloženia vyričtovania alebo zistenia ich
neoprávneného pouŽitia a v prípade porušeniu povinností podlh bodov 5.11 a 5.15 Zmluvy odo dňa q zvy
Poskytovatelh.

7 .2 Prijímatelje povinnlÍ vrátiť Poskytovatelbvi finančné prostriedlry, ktoré nepoužil celkom alebo sčasti na financovanie
Projektu, a to do 30 dní odo dňa skonČenia realizácie Projektu a v pdpade ak Pňjímatelnerealizuje projekt vóbec. do
30 dní odo dňa doruČenia oznámenia o nerealizovaní projektu podlh bodu 5.9. Zmluvy.

7.3 Prijímatelje povinn:Í zaplatiť Poslqrtovatelbvi pokutu vo qy'ške 1 % z poskytnuq ch finančnl ch prostriedkov, najmenej
30 EUR za nepredloŽenie Vy čtovania spoločne s povinne predkladan3ími príIohami a in mi dokladmi v zmysle Zmluvy
a Zákona o FPU v lehote uvedenej v Zmluve. Ak je Prijímateťv omeškaní s predložením Vyričtovania spoločne s
povinne predkladanlfmi pdlohami a in;fmi dokladmi v zmysle Zmluvy a Zákona o FPU viac ako jeden mesiac, je
povinnl zakažd!, dálšíukončenl mesiac omeškania nasledujtici po prvom mesiaci zaplatiť pokutu 100 EUR. Povinnosť
Prijímatelh predloŽiť Poskytovatelbvi Vyričtovania spoločne s povinne predkladanlimi pdlohami a in mi dokladmi v
zmysle Zmluvy a Zákona o FPU t m nieje dotknutá.

7.4 Prijímatel je povinn: zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo .41Ške 0,05 o/o zo sumy neoprávnene použi[,ch finančnlfch
prostriedkov, a to za kaŽdli deň neoprávneného použitia finančnlich prostriedkov podlh 7,1 Zmluvy. Prijímatelje
povinnli zaplatiť Pos]<ytovatelbvi pokutu vo qfŠke 0,05 olo zo sumy neoprávnene zadržanl ch finančn ch prostriedkov, a
to za kaŽd deň neoprávneného zadržania finančnlfch prostriedkov po uplynutí lehoty podlá bodu 7.2 Zmluvy.
Povinnosť Prijímatelh vrátiť Poskytovatelbvi finančné prostriedlry, na vrátenie kto4ich vznikol Postšrtovatelbvi nárok
b m nieje dotknutá.

7 .5 V pdpade omeŠkania Prljímatelh so zaplatením akéhoko]Vek peňažného závázku Pos]rytovatelbvi je Prijímateť povinn
zaplatiť Poskytovatelbvi roky z omeŠkania vo qiške 0,03 o/o z dlžnej sumy, a to za každl deň omeškania.

7.6 V Prípade, Že v dósledku skutoČnosti, za ktoŇ zodpovedá Pňjímatel', vznikne Pos}cytovatelbvi škoda, je Prijímatel
Povinn nahradiťju Pos]<ytovatelbvi v lehote, ktoru určí Poskytovatel', a v celom rozsahu tak, ako bude vyčíslená
Poslrytovatelbm,

7 .7 Zaplatením penáIe, 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
Pos}<ytovatelbm voČi Prljímatelbvi v plnej r4 ške a to aj v prípade, ak zmluvná pokuta prevyšq|e v šku škody.
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8 Zánik zmluvy

B.1 Právne vzťahy medzi Poslrytovatelbm a Prijímateibm založené touto Zmluvou móžu zaniknúť najmá;

a) akceptáciou riadneho a úplného vyričtovania Projektu podlh č1. 6 tejto Zmluvy,
b) dohodou Zmluvných strán,
c) odstúpením od Zmluvy zo strany Pos]rytovatelá.

B.2 Posl§ytovatel'móže od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Prijímatel použiie finančné prostriedky alebo ich Časť v
rozpore so Zrnluvou, resp. v rozpore s účelom uvedenlim v tejto Zmluve. Rovnako móže Poskytovatel odstúpiť od tejto
Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy a]ebo v pdpade zmeny okolností, za kto4fch doŠlo k uzavretiu
Zmluvy, a to najmá:

a) ak sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktoqých Poskytovatelrozhodol o poslrytnutí

dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,
b) akPrijímatelbezdóvodne pozastavilrealizáciu projektu,
c) ak na majetok Prijímatelh bola povolená exekricia, reštrukturalizácia alebo vyhlásený konkurz, alebo bol

návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku,

B.3 Poskytovateťje oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Prljímatel predloží žiadosť o dotáciu na projekt v rámci
rormakého opatrenia, v ktorom je poslrytovaná dotácia touto zmluvou, pričom poskytovatel daný projekt vyhodnoť ako
projekt zhodný s Projektom podlh tejťo Zmluvy. Za zhodný sa považuje aj projekt obsahujúci odchýlky od Projektu, ak
podstatná časť projektu podlh posúdenia Poskytovatelirje zhodná s Projektom. V pdpade odstúpenia podl'a tohto bodu
je odstúpenie Poskytovatelh od Zmluvy účinné uplynutím posledného dňa obdobia, na ktoré už bola poskytnutá dotácia
podlh tejto Zmluvy, pričom deň účinnosti odstúpeniaje zároveň poslednýrn dňom platnosti Zmluvy, a Zmluva zaniká s
účinkami do budúcnosti.

8.4 Ak nie je ustanovené inak, odstúpenie od Zmluvy je účinné, a Zmluva zaniká momentom jeho doručenia druhej
Zmluvnej strane. Ak nieje uvedené inak, odstúpením od Zmluvy zanikajú všet}ry práva a povinnosti §trán zo Zmluvy.
Zmluvná strana, ktorej pred odstúpením od Zmluvy poskytla plnenie druhá Zmluvná strana toto plnenie vráti.

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

8.6 Ak obsahom Zmluvy je plnenie, ktoré mal zomrelý Prijímateťvykonať osobne, táto Zmluva momentom j€ho smrti
zaniká, Vysporiadanie nárokov zo Zmluvy vykoná Poslcytovateť voči dedičom. Poslrytovateť má nárok na wátenie
nespotrebovanej časti plnenia ku dňu zániku Zmluvy, a ak PrljímatelzoZmluvy plnil čiastočne, má Pos}rytovateťnárok
na wátenie časti poskytnutých finančných prostriedkov v pomere k velkosti uvedeného čiastočného plnenia
Prijímatela, podlá toho ktorá suma je vyššia. Ak Prijímatelzo Zmluvy ku dňu zániku Zmluvy neplnil vóbec, má
Posl§tovatel nárok na wátenie celej sumy poskytnutých finančných prostňedkov. Dókazné bremeno o plnení resp.
čiastočnom plnení zo Zmluvy prechádza na dedičov Prijímatelh. Ku dňu zániku Zmluvy zaniká akékolvekprávo
Prijímatelh Qeho dedičov) na akéko]Vek plnenie Poslrytovatelh zo Zmluvy.

B.7 Ustanovenia tejto Zmluvy upravujúce sankcie ako aj povinnosti z nich vyp\ývajúce, ako aj dhlšie ustanovenia, ktoré
svojou povahou majú platiť aj po zániku Zmluvy, nie sú odstúpením od Zmluvy dotknuté, i

9 záverečné ustanovenia

9.1 Poskytovatelsi vyhradzuje právo znížiť sumu poslrytnutých finančných prostriedkov z dóvodu nedostatku finančných
prostriedkov v rozpoČte Poslrytovatelh, ktoré sú príspevkom zo štátneho rozpočtu, qýlučne však o sumu priamo
vypllivajúcu z viazania výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej republilry v zmysle Zákona o
rozpoČtoqfch pravidlách. V takomto pdpade nezodpovedá Poskytovateť za vzniknuté náklady Prijímatel'a ani
nezodpovedá za prípadnú škodu.

9.2 AkékolVek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať qilučne v písomnej forme prostredníctvom vzostupne
oČÍslovaných dodatkov k tejto Zmluve, uzatvorených po predchádzajúcej dohode Zmluvných strán. O skutočnostiach
rozhodných pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy zo strany Prljímatelb je Prijímateťpovinný informovať
Pos}cytovatelh bez zbytoČného odk]adu od ich vzniku, minimálne 30 dní pred uskutočnením zmeny. O zmenách
rozhoduje riaditelFPU, v lehote najneskór 30 dní od doručenia žiadosti o zmenu.
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9.5 Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoqy'chjeden dostane Prijímatelajeden PoskJitovatel',

9.6 Zmluvné strany sa v súlade s § 262 zákona č. 5 1 3/1 991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (dhlej len
Obchodný zákonník) dohodli, Že ich závázkoqý vzťah vzniknutý touto Zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom.
Prijímateťpodpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s pdslušnými všeobecne závázn;imi právnymi predpismi
ako aj so súvisiacimi internými predpismi Poskytovatelh, ktoré upravujú všetlry vzťahy rlýslovne upravené ako aj
qýslovne neupravené v tejto Zm]uve. Prijímateťqislovne súhlasí s obsahom všet§ých súvisiacich interných predpisov
Poskytovatelh a zavázuje sa plniť všetky povinnosti, ktoré mu z nich v súvislosti s touto Zmluvou wpl:ýwajú.

g,7 Neoddelitethou súčasťou Z*r,r,ry sú aj tieto prílohy:

9.3

9.4

9.8

9.9

Ak finanČné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy použije Prijímatelna dodanie tovaru, na uskutočnenie
stavebn ch prác a/alebo na poskytnutie s]užieb v zmysle zákona č. 343/2015 Z, z. o vereJnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektonch zákonov, je Prijímatelpovinn3í postupovať v zmysle uvedeného všeobecne záváznébo
právneho predpisu.

