
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č.21__513_02444

uzatvorenávsúIadesust.§22zákonaé.28412074Z.z,oFondenapodporuumeniaaozmeneadoplnenízákonaČ.
434l20LO Z, z. o poskytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republilcy v znení zákona č.7912013 Z. z. v
znení neskorších predpisov; v spojení s ust. § 262 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (dalej aj ako Zmluva)

1 Zmluvné strany

1.1 Poskytovatel

názov: Fond na podponr umenia
sídlo: Cukrová 14, 81i 08 Bratislava-Staré Mesto

Ičo: 4241,8933

konajúc prostredníctvom: Mgr. Dušan Buran, Dr. phil., predseda rady FPU
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeL FPU

zriadený: zákonom č.284l2OL4 Z. z, o Fonde na podporu umenia

E-mail: magdalena.kapala@fpu.sk

bežný účet - IBAN: SKSB BlB0 0000 0070 0054 3066

depozitný účet - IBAN: SK20 8180 0000 0070 0055 3256

variabilný symbol: 2L5l3O2444

(d'alej aj ako Poskytovatel' alebo FPU)

1,. 2 Prijímatel' finančnych prostriedkov

obchodné meno/meno a priezvisko: Kysucká knižnica v Čadci
sídlo/miesto podnikania/bydlisko: UI. 17. novembra 1258, 02201 Čadca, S]ovenská republika
IČo/dátum narodenia: 36145068

DIČ, 2021,435625

Ič opn,
Štatutárny orgán, PhDr, Janka Bírová, riaditel'

E-mail: mudrikova@kniznica-cadca.sk

číslo irčtu - IBAN: sK4B BlB0 0000 0070 0048 1360

(dhlej aj ako Pňjímatel)

(Pos]<ytovatel a Prijímateť dalej aj ako Zmluvné strany)

2 Úvodné ustanovenia

2.1 Poskytovatel poskytuje finančné prostriedky na základe zákona č. 284l2OI4 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o

, zmene a doplnení zákona č.43412010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kult ry Slovenskej
republiky v znení zákona č.79l2O1,3 Z. z, v zneni neskorších predpisov (dalej aj ako Zókon o FPa a podl'a internlich
predpisov Poskytovatel'a, ktoqimi sri najmá Štatrit Poskytovatelh VP č.2t2OI5 podlh aktuálneho znenia (dhlej aj ako
Štat 0, ZásadyposkytovaniafinanČnl chprostrieclkovzFondunapodporuumeniaVPFPUč. 1212015podl'a
aktuálneho znenia (dhlej aj ako zásady) a Štruktrira podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2o21 (dalej
ajakoŠtrukťrirapodpornej činnosúi)avs ]adespodmienkamistanoven mivoV;,zvečíslo5/2O21 napredkladanie
žiadostí"(dalej aj ako Vlízva).

2.2 FinanČné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmlrrvy sri verejn mi prostriedkami a na ich poskytnutie a použitie
sa vzťahujri ustanovenia zákona č, 52312004 Z. z. o rozpočtoq,ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorl ch zákonov v znení neskorších predpisov (dhlej aj ako Zákon o rozpočtov lch pravidlách) a pdsluŠné

. ustanovenia zákona č. 358/2015 Z, z. o riprave niektorych vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o
zmene a doplnení niektorych zá\onov (zákon o štátnej pomoci) (d'alej ai ako Zákon o ŠP).
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2.3 Prijímatel predloŽil Poskytovatelbvi na základe Výzvy úplnír písomnír žiadosť čís]o 21-513-02444 o poskytnutie
finančných prostriedkov (dalej aj ako Žiadosů. Odborná komisia FPU vo svojom hodnoťení (cl'alej a3 ako Hodnotenie)
odporučila poslrytnúť Prijímatelbvi finančné prostriedky na poclporu projektu podrobne špecifikovaného v Žiadosti
(d'alej aj ako Pro.1ekt). fuaditeL FPU na základe Hodnotenia rozhodol o poskytnutí finančných prostrieclkov dňa
23.o4.2o21,

3 Predmet zmlu\4y

3.1 Touto Zmluvou sa Poslqrrtovatel zavázuje poskytnilť Prijímatelbvi finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom

