
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č.2L-L57-oo7o8

uzatvorenávsúladesust.§22zákonač.284l20L4Z.z,oFondenapodporuumeniaaozmeneadoplnenízákonač.
434l20IO Z. z. o poskytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č,79l2Qt3 Z. z. v
znení 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
síd]o: Cukrová t4,877 08 Bratislava-Staré Mesto
Ičo: 42418933
konajúc prostredníctvom: Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka rady FPU

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,, riaditel FPU
zriadený: zákonom č.2B4I2OL4 Z. z, o Fonde na podporu umenia
E-mail: ]enka.chlebova@fpu.sk

bežný účet - IBAN: SK58 8180 0000 0070 0054 3066

depozitný účet - IBAN: SK20 8180 0000 0070 0055 3256

variabilný symbol: 21157OO7O8

(dhlej aj ako Poskyťovatel'alebo FPU)

1.2 Prijímatel finančných prostriedkov

obchodné meno/meno a priezvisko: Kysucká knižnica v Čadci
sídlo/miesto podnikania/bydlisko: UI. 17, novembra 1258, 02201 Čadca, Slovenská republika
IČo/dátum narodenia: 36].45068

DIČ: 2027435625
IC DPH:

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

číslo účtu - IBAN: SK4B BlB0 0000 0070 0048 1360

(dalej aj ako Pňjímatel)

(Pos]cytovatel a Prijímatel dáIej aj ako Zmluvné strany)

2 Úvodné ustanovenia

2.L Poskytovatel poslrytuje finanČné prostriedlry na základe zákona č. 2841201,4 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o
zmene a doplnení zákona Č. 4341201,0 Z. z. o poslcytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona Č.79l2O1,3 Z. z, v zneni neskorších predpisov (dlrlej aj ako Zákon o FPt]) a podlb interných
predpisov Poskytovatelh, ktoqÍmi sú najmá Štatút Poskytovatelh W ě.zlzols podlh aktuáIneho znenia (dhlej aj ako
ŠtatúĎ, Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia VP FPU č. 1212015 podl'a
aktuálneho znenia (dalej aj ako Zásady) a Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2o21 (dblej
aj ako Štrukúúra podpornej činnosti) a v sú]ade s podmienkami stanovenými vo Výzve čislo 2l2o2t na predkladanie
žíadostí (dhlej aj ako Výzva).

2.2 FinanČné prostriedky poslqftnuté na základe tejto Zmluvy sú verejnlimi prostriedkami a na ich poskytnutíe a použitie
sa vzťahujú ustanovenia zákona č.52312004Z. z, o rozpočtoqích pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dhlej aj ako Zákon o rozpočtových pravidlóch) a pfislušné

, ustanovenia zákona Č. 358/2015 Z. z. o,úprave niektoqfch vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o
zmene a doplnení niekto4ich zákonov (zákon o štátnej pomoci) (d'alej aj ako zákon o,ŠP),
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Z.3 Prijímatel predloŽil Poskytovatelbvi na zák]ade V zvy riplnri písomnri žiadosť číslo 21,-157_oo7o8 o poskytnutie
finančn ch pncstriedkov (dhlej aj ako ŽiadosĎ. Odborná komisia FPU vo svojom hodnotení (dhlej aj ako Hodnotenie)
odporučila pos}rytnirť Prljímatelbvi finančné prostriedky na podporu projektu podrobne špecifikovaného v Ziadosti
(dhlej aj ako Projekt). RiaditelFPU na základe Hodnotenia rozhodol o poslrytnutí finančn3ich prostriedkov dňa
t9.o2.2o2L,

3 Predmet zmluvy

3.1 Touto Zmluvou sa Poskytovatelzavázuje poskytnriť Prljímatelbvi finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom

Jašíkove Kysuce 2021- - 53. ročník CeloslovenskeJ llterárnej sriťaže mlad ,ch prozaikov, a to vo qíŠke a za
podmienok stanoven}ich najmá v tejto Zmluve, voYyane, v Zákone o FPU, v inl,ch srivisiacich všeobecne záváznlich
právnych predpisoch, v internlich predpisoch FPU (najmá v Zásadách, v Štatrite a v Štruktlire podpornej Činnosti).

Pňjímateť sa zavázqie Poslrytovatelbm poskytnuté finančné prostriedky použiť v s lade s čelom poskytnutia
íinančnl ch prostriedkov, rešpektujric najmá podmienky stanovené touto Zmluvou,Y zvou, Zákonom o FPU, Štat tom,

Zásadami, Štruktrirou podpornej čjnnosti ako aj in mi všeobecne záváznlfmi právnymi predpismi a inlimi internymi
predpismi Poskytovatelh. Prijímatelsa zároveň zavázuje Poslrytovatelbvi hodnoverne preukázat použitie poskytnutich
finančn ch prostríedkovv srilade s ričelom ich poslcytnutia a v s Iade s inlimipodmienkami vyp\vq] cimi z obsahu
tejto Zmluvy a/alebo v srilade s podmienkami vypllvajricimízY lzvy, zo Zákona o FPU, z in ,ch srivisiacich vŠeobecne
závázn ch právnych predpisov a z intern ch predpisov FPU (najmá zo Zásad, zo Štatritu a zo Štrukt ry podpornej

činnosti).