Táto Zmluva nadobrida platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnlimi stranami. Táto Zmluva podlieha v zmysle
pdsluŠn ch ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s
relevantn}ími ustanoveniami zákona č.2LIl2000 Z. z. povinnému zverejneniu.

a) PríIoha č,1:Závázné q stupy a obsah projektu
b) PríIoha č. 2: Rozpočet projektu

Zásielka podlh tejto Zmluvy sa musí doručovať na e-mailovri adresu, prípadne na adresu sídla Zmluvnej strany, I{torej
je zásielka určená a ktoré sri uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnri inak a na doručovanie
zásielok si neurČia iné e-mailové adresy alebo iné korešpondenčné adresy. Zmluvné strany sa zavázuj vzájomne si
písomne oznamovať vŠetky zmeny t kajrice sa adries oboch Zmluvn ch strán uveden]ích v záhlaví tejto Zmluvy bez
zbytoČného odkladu. V prípade porušenia povinnosti podlá predchádzajricej vety zodpovedá Zmluvná strana druhej
Zmluvnej strane za prípadnri škodu, ktorájej porušením uvedenej povinnosti vznikla.

Zmluvné strany sa zavázujri, Že si navzájom v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnri všetku nevyhnutnťr
sriČinnosť, ktoru bude možné v závislosti od konkrétnych okolností od nich spravodlivo požadovať, Zmluvné strany sa
zavázujri vzájomne si v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnriť informácie nevyhnutné na riadne splnenie
svojich závázkovvypl vajricich im zo Zmluvy, alebo z právnych predpisov, či prerokovať dóIežité oláz|<y, ktoré by
moh]i v závaŽnej miere ovplyvniť plnenie povinností Zmluvn ch strán stanoven ch touto Zmluvou alebo právnym
predpisom, a [,m ovplyvniť dosiahnutie čelu Zmluvy,
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9,10 Zmluvné strany vyh]asujÚ, Že si Zmluvu prečítali, rozumejú jej obsahu a súhlasia s ním. Zmluvné strany vyhlasujú, že
prostredníctvom tejto Zmluvyje vyjadrená ich skutočná, vážna, slobodná v6l'a, v ktorej niet omylu. Zmluvné strany
vyNasujÚ, Že tuto Zmluvu neuzavreli v ňesni a za nápadne nevýhodných porlmienok. Na potwdenie vyššie uvedeného
Zmluvné strany Zmluvu vlastnoručne podpíšu.

Bratislava

pňjímatel

@raďyFPU
za poskytorratela

--

Čadca 26.03.2O20
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Názov podu.iatia (nemusí
byť totožn;i s názvom
celého projektu)

Knihulko - 8. ročník letného tábora mal ch knihovníkov

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

iullzO20

Trvanie (počet dní) S-dňové podujatie od 27 .07.-31 .0 7 .2020

Miesto podujatia (mesto,

obec - nie konkrétne
miesto konania)

Čadca, Bratislava, Makov, Pribylina, Demánovská dolina

Druh aktivít a ich
minimálny počet
(koncerty, vystťrpenia,
predstavenia, eventy a
pod. podl'a charakteru
v stupov) v rámci
hlavného podujatia

Exkurzie do kniŽníc 3, vzdelávacie podujatia 3, zážitkové čítania 4 podujatia, tvorivé die]ne 5

Odhadovany počet divákov
/ poslucháčov /
návštevníkov

- 20 častníkov letného tábora mallilch knihovníkov
- externl,pracovník (pedagóg) - zrealizuje tvorivé dielne, zážitkové čítania, sprievod detí na
exkurziách ako dozor
- 4 odborní pracovníci knižníc (1 lfuižnica BIBIANY, ], OcK Makov, 2 Kysuckej knižnice v Čadci)
- odborní pracovníci Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA - Centra pre literatriru
pre deti, čítanie a SK IBBY, Mrizea liptovskej dediny Pribylina, Kysuckého mrizea

Ďalšie realizované aktivity
v rámci podujatia, príp.
sprievodné podujatia, ak
s sriČasťou projektu fie
potrebné ich presne
vJ/menovať)

1 v}starry v tvarnych prác a Denníkov Knihulkov

Iné rrystupy a propagácia
projektu (napr. plagát,
webstránka, sociáIne
siete, leták, pozvánka,
katalóg)