Optimálna knižnlca - sričasť rozvojovóho programu mesta a obce v sociálnej, kultrirnej a rrzdelávacej oblasti
5., atovo qy'ške a zapodmienok stanoven3ich najmávtejto Znrluve, vo V zve, v Zákone o FPU, v irrlich srivisiacich
všeobecne záváznlich právnych predpisoch, v internlich predpisoch FPU (najmá v Zásaclách, v Štatrite a v Štruktrire
podpornej Činnosti). Prijímatel sa zavázuje Poskytovatelbm poslcytnuté finančné prostriedky použiť v srilade s Čelom
poskytnutia finanČnl ch prostriedkov, rešpektujirc najmá podmienky stanovené touto Zmluvou , Yyzvott, Zákonom o

FPU, Štatritom, Zásadami, Štruktrirou podpornej činnosti ako aj inlimi všeobecne závázn mi právnymi predpismi a

inlimi internl mi predpismi Poskytovatelh, Prijímatelsa zároveň zavázuje Poskytovatelbvi hodnoverne preukázať
použitie pos\ytnut ch íinančnlic}rprostriedkov v su]ade s čelom ich poskytnutia a v srilade s in3imi podmienkami
vypllvaj cimi z obsahu tejto Zmluvy a/a]ebo v srilade s podmienkami vypl vajricimi zY zvy, zo Zákona o FPU, z in ch
srivisiacich všeobecne záváznych právnych predpisov a z intern}l,ch predpisov FPU (najmá zo Zásad, zo Štatritu a zo
Štruktriry podpornej činnosti),

4 Účet a spósob poslrytnutia finančnych prostriedkov

4.I Základnlfm ričelom tejto Zmluvy je poskytnutie finančn;ich prostriedkov Poskytovatelbm Prijímatelbvi na reallzácia
vzdelávacích akttvít pre odborn ,ch pracovníkov/-čok.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli na závázn; ch vecn]!,ch v stupoch z Projektu (dhlej aj ako Závázné vystupy),kioré sri
špecifikované v prílohe č. 1 k tejto Zmluve a ktoré Prijímatel predloží Poskytovatelbvi spolu s Vyričtovaním podlh bodu
6.3. Obsah a rozsah Záváznych vecn ch v,_istupov možno na základe dohody Zmluvnlich strán menit dodatkom k tejto
Zmluve,

4.3 Poskytovatelposkytuje zo svojho rozpočtu Prijímatelbvi finančrré prostriedky vo forme dotácie
v celkovej qiške 1 5oo,o0 EUR na rihradu bežnlich v davkov.

4.4 Finančné prostriedky sa poskytuj ako minimálna pomoc (pomoc de mínimis) podlh Schémy minimálnej pomoci
poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č. 4, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č. I91,12020 vydanom dňa 05.10.2020 poc1 G000046. Minimá]na pomoc, ktorá sa
poskytuje na základe tejto zmluvy, je v srilade s nariadením Komisie |JÚ) č, L4O7 l2O 13 z 1B. decembra 2013 o

uplatňovaní článkov 107 a 10B Zmluvy o fungovaní Európskej nie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352,24,12.2013,
s.1).

5 Práva a povinnosti zmluvnych strán

Poskytovatel sa zavázuje poslrytn ť finančné prostriedky Prijímatelbvi bezhotovostne na bankoq,uČet uveden v
záhlaví tejto Zmluvy najskór v deň nasledujrici po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlriv podlá
osobitého predpisu, najneskór do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlriv podlh
osobitého predpisu.

FinanČné prostriedky poskytnuté podlh tejto Zmlury sir čelovo viazané na rihradu všetlqich alebo len niekto4ich
bežn ,ch qidavkov, ktoré srivisia s realizáciou Projektu, ktoré sťr podrobne špecifikované v rozpočte nák]adov
Projektu. RozpoČetje prÍIohou č. 2 k tejto Zmluve (dalej aj ako Rozpočet projeklat). Finančné prostriedlry poskytnuté
na základe tejto Zmluvy nesmri byt použité v rozpore s touto Zmluvou, v rozpore so všeobecne záváznymí právnymi
predpismi ani v rozpore s internl mi predpismi Poskytovatela.