4 Účel a spósob poskytnutia finančnjlch prostriedkov

4,I Základn m ričelom tejto Zmluvy je poslrytnutie finančnlich prostriedkov Poslrytovatelbm Prijímatelbvi na reallzácia
sriťaže v oblasti literatriry a knižneJ kultriry.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli na závázn3ich vecn; ch q stupoch z Projektu (dhlej aj ako Závázné v stup , ktoré sri
špecifikované v pdlohe č. 1 k tejto Zmluve a ktoré Prijímateť predloží Poskytovatelbvi spolu s Vy Čtovaním podlh bodu

6.3. Obsah a rozsah Závázn ch vecn;ich qistupov možno na základe dohody Zmluvn ch strán meniť dodatkom k tejto

Zmluve.

4.3 Poskytovatelposlcytuje zo svojho rozpočtu Prijímatelbvi finančné prostriedkyvo forme dotácie
v celkovej qrške 3 Ooo,oo EUR na hradu bežn ch v,_ davkov.

4.4 Finančné prostriedky sa poskytujri ako minimáina pomoc (pomoc de minimis) pod}h Schémy minimálnej pomoci
poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č. 4, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č.79L|2O2O vydanom dňa 05.10,2020 pod G000046. MinimáIna pomoc, ktorá sa

poskytuje na základe tejto zmluvy, je v srilade s nariadením Komisie (EÚ) č. 7407 l2OI3 z 1B. decembra 2013 o

uplatňovaní článkov 107 a 10B Zmluvy o fungovaní Európskej irnie na pomoc de minimis (Ú. v. Et] L 352,24.L2.20L3,
s, 1).

5 Práva a povinnosti zmluvn ch strán

5.1 Poskytovateť sa zavázuje poskytnriť finančné prostriedky Prijímatelbvi bezhotovostne na bankoq riČet uvedenli v
záhlaví tejto Zmluvy najskór v deň nasledujrici po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlriv podlh
osobitého predpisu, najneskór do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto Zmluvy v CentráInom registň zmlriv podlh

osobitého predpisu.

Finančné prostriedky poslqftnuté podlh tejto Zmluvy sri írčelovo viazané na rihradu všetlqich alebo len niekto4 ch
bežn ,ch qidavkov, ktoré srivisia s realizáciou Projektu, ktoré sri podrobne špecifikované v rozpočte nák]adov
ProJektu. Rozpočetje prílohou č. 2 k tejto Zmluve (dalej aj ako Rozpočet projekt . Finančné prostriedlcy poskytnuté
na základe tejto Zmluvy nesmri byt použité v rozpore s touto Zmluvou, v rozpore so všeobecne záváznlimi právnymi
predpismi ani v rozpore s internlimi predpismi Poskytovatela.

Prijímateťsa zavázt$e podielbť sa na finančnom zabezpečení realizácie Projektu formou povinného spolufinancovania
určeného podlh pdslušn ch ustanoveníZákona o FPU, Štruktírry podpornej činnosti a podlh rozpočtu Projektu v sume
najmenej 158,90 EUR.

5.2

5.3
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5.4 Prijímatel prijíma finanČné prostriedky poskytnuté na zák]ade tejto Zmluvy bez q hrad v plnom rozsahu a za
podmienokvypllivajricich z tejto Zmluvy, zo všeobecne záváznl ch právnych predpisov a z intern:ích predpisov
Poskytovatel'a.

Prijímatelje oprávnen}i pouŽit finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy na írhradu konkrétneho
qfdavku/nákladu, avŠak najviac v sume, ktoráje pri rozpočtovej skupine tohto nákladu/qidavku uvedená v Rozpočte
projektu. PrijímateÍje oprávnenli použiť a vyričtovať q davky/náklady v rámci jednotliqfch skupín rozpočtoq ch
poloŽiek uveden ch v prílohe Č, 2 k tejto Zmluve, V priebehu realizácie projektu móže Prijímatel uskutočniť presuny
finanČn ch prostriedkov medzi skupinami rozpočtor4 ch položiek uveden ch v tejto Zmluve maximálne do v š}ry 20 %
finanČn ch prostňedkov pridelen ch na danri skupinu rozpočtoq ch položiek bez toho, aby musel žiadať o zmenu
podmienok poskytnutia dotácie. Prljímatel'nie je povinnl použiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na základe
tejto Zmluvy.

Prijímatelje povinn; pouŽiť finančné prostriedtry qílučne na qidavlry srivisiace s realizáciou Projektu (d'alej len
oprávnené v davk . FPU bude ako oprávnené v davlry podlh predchádzajricej vety akceptovať aj v davt<y Prijímatel'a,
ktoré Prijímatelvynaložíl pred uzavretím Zmluvy, ak boli vynaložené na rihradu qildavkov, ktoré vznikli najskór
O1.01.2O21. V davlry musia Prijímatelbvi vzniknriť najneskór do 3|.12.2o21 a/alebo do termínu vyričtovania ako je
uvedené v Článku 6.3. Dňom vzni\u qfdavku sa rozumie deň dodania tovaru alebo pos]rytnutia služieb, ktoré sír
predmetom vy Čtovania. Dňom riirady sa rozumie deň odpísania finančnlich prostriedkov z čtu Prijímatelh za ričelom
zaplatenia ceny za tovar alebo služby,

Oprávnenl mi qfdavkami v zmysle bodu 5.6 tejto Zmluvy sa rozumejri v davky uvedené v Štruktrire podpornej činnosti
Pň Predmetnom podprograme. V] davky bez priameho vzťahu k realizácii projektu, ani q davky, ktoré nie sir sričasťou
RozpoČtu projektu, nebudri akceptované. Taktiež nebudlí akceptované všetky neoprávnené q davky. ktoré sri uvedené
v Zásadách.

