
DoHoon
o UroručrruíZrvtluvy o posKwrvurí rtrunručruÝcx pRosTRtEDKov č. 20-513-01999

uzatvorená v srjlade s ust. 22 zákona č. 28412074 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a

doplnenízákona č.434|ZOLO Z, z. o poskytovanídotáciív pósobnosti Ministerstva kult ry Slovenskej
republikyvznenízákona č.79l2OL3Z.z.v znení neskorších predpisov;vspojenísust. 262a 269
ods. 2 Obchodného zákonníka (d'alej aj ako ,,Dohoda")

1 zMLUVnÉ srRnnv

1.1 PosKYíoVATEr

konaj c prostredníctvom: lng. Silvia Stasselová, predsedníčka rady

Mgr, Jozef Kovalčik, PhD,, riaditel FPU

E-mail: petra.kozakova@fpu.sk

bežn, čet - IBAN: SK58 8].80 0000 0070 0054 3066
depozitnrí čet - |BAN: SK20 8180 0000 0070 0055 3256

va ria bilnt sym bo l : 2051301999

(d'alej aj ako,,Poskytovatel" alebo,,FPU")

t.2 PRuíruarer

obchocjné meno/meno a prie-
zvisko: Kysucká knižnica v Čadci

sídlo/miesto podnikania/bydlisko: Ul, t7, novembra t258, o22 01 Čadca, Slovenská
republika

lČO/rodné číslo: 36145068

ž. , . t PhDr, Janka Bírová, riadite[
statutarny organ: :

n a zov:

síd Io:

lČo:

E-ma iI:

číslo čtu - lBAN:

(d'alej aj ako ,,Priiímatel"')

ForuD NA poDpoRU UMENIA

Cukrová t4,811 08 Bratislava - Staré Mesto

42 41B 933

rn u d ri l<ova @ k n i z n ica-cadca.sk

S K488 1 B0000000700048 13 60

' 2 úvootrtÉ usTANovENlA

2.1 Poskytovateí a Prijímateí uzavreli Zmluvu o poskytnutí finančn, ch prostriedkov č. 20-513-01999
(d'alej len Zmluva) na realizáciu projektu Knihulko - 8. ročník letného tábora mal ch knihovníkov
(d'alej len Projekt),

2.2 PrijímateI písomne informoval Poskytovatel'a, že nebude Projekt realizovať.

2.3 Podía bodu 5.9 Zmluvy, ak PrijímateI nebude realizovať Projekt, je povinnr o tejto skutočnosti Po-
skytovatela bez zbytočného odklaclu písomne informovať. Prijímateí je povinnl bezodkladne fi-
nančné prostriedky poskytnuté mu na základe Zmluvy v plnom rozsahu vrátiť na bežn, čet Posky-

. tovatel'a, Prijímatelvrátením nepoužit,ich finančrt ch prostriedkov na ne stráca akikoívek nárok,



2.4 Podía bodu 5.8 výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov, (d'alej aj ako ,,Výnosy"), sú prí-
jmami Štátneho rozpočtu, ak zákon č,523/2OO4 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov alebo osobitný zákon neusta-
novujú inak. Pr'ljímatel' je povinný všetky Výnosy po odrátanípoplatkov za vedenie účtu (okrem
poplatkov za zaloŽenie a zrušenie účtu) odviesť na depozitný bankový účet Poskytovateía. Neod-
vedenie Výnosov podía predchádzajúcej vety je porušením finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods.
1 písm. d) zákon č.523/2OO4Z, z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektoných zákonov, O vrátení Výnosov PrijímateI upovedomí Poskytovateía písomne pred reali-
záciou prevodu.

3 vRÁTENlE FlNANčNÝCH pRosTRlEDKov A uKoNčENlE zMLUvy

3.1 Prijímatel je v zmysle bodu 5,9 Zmluvy povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky vo výške
1700 EUR na beŽný účet Poskytovatel'a: SK58 8180 0000 0070 0054 3066, variabilný symbol:
2051301999.

3.2 Prijímateíje v zmysle UoaŮ S.g Zmluvy povinný informovať Poskytovateía o vzniknutých výnosoch,
ktoré je povinný odviesť na depozitný účet Poskytovateía: SK20 8180 0000 0070 0055 3255, va-
riabilný symbol 2051301999.

3.3 Prijímatel odviedol poskytnuté finančné prostriedky podl'a bodu 3.1 na účet Poskytovatela dňa
29.7,2O2O, Čo potvrdzujú zmluvné strany podpisom tejto dohody. Ak Prijímatelovi nevzniklivý-
nosy, podpisom tejto dohody Čestne vyhlasuje, že z poskytnutých finančných prostriedkov mu ne-

vznikli žiadne výnosy,

3.4 Zmluva a právne vzťahy medzi Poskytovatelbm a Prijímateíom zanikajú dňom účinnosti tejto do-
hody.

4 zÁvEREčruÉusrnruovENlA

4.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Táto Dohoda
podlieha v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 4O/Lg64 Zb. Občianskyiákonník v znení ne-

skorŠÍch predpisov v spojení s relevantnými ustanoveniami zákona č.2ll/2000 Z. z. povinnému

zverejneniu.

4.2 Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane Prijímatela jeden Poskyto-
vateí.

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu prečítali, rozumejú jej obsahu a súhlasia s ním. Zmluvné
strany vyhlasujÚ, Že prostredníctvom tejto Dohody je vyjadrená ich skutočná, vážna, slobodná
vÓÍa, v ktorej niet omylu. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Dohodu neuzavreli v tiesni a za ná-
padne nevýhodný potvrdenie vyššie uvedeného Zmluvné slrany Dohodu
vlastnoručne podp

V Bratislave dňa - V ,,. ,. ,.. coďx:,............... an" ,|ť.:(:.!:k
?ÁOr Jau(o blb-arr. 1 triaaí; l,Jéctl

predsedníčka radtrf pu j
Za Poskytovatel'a

Prijímatel'

Riaditel'FPU

Za Poskytovate

----
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