5.3 Prljímatel sa zavázlje podielbť sa na finančnom zabezpečení realizácie Pro.jektu formou povinného spolufinancovania
urČeného podlh pdslušn ,ch ustanovení Zákona o FPU, Štruktírry podpornej činností a podla rozpočtu Projektu v sume
najmenej 172,30 EUR.
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5.5

5.4 Prijímatel prljínra finanČné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy bez ql,hrad v plnom rozsahu a za
podmienok vypl vaj cich z tejto Znrlr.rly, zo všeobecne závázn;ich právnych predpisov a z intern ch predpisov
Poskytovatel'a.

5.6

Prijímatelje oprávneny použiť finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy na lihradu konkrétneho
qfdavku/nákladu, avŠak najviac v sume, ktoráje pri rozpočtovej skupine tohto nákladu/qidavku uvedená v Rozpočte
projektu. Prijímatel je oprávnenlí por"ržiť a vyričtovať q davky/náklady v rámci jednotliqich skupín rozpočtoq ch
poloŽiek uvedenych v prílohe č. 2 k tejto Zmluve. V priebehu realizácie projektu móže Prijímatel uskutočniť presuny
finanČn; ch prostriedkov medzi skupinami rozpočtoqich položiek uvedenl ch v tejto Zmluve maximáIne do v šlqy 20 %
finanČnych prostriedkov pridelenl ch na danri skupinu rozpočtoqich položiek bez toho, aby musel žiadať o zmenu
podmienok poskytnutia dotácie. Prijímatel nie je povinnli použit všetky finančné prostriedlry poslcytnuté na základe
tejto Zmluvy.

Prijímatelje povinn použiť finančné prostriedky qilučne na qidavky srivisiace s realizáciou Projektu (dblej len
oprávnené vydavk , FPU bude ako oprávnené qidavky podlh predchádzajricej vety akceptovať aj v davlcy Pr|jímatelh,
ktoré Prijímatelvynaložil pred uzavretím Zmluvy, ak boli vynaložené na ribradu q davkov, ktoré vznikli najskór
o1.o1.2o21. Vlidavky musia Príjímatelbvi vzniknrjt najneskór do 3t.L2,2o21 a/alebo do termínu vyričtovania ako je
uvedené v článku 6.3. Dňom vzniku qidavku sa rozumie deň dodania tovaru alebo pos]rytnutia služieb, ktoré s
predmetom rrytrótovania. Dňom uhrady sa rozumie deň odpísania finančn ch prostriedkov z ričtu Prljímatel'a za riČelom
zaplatenia ceny za tovar a]ebo služby,

Oprávnenymi r,}davkanri v znrysle bociu 5.6 tejto Zrnluvy sa rozumej v dav}cy uvedené v Štrulitrire podpornej činnosti
pri predmetnonr podprogralle. V davkry bez priarneho vzťahu k realizácii projektu, ani r4 davky, ktoré nie sír sričasťou
RozpoČtu proJektu, nebudu akceptovarré. Taktiež nebudri akceptované všetky neoprávnené v5idavky, ktoré sír uvedené
v Zásadách.

V nosy z poskl'tnutych finanČnlich prostrieclkov, ako sri napr. riroky post<ytnuté peňažnlim stavom, v ktorom má
Prijímatel'zriadenl riČet, na ktorom sa finančné prostriedky nachádzajri (dblej aj ako V nosy), sri príjrqami štátneho
rozpočtu, ak zákon č.52312004Z. z. o rozpočtoqich pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekto4 ch
zákonov v znení neskorŠÍch zákonov alebo osobitnl zákon neustanovujri inak. Prijímatelje povinn:í všetky $y'nosy po
odrátaní poplatkov za vedenie ričtu (okrem poplatkov zazaloženie a zrušenie ričtu) odviesť na depozitn:i bankoq ričet
(pre iclentifikáciu platby je Prijímatel povinn použiť variabilnly' symbol uveden v záhlaví tejto Zmluvy) Poskytovatelh
pred dátumotn koneČného a uplného 1T čtovania poskytnut]ích finančnl ch prostriedkov. Neodvedenie V nosov podlh
predchádzaj cej vety je porušením finančnej disciplíny v zmysle 31 ods. 1 písm. d) zákon č, 523120O4 Z. z. o
rozpoČtov ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoqfch zákonov, O vrátení Vl nosov Prijímatel
upovedomí Poskytovatelh písomne pred rea}izáciou prevodu. V prípade, že Prijímatelbvi qínosy nevznikli, je povinn]í
Poskytovatelbvi o tom podať informáciu formou čestného vyhlásenía pri vyričtovaní poskytnut ch finančnlich
prostriedkov.