V;inosy z poskytnulich finanČnly'ch prostriedkov, ako sri napr. irroky poslcytnuté peňažn m ítstavom, v ktorom má
Prijímatel zriaden riČet, na ktorom sa finančné prostriedky nachádzajri (dhlej aj ako Vlínosy), s r priimami štátneho
rozpoČtu, ak zákon Č.52312004 Z. z, o rozpočtoqfch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekto4 ch
zákonov v znení neskorŠÍch zákonov alebo osobitn;i zákon neustanovujri inak. Prijímatelje povinnl všetlcy {fnosy po
odrátaní poplatkov za vedenie riČtu (okrem poplatkov za za|oženie a zrušenie ričtu) odviesť na depozitn bankoqi ričet
(pre identifikáciu platby je Pňjímatel povinn l použiť variabiln] symbol uveden; v záhlaví tejto Zmluvy) Poskytovatel'a
Pred dátumom koneČného a riplného Wričtovania poslrytnu{ich finančnlich prostriedkov, Neodvedenie Vlinosov podlh
predchádzajricej vety je poruŠením finančnej disciplíny v zmysle 31 ods. 1 písm. d) zákon č. 52312004 Z. z, o
rozpoČtoqich pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekto4 ch zákonov. o vrátení V;inosov Prijímatel
upovedomí Poskytovatelh pÍsomne pred realizáciou prevodu, V prípade, že Prijímatelbvi qinosy nevzníkli, je povinn
Poskytovatelbvi o tom podať informáciu formou čestného vyhlásenía pri vyričtovaní poslrytnut ch íinančn ch
prostriedkov.

Ak PrijímateLnebude realizovať Projekt,je povinn;i o tejto skutočnosti Poskytovatelh bez zbytočného odkladu písomne
informovať. Prijímatelje povinn;i v lehote podlh Zmluvy finančné prostriedky poskytnuté mu na základe tejto Zmluvy v
plnom rozsahu vrátiť na beŽnl riČet Poslcytovatelh uveden; v záhlaví tejto Zmluvy. Pre identifrkáciu ptatby je prijímatel
povinn;i pouŽiť variabiln symbol uveden v záhlaví tejto Zmluvy. V;inosy Prijímatet Poskytovatelbvi odvedie podla
bodu 5.B tejto Zmluvy. PrljÍmatelJvrátením nepoužiQich finančn3ich prostriedkov na ne stráca a ikolVek nárok,

5.5

5.6

5.7

5,10 Ak PrijímatelnepouŽije celri sumu poskytnulich finančnlich prostriedkov, je povinnli v lehote podlb Zmluvy všetky
nepouŽité finanČné prostriedky vrátiť na beŽn riČet Poskytovatel'a uveden v záhlaví tejto Zmluvy. Pre identifikáciu
Platby je Prijímatel povinnli pouŽiť variabiln symbol uveden5? v záhlaví tejto Zmluvy. o wátení nepoužiqich íinančn;ich
Prostňedkov Prijímatel upovedomí Poskytovatel'a písomne pred realizáciou prevodu. Pr|jímateťvrátením nepoužidch
finančn ch prostriedkov na ne stráca alqikolVek nárok.

5.B

5.9
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5.1 1 Poslrytovateťje oprávnený kedykolVek vykonať vecnú a finančnú kontrolu hospodárenia s íinančnými prostriedkami
poslcytnutlimi na základe tejto Zmluvy ako aj kontrolu dodržiavania povinností a závázkov Pňjímatelir z právneho
vzťahu vzniknutého na zák]ade tejto Zmluvy. Prijímatelje povinný umožniť Pos]<ytovatelbvi a ním povereným osobám
vykonanie kontroly podlh predchádzajúcej vety.Za tlim účelom je Pr|jímateLpovinný Poskytovatelbvi poskytnúť
potrebnú súčinnost, najmá predložiť doklady a údaje z účtovnej dokumentácie, umožniť vstup do svojho sídla, resp.
priestorov, v kto4ých 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 Poslcytovatelzavázuje postupovať tak, aby uskutočnením kontroly Prijímatelbvi
nespósobil neprimerané zdržania v realizácii Projektu. Neposkytnutie súčinnosti Prijímatelbm v akejkolVek fáze
kontroly dodržiavania povinností a závázkov Prljímatelb sa považuje za použitie poslcytnutých finanČných prostriedkov
v rozpore s účelom uvedeným v Zmluve.

5.12 Prijímateť sa v súvislosti s realizáciou Projektu zavázuje podlh povahy Projektu primeraným a vhodným spósobom
informovať o tom, že Projekt, na kto4f boli poslrytnuté finančné prostriedky na základe tejto Zmluvy, podporil
Poskytovatel'. Pri propagácii Projektu je Prijímateť povinný postupovať podth aktuálneho znenia PfiruČky k propagácii
a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a podlh Manuálu pre vizuálnu identitu FPU, ktoré
Poskytovateí zverejní na webovomsídle"FPU. Prijímatel sa zavázuje postupovať v zmysle znenia dokumentov
špecifikovaných v predchádzajúcej vete aktuálnych k momentu vykonávania propagácie. V pdpade, ak Prijímatel
nebude informovať o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU alebo poslcytne neúplné informácie o poskytnutí
prostňedkov z FPU, FPUje oprávnený požadovať vrátenie 5 % (slovom páť percent) z poskytnutej sumy íinančných
prostriedkov podlh tejto Zmluvy. Prijímatelsa zavázuje na qýzvu FPU podlh predchádzajúcej vety zaplatiť FPU
požadované finančné prostriedlry. Na základe vzájomnej dohody je PrijímateL povinný umožniť osobám konajúcim zalv
mene Poskytovatelh účasť na všet\ých podujatiach súvisiacich s Projektom.