Plagát, pozvánka, program, transparent, šiltovkyvymalbvané rlčastníkmi tábora, qy'stava
v stupov

Informovanie verejnosti o
podpore z FPU (žiadatel'je
povinny postLtpovať podl'a
Príručky pre propagáciu
FPU zverejnenej na
webovom sídle Fpu v časti
Dokumenty)

Propagácia a informovanosť projektu bude nasledovná: na plagáte, pozvánke a iné tlač, a
elektr. dokumenty sa v hornej časti umiestni logo FPU a uvedie ,,Hlavn; pai,tner: Fond na
podporu umenia" a v dolnej časti ,,Letnlf tábor mal ch knihovníkov z verejn; ch zdrojov
podporil Fond na podporu umenia"; deti si zhotovia stojan a transparent, na ktoré umiestnenia
logá FPU a informácie o financovaní projektu; ričastníci tábora si vyzdobia šiltovky (logo FPU a
Knihulko 2020) - budri slťržiť na ocllíšenie detí pri dohlhde nad nimi; z jednotliqfch dní
podujatia sa budri robiť reportáže s fotodokumentáciou a umiestnia sa na Facebook KK so
všetkly'mi náležitosťami publicity; po ukončení tábora bude z fotografií a niekto4ich
zaujímaq ch qfstupov urobená qistava v priestoroch KK, Po ukončení projektu bude z neho
vypracovaná tlačová správa pre média, ktorá bude tiež umiestnená na web stránke ŽSK.

Príloha č. 1: Závázn'é v ,stupy a obsah projektu
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Autorské honoráre, personáIne náklady a služby
priamo srjvisiace s realizáciou projektu 4L0,00 410,00 24,L2 %

Cestovné a prepravné náklady ].030,00 ].030,00 60,59 %

Propagácia a polygrafické náklacty ]. 5 0,00 ].00,00

Materiálové náklady a obstaranie hmotného
majetku v intenciách bežnych v clavkov

22o,00 ],60,00

Spolu: 1 B10,00 t 7 00,00 93,92 o/o

Príloha č. 2z Rozpočet projektu

2.1, Kalkulácia nákladov

lskupina rozpočtoq ch položiek Autorské honoráre, personóIne nóklady a služby pňamo sťtvisiace s realizóciou projektu
zah ňa kumulatívne rozpoČtové podskupiny Autorské honoráre, Práce a služby vykonané na faktriru, Personálne náklady,
SluŽby priamo srivisiace s realizáciou projektu a Správa audítora, ako bo]i definované v Štrukt re podpornej činnosti na rok
2020.

2skupina rozpoČto1,1 ch poloŽiek Cestovné a prepravné nóklady zahfňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Cestovné
náklady, Náklady na prepravu technil{y, Ubytovanie, Stravné, Strava a občerstvenie a Poistenie umelec\ ch diel, ako boli
definované v Štruktrire podpornej činnosti na rok 2020,

3skupina rozpočtoqich položiek Nójmy pňestorov a techniky zahfňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nájom / prenájom
interiérov na realizáciu projektu, Nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu a Nájom / prenájom technilry na
realizáciu projektu, ako boli definované v Štruktrire podpornej činnosti na rok 2020,

4skopinu rozpoČtoq ch poloŽiek MateňáIové náklady a obstaranie hmotného majetku v intenciách bežn, ch v davkov za}ríáa
kumu]atívne rozpoČtové podskupiny Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu a Obstaranie hmotného
majetku v intenciách beŽn ch q davkov, ako boli definované v Štrukt re podpornej činnosti na rok 2020.

sskopinu rozpoČtoqich poloŽiek Prcpagácia a polygrafické náklady zahíňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Polygrafické
náklady srivisiace s v robou neperiodic\fch publikácií, Polygrafické náklady srivisiace s qfoobou periodiclqich publikácií,
PropagaČné materiáIy a publicita a Vlirroba zvukového a multimediáIneho nosiča, ako bo]i definované v Štrulctrire podpornej
činnosti na rok 2020,

oskupina rozpočtoq ch položiek Účastnícke a čtenské poplatky zahfňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Účastnícke
poplatky a poplatky za čIenstvo v medzinárodn;fch organizáciách, ako boli deťrnované v Štrukt re podpornej činnosti na rok
2020.

7skupina rozpočtoq,ch položiek Nókttp knižničného fondu a predplatné zahíňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nákup
kniŽniČného fondu a Náklady na predplatné periodic ch publikácií, ako boli definované v Štrukt re podpornej činnosti na
rok 2020.

2.2 Predpokladané v nosy

2.3 Spolufinancovanie

Spolu:

Verejné zdroje SR

Vlastné zdroje ]. ]. 0,00
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Spolu:
1 1 0,00
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