AJ< Prijímatel nebude realizovať Projekt, je povinnli o tejto skutočnosti Poskytovatela bez zbytočného odk]adu písomne
informovať. Prrjímatel' je povinny v lehote podl'a Zmtuvy finančné prostriedky poskytnuté mu na základe tejto Zmluvy v
plnom rozsahu vrátiť na lreŽrry r.iČet Pclskytovatel'a uvecterrl,v záhlaví tejto Zmluvy, Pre identifikáciu platby je Prijímatel
povinn}Í pouŽiť variabilnlÍ symbol uvederr v záh]aví tejto Zniluvy. V3inosy Prijímatel Poslrytovatelbvi odvedie podl'a

bodu 5.B tejto Zmluvy. PrijímateJlvrátením nepouži ich finančnlfch prostriedkov na ne stráca alqfkolVek nárok.

5.9

57

5B

5.10 Ak Prijímatel nepoužije celri sumu poskytnuti.ch íinančnlfch prostriedkov, je povinnl v lehote podl'a Zmluvy vŠetky
nepouŽité finanČné prostriedky wátiť na bežnli ričet Poskytovatel'a uveden]í v záhlaví tejto Zmluvy. Pre identifikáciu
platby je Prijímatel povinnl použiť variabilnli symbol uvedenlf v záhlaví tejto Zmluvy. O wátení nepoužiqích finančnl ch
prostriedkov PrijímateI upovedomí PoskytovateIa písomne pred realizáciou prevodu, PrijímateI vrátením nepoužitlich
íinančn ch prostriedkov na ne stráca a y'kolVek nárok.
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5.1 1 Poskytovatelje oprávnený kedykolVek vykonať vecnú a finančnír kontrolu hospodárenía s finančnými prostriedkami
poslrytnutlimi na základe tejto Zmluvy ako aj kontrolu dodržiavania povinností a závázkov Prijímatel'a z právneho
vzťahu vzniknutého na základe tejto Zmluvy. Prijímatelje povinný umožniť Poskytovatelbvi a ním povereným osobám
vykonanie kontroly podlh predchádzajúcej vety.Za tým účelom je Priiímatelpovinný Poskytovatelbvi pos]<ytnút

potrebnú súčinnosť, najmá predložiť doklady a údaje z írčtovnej dokurnentácie, umožniť vstup do svojho sídla, resp.
priestorov, v ktoqfch podniká alebo vykonáva inú činnosť alebo realizuje Projekt. Poskytovatel'sa zavázuje oznámiť
Prijímatelbvi termín kontroly najmenej 3 dni vopred, a to písomne prostredníctvom poštovej zásielky alebo e-mailom.
Pri určovaní termínu kontroly sa Poskytovatel'zaváztrje postupovať tak, aby trskutočnením kontroly Prijímatelbvi
nespósobil neprimerané zdržania v realizácii Projektu. Neposkytnutie súčinnosti Prijímate}bm v akejkolVek fáze
kontroly dodržiavania povinností a závázkov Prrjímatelá sa považuje za použitie poskytnutých finančných prostriedkov
v rozpore s účelom uveden:ím v Zmluve.

5,12 PrijímatelsavsúvislostisrealizáciouProjektuzavázujepodlapovahyProjektuprimeranýmavhodnýmspósobom
informovať o tom, že Projekt, na ktoqy' boli poskytnuté finančné prostriedky na základe tejto Zmluvy, podporil
Poskytovatel'. Pri propagácii Projektrr je Prijímatel' povinný postupovať podt'a aktuálneho znenia Príručky k propagácii
a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a podlh Manuá]tr pre vizuálnu identitu FPU, ktoré
Poskytovatelzverejní na webovorn sídle FPU. Prijímatel'sa zavázuje postupovať v zmysle znenia dokumentov
špecifikovaných v predchádzajúcej vete aktuálnyc]r k momentu vykonávania propagácie, V prípade, ak Prijímate)J
nebude informovať o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU alebo poskytne neúplné informácie o poskytnutí
prostriedkov z FPU, FPUje oprávnený požadovať vrátenie 5 % (slovom páť percent) z poskytnutej sumy finanČných
prostriedkov podlh tejto Zmluvy. Prijímatelsa zavázuje na qízvu FPU podlh predchádzajircej vety zaplatiť FPU
požadované finančné prostriedky. Na zákta<le vzájomnej dohody je Prijímateť povir. ný umožniť osobám konajúcim zalv
mene Poslqltovatelh účasť na všetlqích podujatiach súvisiacich s Projektom.