5.13 Prijímatelsazavázuje,žeprivšethichpodujatiachaaktivitáchsúvisiacichsProjektomnaverejnostivykonás
vynaložením maximálneho úsilia také opatrenia, ktorlimi zamedzí tomu, aby mohlo dójsť alebo došlo najmá k
nasledovným negatívnym spoločens\ým javom:

podpore alebo propagácii skupín osób alebo hnutí, ktoré v rámci svojej činnosti násilím, hrozbou násilia
alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobód iných,
používaniu zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavovaniu sympatií k skupine alebo hnutiam, ktoré
násitím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k pottáčaniu základných práv a slobód osób,

spdstupňovaniu, uvádzaniu do obehu, ponúkaniu, predávaniu alebo inému spósobu rozširovania
extrémistic[ých materiálov,
hanobeniu niektorého národa, jeho jazyka, 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 ta\fchto osób,
podnecovaniu k násiliu alebo k nenávisti voči skupíne osób alebojednotlivcovi pre ich prísluŠnosť k niektorej
rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, póvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.

PrijímateLsa rovnako zavázuje, že pri všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom nebude uskutoČňovať

a/alebo inlim subjektom neumožní uskutočňovat politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, znaČky,
programu alebo hesiel politickej straný politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať }etáky,

respektíve realizovať na tento účel alebo v súvislosti s tým akékolVek úkony
(dhlej aj ako Nežiaduce konanie).

5.14 Ak aj napriek splneniu povinnosti Prljímatel'a podlb bodu 5,13 Zmluvy dójde bez jeho zavinenia k takému
Nežiaducemu konaniu, Prljímatelje povinný bez zbytočného odkladu vykonať také úkony a prijať také opařenia, aby
Nežiaducemu konaniu okamžite zamedzil a zabezpečil, aby sa v dhlšom takom konaní nepokračovalo.

5.15 Vpdpade,žedójdezostranyPrijímatelhkporušeniupovinnostípodlhbodov5.13a/alebo5.14tejtoZmluvy,považujú
sa finanČné prostriedky pos}rytnuté na základe tejto Zmluvy za použité v rozpore s touto Zmluvou. FinanČné
prostriedlcy podlh predchádzajúcej vety je Prijímatel povinný poskytovatelbvi vrátiť na bankoqi účet Pos]rytovatelh
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to najneskór do 30 dní od doručenia qiny Pos}<ytovatel'a Prijímatelbvi na vrátenie
ta\ich fi nančných prostriedkov.

5.16 Nesplnenie závázkov alebo porušenie povinností preukázane zapríčinené z dóvodu vyššej moci FPU nebude povaŽovať

za použitie prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v Zmluve.

a)

b)

c)

d)

e)
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5.17 Prijímatel poskytuje FPU bezodplatnli neq hradn srihlas na použitie vecn:ích ql,stupov Projektu (najmá slovesné diela,
fotografické diela, audiovizuáIne diela a audiovizuálne a zvukové záznamy) všethími známymi spósobmi použitia v
neobmedzenom rozsahu a na celri dobu trvania autorskoprávnej ochrany (dhlej len Lícencia). FPUje oprávnenli
poslqlrtnriť srihlas na pouŽitie vecnlich qistupov Projektu tretej osobe v rozsahu Licencie. FPU je oprávnen;i využiť
Licenciu q luČne na riČel, kto4 nie je priamo ani nepriamo obchodn1 . FPU nie je povinnlf Licenciu využiť.

6 Podmienky poslcytnutia a vy čtovania finančn ,ch prostriedkov

6.1 Poskytovatel sa na základe tejto Zmluvy zavázuje pos}rytnriť Pňjímatelbvi finančné prostriedky vo qiške uvedenej v
bode 4,3 bezhotovostn]Ím prevodom na írčet Prijímatelh uveden v záhlaví tejto Zmluw.

6.2 V pdpade zistenia Posltytovatela o preukázatelhl ch nedostatkoch pri hospodárení Prijímatel'a s poskytnutlimi
finanČn mi prostňedkami je Poskytovatel oprávnenli až do času odstránenia |ichto nedostatkov zastaviť poslrytovanie
d'alších finančnlich prostriedkov Prijímatelbvi.

Použitie poslcytnu{,ch finančnl ch prostriedkov poskytnulich na základe Zmluvy podlieha ich vyričtovaniu, ktoré
Prijímatel predkladá v termíne,a spósobom určenl mi v Zmluve. Vyričtovanie pozostáva z finančného vyričtovania
poskytnulich finanČn; ch prostriedkov a vecného vyhodnotenia realizovaného projektu (dblej spolu aj akoVyťtčtovanie
), ktoré Prijímateť zrealizuje v registraČnom systéme Pos}rytovatel'a. Prijímatel je povinnli Vyričtovanie podl'a
predchádzajricej veťy Poskytovatelbvi predložiť v tlačenej podobe vygenerovanej z registračného systému FPU resp. v
podobe urČenej na elektronické doručovanie prostredníctvom Ústredného portalu verejnej správy najneskór do
termínu: O1.o3.2022.

VyriČtovanie musí obsahovať informáciu o použití finančnlich prostriedkov podla skupín rozpočtoqy'ch položiek s
ohlhdom na RozpoČet projektu. Neoprávnené v davky projektu žiadateťnemóže vyričtovať ako povinné
spolufinancovanie. Prijímatelje povinn5í vo finančnom vyričtovaní uviesť qy'šku dhlšieho spolufinancovania projektu zo

6.3

zdrojov uveden3ích v rozpočte projektu.

6,5 VyriČtovanie musí byt podpísané Pr|jímatelbm alebo štatutárnym orgánom Pr|jímatelh alebo ním na tento ričel písomne
splnomocnenou osobou, priČom toto splnomocnenie musí byť sričastou predloženého Vyričtovania.

6.4

6.B

6.6 prijímatelje povinn3i doručiť vyričtovanie poslrytovatelbvi osobne do kanceláňe Fpu, prostredníctvom kuriérskej
sluŽby alebo prostredníctvom doporučenej zásielky, alebo prostrednícťvom Ústredného portálu verejnej správy,

Ak Prijímateť nepredloŽÍ VyírČtovanie najneskór v termíne stanovenom v bode 6.3 tohto čIánku, Poslrytovateť ho
písomne vyzve, aby predloŽil Vytičtovanie bez zbytočného odkladu, najneskór však do 10 dní od doručenia písomnej
v zw. Ak prijímateťnepredloží Vyťrčtovanie ani v uvedenej dodatočnej lehote, považuje sa táto skutočnosť za použítie
finančnlich prostriedkov v rozpore s čelom uveden m v tejto Zmluve.

Ak kancelária zistí nedostatky vo VyťrČtovaní alebo vjeho pdlohách, oznámi tieto nedostatky prostredníctvom
elektronickej poŠty Pr|Ímatelbvi a vyzve ho, aby ich v lehote 5 až 30 pracovnlich dní v závislosti od závažnosti
nedostatku odstránil. Ak Prijímateťnezabezpečí odstránenie nedostatkov v stanovenom termíne, považuje sa táto
skutoČnosť za pouŽitie poskytnutlilch íinančnl ch prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s irčelom uveden]ím v tejto

6.7

Zmluve.

6.9 Ak kancelária pri overovaní splnenia podmienok použitia finančnlich prostňedkov z fondu zistí také porušenie
podmienok uvedenl ch v Zmluve, ktoré zak]adá povinnosť prijímatelb vrátiť poskytnuté finančné prostriedky alebo ich
Čast, neodkladne vyzve Prijímatelh, aby v lehote do 10 dní odviedol poslrytnuté finančné prostriedky na ričet fondu. Ak
Prijímatel'v urČenej lehote qfzvu neuposlrichne, alebo odvedie na čet fondu neriplnri sumu, považuje sa táto
skutoČnosť za pouŽitie poslqftnut ch finanČn ch prostriedkov a]ebo ich časti, v rozpore s ričelom uvedenl m v tejto
Zmluve.

6.10 Prijímateťje oprávnen pouŽiť finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvyq lučne na írčel uvedenl v
tejto Zmluve. V prípade pouŽitia finančnlich prostriedkov v rozpore s ričelom uveden}im v zmluve je prijímateť povinn
vrátiť vŠetlry neoprávnene pouŽité finanČné prostňedlcy a znášať sankcie uplatnené voči nemu podl'a zmluvy. Pňjímatel
je oprávnenl pouŽiť íinanČné prostried]ry len na rihradu oprávnenl ch q davkov definovanlich v pdslušnej Y ,zve, v
Štruktrire podpornej Činnosti na pdslušnli kalendárny rok, ktorl sa vzťahuje kY zve, prípadne v rozhodnutí riaditelh
na podklade ktorej je uzavieraná táto Zmluva. Za neoprávnené qidavky sa považujir v davky definované v Štruktrire

. podpornej ČinnostikprísluŠnej Y zve av dav}cydefinovanévbode 5 čIánku 6 Zásad.
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7 Vrátenie finančnych prostriedkov, sankcie

7.I Prijímatelje povinnl wátiť Poskytovatelbvi finančné prostriedky, ktoré použil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom o
FPU alebo írčelom uveden3Ím v tejto Zmluve, a to do 30 dní odo dňa predloženia vyričtovania alebo zistenia ich
neoprávneného použitia a v pdpade porušeniu povinností podl'a bodov 5.11 a 5.15 Zmluvy odo dňa q zvy
Poslrytovatelh.

Prijímateťje povinn wátiť Pos}rytovatelbvi íinančné'prostriedky, ktoré nepoužil celkom alebo sčasti na financovanie
Projektu, a to do 30 dní odo dňa skončenia realizácie Projektu a v pdpade ak Prijímateť nerealizqje projekt vóbec, do

30 dní odo dňa doručenia oznámenia o nerealizovaní projektu podl'a bodu 5,9. Zmluvy.