5.13 Prijímatel sa zavázuje, že pri všet§fch podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom na verejnosti vykoná s

rrynaložením maximálneho úsilia také opatrenia, kto4í,mi zamedzi tomu, aby mohlo dójsť alebo clošlo najmá k
nasledovnlim negatírrnym spoločens§im javom: *

a) 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,

b) používaniu zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavovaniu sympatií k skupine alebo hnutiam, ktoré
násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smenrjir k potláčaniu základných práv a slobód osób,

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

d) hanobeniu niektorého národa, jeho jazyka, k hanobeniu niektorej rasy aiebo etnickej skupiny, k hanobeniu
jednotlivca alebo skupiny osób pre ich príslrršnosť k niektorej rase, nároclu, národnosti, farbe pleti, etnickej
skupine, póvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie aiebo preto, že sú bez vyznania alebo k vyhrážaniu sa
talrýmto osobám alebo k obmedzovaniu práv takýchto osób,

e) podnecovaniu k násiliu alebo k nenávisti voči skupine osób alebo jednotlivcovi pre ich prísluŠnosť k niektorej
rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, póvodu rodu a]ebo pre ich náboženské vyznanie.

Prijímatelsa rovnako zavázuje, že pri všetkých podrrjatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom nebtrde uskutoČňovať

a/alebo íným subjektom neumožní uskutočňovať potitickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, znaČI<y,

programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovat alebo rozdávať letáIry,

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

. 5.14 Ak aj napriek splneniu povinnosti Prijímatel'a podl'a bodu 5.13 Zmluvy dójde bez jeho zavinenia k takému
Nežiaducemu konaniu, Prijímatelje povinný bez zbytočného odkladu vykonať také úkony a prljať také opatrenia, aby
Nežiaducemu konaniu okamžite zamedzil a zabezpečil, aby sa v dálšom takom konaní nepokračovalo.

5.15 Vprípade,žedójdezostranyPrijírnatelhkporušeniupovinnostípodlhbodov5.13a/a]ebo5.14tejtoZmluvy,považujú
sa finanČné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy za použité v rozpore s touto Zmluvou. Finančné
prostriedky podlh predchádzajúcej vetyje Prijímatel'povinný poskytovatelbvi vrátiť na bankoql,účet Posi<ytovatelh

uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to najneskór do 30 dní od doručenia qízly Poskytovatela Prljímatelbvi na vrátenie
ta\ých finančných prostriedkov.

5.16 Nesplnenie závázkov alebo porušenie povinností preukázane zapríčinené z ctóvoclu rryššej moci FPU nebude považovať

, za použitie prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v Zm]uve.
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5,17 Prijímatelposkytuje FPU bezodplatný neqý,hradný súhlas na použitie vecných výstupov Projektu (najmá slovesné diela,
fotografické die]a, audiovizuá]ne die]a a audiovizuá]ne a zvukové zázrtamy) všetkými známymi spÓsobmi pouŽitia v
neobmedzenom rozsahu a na ce]ú dobu trvania autorskoprávnej ochrany (dhlej len Licencid. FPUje oprávnený
poskytnúť súhlas na použitie vecných výstupov Projektu tretej osobe v rozsahu Licencie. FPUje oprávnenývyrrŽiť
Licenciu qilučne na účel, kto4ý nieje priamo ani nepriamo obchodný. FPU nieje povinný Licenciu vyrrŽiť,

6 Podmienky poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov

6.1 Poskytovatel'sa rra zálrlade tejto Zmluvy zavázuje poskytnút Prijímatelbvi finančné prostriedkyvo qiŠke uvedenej v
bode 4.3 bezhotovostným prevodom na účet Prijímatelh uvedený v záh]aví tejto Zmluvy,

6.2 V pdpade zistenia Poskytovatela o preukázatelhých nedostatkoch pri hospodárení Prijímatelh s poskytnutými

finančnými prostriedkami je Poskytovatel oprávnený až do času odstránenia dchto nedostatkov zastaviť poskytovanie

dhlších finančných prostriedkov Prij ímatelbví.

6.3 Použitíe poskytnutých finančných prostríedkov poskytnutých na základe Zmluvy podlieha ich vyúČtovaniu, ktoré
Prijímatel preclkladá v termíne a spósobom určenými v Zmluve, Vyúčtovanie pozostáva z finanČného vyúČtovania

poskytnutých finančných prostriedkov a vecného vyhodnotenia rea]izovaného projektu (dhlej spolu aj akoVyúČtovanie

), ktoré Prijímatel zrealizuje v registračnom systéme Poskytovatel'a. Prijímatelje povinný VyúČtovanie podlh

predchádzajúcej vety Poskytovatelbvi predložiť v tlačenej podobe vygenerovanej z registraČného systému FPU resp. v
podobe určerrej na elektronické ciorrrčovanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy najneskór do
termínu: O'],.O3,2022.

6.4 Vyúčtovanie mr.isi obsahovať informáciu o použití finančných prostriedkov podl'a skupín rozpočtoqých poloŽiek s
ohl'adom na Rozpočet projektu. Neoprávnené výdavky projektu žiadatel nemóže vyričtovať ako povinné

spolufinancovanie, Prijimatel'je povinný vo finančnom vyťrčtovaní uviesť qy'šku d'alšieho spolufinancovania projektu zo

zdrojov uvedených v rozpočte projektu.

6.5 Vyúčtovanie musí byť podpísané Prijímatelbm alebo štatutárnym orgánom Prijímatelh alebo ním na tento ÚČel písomne

splnomocnenor,t osobotr, pričom toto splnomocnenie musí byť súčasťou predloženého Vyúčtovanía.

6.6 Prijímatelje povinrrý doručiť Vyúčtovarrie Poskytovatelbvi osobne do kance]árie FPU, prostredníctvom kuňérskej
služby alebo prostredníctvom doporr,rčenej zásielky, alebo prostredníctvom Ústredného portá]u verejnej správy,

6.7 Ak Prijímatel'nepredloží Vyúčtovanie rrajneskór v termíne stanovenom v bode 6.3 tohto ČIánku, Poskytovatel ho
písomne vyzve, aby predložil Vyúčtovanie bez zbytočného odkladu, najneskórvšak do 10 dní od doručenia písomnej
výzvy, Ak prijímatel nepredloží Vyúčtovanie ani v uvedenej dodatočnej lehote, považuje sa táto skutoČnosť za pouŽitie
íinančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve.

6.8 Ak kance]ária zistí nedostatky vo Vyúčtovaní alebo vjeho pdlohách, oznámi tieto nedostatky prostredníctvom
elektronickej pošty Prijímatelbvi a vyzve ho, aby ich v lehote 5 až 30 pracovných dní v závislosti od závaŽnosti

nedostatku otlstránil. Ak Prlímatel nezabezpečí odstránenie tredostatkov v stanovenom termíne, povaŽuje sa táto
skutočnosť za použitie poskytnutých finančliých prostriecikov alebo ich časti, v rozpore s ÚČelom uvedeným v tejto

Zmluve.

6.9 Ak kancelária pri overovaní splnenia podmienok použitia finančných prostriedkov z fondu zistí také poruŠenie
podmienok uvedených v Zmluve, ktoré zak]adá povinnosť prijímatel'a lrátiť poskytnuté finančné prostriedlry alebo ích
časť, neodkladne vyzve Prijímatelb. aby v lehote do ].0 dní odviedo] poskytnuté finančné prostriedky na účet fondu. Ak
Prijímatel'v určenej lehote výzvu neuposlúchne, alebo odvedie na účet fondu neúplnú sumu, považuje sa táto
skutočnosť za použitie poskytnutých tinančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto
Zmluve.

6.10 Prijímateljeoprávnenýpoužiťfinančnéprostriedkyposkytnuténazá]dadetejtoZmluvyqýlučnenaúčeIuvedenýv
tejto Zmluve, V pfipade použitia finančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedenlim v zmluve je prijímatel povinný
vrátiť všetky neoprávnene použité finančné prostriedky a znášat sankcie uplatnené voči nemu podlh zmluvy. Prijímatel
je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu oprávnených qýdavkov definovaných v pdslušnej Yýzve, v
Štruktúre podpornej činnosti na príslušný kalendárny rok, ktoriý,sa vzťahuje kYýzve, prípadne v rozhodnutí riaditelh
na podklade ktorej je uzavieraná táto Zmluva. Za neoprávnené qidavky sa považujú výdavky definované v Štruktúre
podpornej činnosti k príslušnej Výzve a qýdavky definované v bode 5 článku 6 Zásad.
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7 Vrátenie finančnych prostriedkov, sankcie