Prijímateťje povinnl zaplatiť Poslrytovatelbvi pokutu vo qiške 0,05 % zo sumy neoprávnene použilich finančn ch
prostriedkov, a to za každ l ďeň neoprávneného použitia finančnl ch prostriedkov podlh 7,1 Zmluvy, Prijímatelje
povinnli zaplatit Poskytovatelbvi pokutu vo v;[ške 0,05 % zo sumy neoprávnene zadržan ch finančnlfch prostriedkov, a
to zakaždi, deň neoprávneného zadržania finančnlich prostriedkov po uplynutí lehoty podla bodu 7.2 zmluvy,
Povinnosť Prljímatelh vrátiť PoskytoÝateliovi finančné prostriedlry, na wátenie kto4 ch vznikol Poskytovatelbvi nárok

lim nieje dotknutá.

V pdpade omeŠkania Prijímatelh so zaplatením akéhokolVek peňažného závázku Poskytovatelbvi je PrijímateL povinn
zaplatiť Poskytovatelbvi rirolry z omeškania vo q ške 0,03 % z dlžnej sumy, a to za každlf deň omeškania.

V pdpade, že v dósledku skutočnosti, za ktorti zodpovedá Prijímatel', vznikne Poslcytovatelbvi škoda, je Prljímatel
povinnli nahradiťju Poskytovatelbvi v lehote, ktoru určí Poskytovatel', a v celom rozsahu tak, ako bude vyčíslená
Poskytovatelbm.

Zaplatením penále, pokuty a zmluvnej pokuty podlh tejto Zmluvy nieje dotknuté právo na náhradu škody spdsobenej
porušenírn povinnosti, pre pdpad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody móže byť uplatňovafiá
Poskytovatelbm voči Prijímatelbvi v plnej v ške a to aj v prípade, ak zmluvná pokuta prevyšuje v šku škody.

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
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8 Zánik zmluvy

B.1 Právne vzťahy medzi Poslqrtovatelbm a Príjímatelbm založené touto Zmluvou móžu zaniknriť najmá:

a) akceptáciou riadneho a tiplného vyričtovania Projektu podlh čI. 6 tejto Zmluvy,
b) dohodou Zmluvn;,ch strán,
c) odstripením od Zmluvy zo strany Poskytovatel'a.

8.2 Posltytovateť móže od tejto Zmluvy odstírpiť v pdpade, ak Prijímatel použ|je finančné prostriedky alebo ich Časť v
rozpore so Zmluvou, resp. v rozpore s ričelom uveden; m v tejto Zmluve. Rovnako móže Poskytovatelodsttipíť od tejto
Zmluvy v pdpade podstatného porušenia tejto Zmluvy alebo v prípade zmeny okolností, za ktorlich došIo k uzavretiu
Zmluvy, a to najmá:

a) ak sa preukáže, že irdaje v žiadosti a dokladoch, na zák]ade ktoq ch Poskytovatelrozhodol o poskytnutí
dotácie boli nepravdivé, neriplné, zavádzajrice alebo sfalšované,

b) ak Prijímatelbezdóvodne pozastavil realizáciu projektu,
c) ak na majetok Pr|jímatel'a bola povolená exekricia, reštrukturalizácia alebo vyhlásenli konkurz, alebo bol

návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnut pre nedostatok majetku.

8.3 Poskytovatelje oprávnen od Zmluvy odstripiť v prípade, ak Prijímatel predloží žiadosť o dotáciu na projekt v rámci
rovnakého opatrenia, v ktorom je poslcytovaná dotácia touto Zmluvou, pričom Poslcytovatel dan projekt vyhodnotí ako
projekt zhodnli s Projektom podlh tejto Zmluvy, Zazhodn, sa považuje aj projekt obsahujrici odch Ucy od Projektu, ak
podstatná čast projektu podl'a pos denia Poskytovatel'a je zhodná s Projektom, V pdpade odstripenia podl'a tohto bodu
je odst penie Poskytovatelh od Zmluvy irčinné uplynutím posledného dňa obdobia, na ktoré už bola poslqrtnutá dotácia
podla tejto Zmluvy, pňČom deň ričinnosti odstripeniaje zároveň posledn m dňom platnosti Zmluvy, a Zmluva zaniká s

ričinkami do budricnostr, 
*

8,4 Ak nie je ustanovené inak, odstripenie od Zmluvy je ričinné, a Zmluva zaniká momentom jeho doručenia druhej
Zmluvnej strane. Ak nie je uvedené inak, odstripením od Zmluvy zanikajri všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy.
Zmluvná strana, ktorej pred odstripením od Zmluvy poskytla plnenie druhá Zmluvná strana toto plnenie vráti.

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

8.6 Ak obsahom Zmluvy je plnenie, ktoré mal zomrel} Prljímateťvykonať osobne, táto Zmluva momentom jeho smrti
zaniká. Vysporiadanie nárokov zo Zmluvy vykoná Poskytovatel voči dedičom, Poslrytovateť má nárok na wátenie
nespotrebovanej časti plnenia ku dňu zániku Zmluvy, a ak Prijímatel zo Zmluvy plnil čiastočne, má Poslrytovatel nárok
na vrátenie Časti pos}rytnu! ch finanČn ch prostriedkov v pomere k velkosti uvedeného ČiastoČného plnenia
Prijímatelh, podl'a toho ktorá suma je vyššia. Ak Prljímatel zo Zmluvy ku dňu zániku Zmluvy neplnil vóbec, má
Poskytovateť nárok na wátenie celej sumy poskytnutlich flnančn;ich prostriedkov. Dókazné bremeno o plnení resp.
čiastočnom plnení zo Zmluvy prechádza na dedičov Prijímatelh. Ku dňu zániku Zmluvy zaniká akékolVek právo
Prijímatelh (ieho dedičov) na akékolVek plnenie Poskytovatelh zo Zmluvy.

8.7 Ustanovenia tejto Zmluvy upravujrice sankcie ako aj povinnosti z nich vypllfuajrice, ako aj d'alšie ilstanovenia, ktoré
svojou povahou majri platiť aj po zániku Zmluvy, nie s r odstripením od Zmluvy dotknuté.

9 záverečné ustanovenia

9.1 Poskytovatel si vyhradzuje právo zníŽiť sumu poskytnu|ich finančnl ch prostriedkov z dóvodu nedostatku íinančnlich
prostriedkov v rozpoČte Posltytovatelb, ktoré sri príspevkom zo štátneho rozpočtu, q lučne však o sumu pňamo
vypllvajricu z viazania qidavkov Štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle Zákona o
rozpoČtoqich pravidlách. V takomto pdpade nezodpovedá Poslrytovatel za vzniknuté náklady Prijímatelh ani
nezodpovedá za pdpadnri škodu.

9.2 AkékolVek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať q lučne v písomnej forme prostredníctvom vzostupne
oČÍslovanl ch dodatkov k tejto Zmluve, uzatvoren; ch po predchádzajricej dohode Zmluvn; ch strán. O skutočnostiach
rozhodnl ch pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy zo strany Prijímatelh je Prijímatel povinn informovať
Poskytovatelh bez zbytoČného odkladu od ich vzrriku, 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 ktoqichjeden dostane Prijímatel ajeden Poskytovatell

9,6 Zmluvné strany sa v súlade s § 262 zákona č. 5 1 3/1 991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (d'alej len

obchodný zákonník) dohodli, že íc};' závázkový vzťah vzniknutý touto Zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom,

PrijímateL podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámit s pdslušnými všeobecne záváznými právnymi predpismi

ako aj so súvisiacimi internlimi predpismi Poslrytovatelh, ktoré upravujú všetky vzťahy qislovne upravené ako aj

qislovne neupravené v tejto Zmluve. Prijímateťqýslovne súhlasí s obsahom všet§ich súvisiacich interných predpisov

Poskytovateťa a zavázuje sa plniť všetky Bovinnosti, ktoré mu z nich v súvislosti s touto Zmluvou vyplývajÚ.

9.7 Neoddelitelhou súčasťou Zmluvy sú aj tieto pfilohy:

9.3

9.4

9.B

9.9

Ak finančné prostriedky poslrytnuté na základe tejto Zmluvy použije Prijímatel na dodanie tovaru, na uskutoČnenie
stavebnlfch prác a/alebo na poslrytnutie sluŽieb v zmysle zákona č,343l2OL5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení ntektonch zákonov, je Prljímatel povinnli postupovať v zmysle uvedeného všeobecne závázného
právneho predpisu.

Táto Zmluva nadobrida platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvn;imi stranami, Táto Zm]uva podlieha v zmysle
pdslušn ch ustanovení zákona č. 4OlL964 Zb. Občianslcy zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s
relevantn mi ustanoveniami zákona č,2IIl2000 Z. z. povinnému zverejneniu.

a) Pdloha č. I:Závázné qistupy a obsah projektu
b) Príloha č. 2: Rozpočet projektu

Zásielka podlh tejto Zmluvy sa musí doručovať na e-mailovri adresu, prípadne na adresu sídla Zmluvnej strany, ktorej
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 zavázujri vzájomne si
písomne oznamovať všetky zmeny r kajrice sa adries oboch Zmluvn ch strán uvedenl,ch v záhlaví tejto Zmluvy bez
zbytočného odk]adu. V pdpade porušenia povinnosti podlh predchádzajricej vety zodpovedá Zmluvná stra*ra druhej

Zmluvnej strane za pdpadnti škodu, ktorá jej porušením uvedenej povinnosti vznikla.

Zmluvné strany sa zavázuj,i, že si navzájom v pdpade potreby bez zbytočného odkladu poskytnťr všetku nevyhnutnír

sričinnosť, ktorri bude možné v závislosti od konkrétnych okolností od nich spravodlivo požadovať, Zmluvné strany sa
zavázujri vzájomne si v prípade potreby bez zbytočného odk]adu poskytnriť informácie nevyhnutné na riadne splnenie
svojich závázkov vyp\ívaj cich im zo Zmluvy, alebo z prá\rnych predpisov, či prerokovať dóležité otázky, ktoré by
mohli v závažnej miere ovplyvniť plnenie povinností Zmluvnlich strán stanoven3ích touto Zmluvou alebo právnym
predpisom, a tlim ovplyvniť dosiahnutie čelu Zmluvy.
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9'10 Zmluvné stranY vYhlasujÚ, Že si Zmluvu preČÍtali, rozumejú jej obsahu a súhlasia s ním. Zmluvné strany vyhlasujú, že
Prostredníctvom tejto ZmluvYje vYjadrená ich skutočná, vážna, slobodná vóIa, v ktorej niet omylu. Zmluvné stranyvYhlasujÚ, Že túto Zurluvu neuzaYreli v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na pohrrdenie vyššie uvedenéhoZmluvné strany Zmluvu vlastnoručne podpíšu,

Bratislava

l9, \--_=--

prijímatel'
predsedníčka rady FPU

za pos\ytovateťa

^u$"rFPU
za poslrytovatel'a
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Predpokladanli názov podujatia (nemusí byť totožny s
názvom celého projektu)