7.I Prijímatelje povinn3i vrátiť Poskytovatelbvi finančné prostriedky, ktoré použil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom
FPU alebo riČelom uvedenlfon v tejto Zmluve, a to do 30 dní odo dňa predloženia vyričtovania alebo zistenia ich
neoprávneného pouŽitia a v pdpade porušeniu povinností podlh bodov 5.11 a 5.15 Zmluvy odo dňa v,.y'zvy

Poskytovatelh,

7.2 PrijímateLje povinnli wátiť Poskytovatelbvi finančné prostriedky, ktoré nepoužil celkom alebo sčasti na financovanie
Projektu, a to do 30 dní odo dňa skončenia realizácie Projektu a v prípade ak Prijímatet nerealizuje projekt vóbec, do
30 dní odo dňa donrčenia oznámenia o nerealizovaní projektu podlh bodu 5.9. Zmluvy.

Prijímatelje povinn;i zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo q ške 0,05 % zo sumy neoprávnene použílich fi.nančn;ich
prostriedkov, a to za kaŽd deň neoprávneného použitia finančnlfch prostriedkov podla 7.1 Zmluly. Pňjímatelje
povinn zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo r4 ške 0,05 % zo sumy neoprávnene zadržanlich finančnlich prostňedkov, a
to za kaŽdli deň neoprávneného zadržania finančn ch prostriedkov po uplynutí lehoty podta bodu 7.2 Zmluvy.
Povinnosť Prijímatel'a vrátiť Poskytovatelbvi finančné prostriedky, na vrátenie ktoqich vznikol Poslrytovatelbvi nárok
dm nie je dotknutá.

V pdpade omeŠkania Prijímatelá so zaplatením akéhokolVek peňažného závázku Poskytovatelbvi je Prijímatelpovinnlf
zaplatiť Pos}<ytovatelbvi riroky z omeškania vo qiške 0,03 o/o z dlžnej sumy, a to za každlf deň omeškania.

V pdpade, Že v dósledku skutoČnosti, za ktorri zodpovedá Prijímatell vznikne Poslrytovatelbvi škoda, je Prijímatel
povinn]í nahradiť ju Poskytovatelbvi v lehote, ktor určí Poslrytovatel] a v celom rozsahu tak, ako bude vyČÍslená
Poskytovatelbm,

Zaplatením penále, pokuty a zmluvnej pokuty podlá tejto Zmluvy nieje dotknuté právo na náhradu ško{l spósobenej
poruŠením povinnosti, pre pdpad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody m6že byt uplatňovaná
PoslqrtovatelbmvoČi Prijímatelbvi v plnej q ške a to aj v prípade, ak zmluvná pokuta prevyšuje qišku škody.

7.3

7.4

7.5

7.6
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8 Zánik zmluvy

B.1 Právne vzťahy medzi Poskytovatelbm a Prijínrate]bm založené touto Zmluvou móžu zaniknúť najmá:

a) akceptáciou riadneho a úplného vyúčtovania Projektu podla čl. 6 tejto Zmluvy,
b) dohodou Zmluvných strán,
c) odstúpením od Zmluvy zo strany Poskytovatela.

8.2 Poskytovatel rnóže od tejto Zmluvy odstťtpiť v prípade, ak Prijímatel použile finančné prostriedky a]ebo ich Časť v
rozpore so Zn]uvou, resp. v rozpore s úče]om uvedenýrn v tejto Zmluve. Rovnako móže Poskytovatelodstúpiť od tejto

Zmluvy v prípacle podstatrrého porušetlia tejto Zmlr,rvy a]ebo v prípade zmeny okolností, za ktorlÍ'ch doŠlo k uzavretiu
Zmluvy, a to trajtná:

a) ak sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na zák]ade ktorlých Posltytovatel rozhodol o poslrytnutí

dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,
b) akPrrjímatel'bezdóvodne pozastavilrea]izáciuprojektu,
c) ak na majetok Prljíinatelh bola povolená exekúcia, reštrukturalizácia alebo vyhlásený konkurz, alebo bol

návrh na ryhlásenie konkurzu zamietnu§i pre nedostatok majetku.