Jašíkove Kysuce 2021 - 53. ročník Celoslovenskej literárnej
sťrťaže mladych prozaikov

apríI 12021, až decemb erl2o21,
Predpokladanlf termín podujatia (uviesť v tvare mesiac
/rok)

Trvanie (počet dní)

Čadca, Turzovka

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

Slávnostné r.yhodnotenie lit. sriťaže, Literárny veČer pod

lampou, 4 besedy so spisovatel'mi, 1 beseda s rryltvarníkom,

v]stava ilustrácií a malieb, spomienková slávnosť pri památnej

tabuli R. Jašíka v Turzovke

Druh aktivít a ich minimálny poČet (koncerty, v}lstripenia,
predstavenia, eventy a pod. podl'a charaktenr v stupov) v
rámci hlavného podujatia, v prípade obmedzenia
verejn ch podujatí možné realizovať ako online
prezentáciu

50 sriťažiacich mtadych prozaikov, L20 ričastníkov sprievodnlilch
podujatí

Odhadovanli počet divákov / poslucháčov / návštevníkov

Slávnostné rlyhodnotenie lit. sťtťaže, Literárny večer pod

lampou, 4 besedy so spisovatelmi, ]. beseda s q[tvarníkom,
qlstava ilustrácií a malieb, spomienková slávnosť pň památnej

tabuli R. Jašíka v Turzovke

Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp.
sprievodné podujatia, ak sťr sričasťou projektu e

potrebné ich presne \T/menovať), v prípade obmedzenia
verejnych podujatí možné realizovať ako online
prezentáciu

Vyhlásenie sriťaže, plagát s programom, pozvánky, webstránka,

facebook, zborník,,,rybranych sriťažnlich prác 53. ročníka lit.
sťrťaže, tlačová správa pre médiá

Iné qistupy a propagácia projektu (napr. plagát,

webstránka, sociálne siete, leták, pozvánka, katalóg)

Fond na podporu umenia bude uvádzanlf ako Hlavny partner
projektu na všet}rych materiáloch, v médiách a taktiež bude
zverejnená informácia o financovaní projektu "Sri.ťaž a

sprievodné podujatia z verejnych zdrojov podporil Fond na
podporu umenia"

Informovanie verejnosti o podpore z FPU (žiadatel /
žiadatelka je povinn;i postupovať podt'a Pdnrčky pre
propagáciu FPU zverejnenej na webovom sídle FPU v
časti Dokumenty)

Príloha č. 1: Závázrn.é v stupy a obsah projektu
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Autorské honoráre, personálne náklady a služby
priamo srivisiace s realizáciou projektu

2 220,00 2 1,30,00 71,,00 %o

Cestovné a prepravné náklady 45 B,00 37 0,00 t2,33 %

Propagácia a polygrafické náklady 5 00,00 500,00 ].6,67 o/o

Spolu: 3 77 8,00 3 000,00 94,40 o/o

Príloha č. 2z Rozpočet projektu

2.1 Kalkulácia nákladov

1skupina rozpočtoq ch položiek Autorské honoráre, personáIne nóklady a služby pňamo s visiace s realizáciou projektu
zahÉňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Autorské honoráre, Práce a služby vykonané na fakt rru, Personálne náklady,
SluŽby priamo srivisíace s realizáciou projektu a Správa audítora, ako boli definované v Štruktrire,podpornej činnosti na
aktuálny rok.

2skupina rozpočtorly'ch položiek Cestovné a prepravné náklady zahíňa kumu]atívne rozpočtové podskupiny Cestovné
náklady, Náklady na prepraw techniky, Ubytovanie, Stravné, Strava a občerstvenie a Poistenie umelec ch diel, ako boli
defínované v Štruktrire podpornej činnosti na aktuálny rok.

3skupina rozpočtoqfch položiek Nájmy pňestorov a techniky zahÉňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nájom / prenájom
interiérov na realizáciu projektu, Nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu a Nájom / prenájom techniky na
rea]izáciu projektu, ako boli definované v Štrukt re podpornej činnosti na aktuáIny rok.

4skupina rozpoČtoq ch položiek Mateňálové náklady a obstaranie hmotného majetku v intenciách bežn ch vydavkov zahfňa
kumu}atívne rozpoČtové podskupiny MateriáIové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu a Obstaranie hmotného
majetku v intenciách bežn ch qídavkov, ako boli definované v Štruktrire podpornej činnosti na aktuáIny rok,

sskupina rozpoČtoq,ch poloŽiek Propagácia a polygrafické náklacty zahfňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Polygrafické
náklady srivisiace s qirobou neperiodic\y'ch publikácií, Polygrafické nákiady srivisiace s qírobou periodic\ich publikácií,
PropagaČné materiály a publicita a Vl roba zvukového a multimediá]neho nosiča, ako boli definované v Štrukt re podpornej
činnosti na aktuálny rok.

6skupina rozpočtoqich položiek Účastnícke a členské poplatky zah ňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Účastnícke
poplatky a Poplatky za členstvo v medzinárodnlich organizáciách, ako boli definované v Štruktrire podpornej činnosti na
aktuáIny rok.

7skupina rozpočtoqfch položiek Nákup knižničného fondu a predplatné zahíňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nákup
kniŽniČného ťondu a Náklady na predplatné periodic ich publikácií, ako boli deíinované v Štruktrire podpornej činnosti na
aktuálny rok.

2.2 Predpokladané v nosy

2.3 Spolufinancovanie
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