B.3 Poskytovatei'je oprávnený od Znrluvy odstúpiť v prípade, ak Prijímatel pred]oží žiadosť o dotáciu na projekt v rámci
rovnakého opatretria, v ktorom je poskytovaná dotácia touto Zrnluvou, pričom Poskytovatel daný projekt vyhodnotí ako
projekt zhocinj,s Projektom podth tejto Zmluvy. Zazhodný sa považuje aj projekt obsahujúci odchýlky od Projektu, ak
podstatná časť projektu podlh posúdenia Poskytovatelbje zhodná s Projektom. V pdpade odstúpenia podla tohto bodu
je odstúpenie Poskytovatela od Zmluvy účinné uplynutím posledného dňa obdobia, na ktoré už bola poslrytnutá dotácia
podl'a tejto Znrluvy, pričom deň účinnosti odstúpeniaje zároveň posledným dňom platnosti Zmluvy, a Zmluva zaniká s

účinkami do buciúcnosti. _

B.4 Ak nie je ustanovené inak, odstúpenie od Zmluvy je účinné, a Zmluva zaniká momentom jeho doruČenia druhej
Zmluvnej strane. Ak níeje uvedené inak, odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy.
Zmluvná strana, ktorej pred odstúpením od Znrluvy 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 Prijímateť
vykonať osobne. Do práv a povinností Prljímatela zo Zmlu,ly vstupujú dedičia Prijímatel'a,

B,6 Ak obsahom Zmluly je plnenie, ktoré mal zomrelý Prijímatel'vykonať osobne, táto Zmluva momentom jeho smrti
zaniká. Vysporiadanie nárokov zo Zml,,lvy vykoná Poskytovatel voči dedičom. Poskytovatel má nárok na vráteníe
nespotrebovanej časti plnenia ku dňrr zániku Zmluvy, a ak Prijímatelzo Zmluvy plnil čiastočne, má Poskytovatelnárok
na wátenie časti poskytnutých finančných prostriedkov v pomere k velkosti uvedeného čiastoČného plnenia
Prijímatelh, podl'a toho ktorá suma je vyššia. Ak Prijímatel zo Zmluvy ku dňu zániku Zmluvy neplnil vóbec, má
Poskytovatel nárok na vrátenie celej sumy poskytnutých finančných prostriedkov. Dókazné bremeno o plnení resp.
čiastočnom plnení zo Zmlrrvy prechádza na dedičov Pňjímatel'a. Ku dňu zániku Zmluvy zaniká akékolVek právo
Prijímatel'a §eho dedičov) na akékolÝek plnenie Poskytovatel'a zo Zmluvy.

8.7 Ustanovenia tejto Zmluly upravujúce sankcie ako aj povinnosti z nich vypllivajúce, ako aj d'alšie ustanovenia, ktoré
svojou povahou majir platiť aj po zániku Zmlrrlry, nie sú odstúpením od Zmluvy dotknuté.

9 záverečnó ustanovenia

9.1 Poskytovatel si vyhradzuje právo znížiť sunru poskytnutých finančných prostriedkov z d6vodu nedostatku íinančných
prostriedkov v rozpoČte Poskytovatel'a, ktoré sú príspevkom zo štátneho rozpočtu, qilučne však o sumu priamo
vyplývajúcu z viazania qidavkov štátrreho rozpočtrr Ministerstvorn financií Slovenskej republiky v zmysle Zákona o

rozpočtoqich pravidláclr. v takonrto pripade nezodpovedá poskytovatel za vzniknuté náklady prijímatelh ani
nezodpovedá za prípadnú škodu.

9.2 AkékoiVek zmeny a dop}nenia tejto Zmluvy je možné vykonať qýIučne v písomnej forme prostredníctvom vzostupne
oČÍslovaných dodatkov k tejto Zmluve, uzatvorených po predchádzajúcej dohode Zmluvných strán. O skutočnostiach
rozhodných pre potrebu zmeny aiebo doplnenía tejto Zmluvy zo strany Prijímatela je Prijímatelpovinný informovat
Poskytovatelh bez zbytoČného odkladu od ich vzniku, minimáIne 30 dní pred uskutočnením zmeny. O zmenách
rozhoduje riaditelFPU, v lehote najneskór 30 dní od doručenia žiadosti o zmenu.

Zmlttva o poskytntrtí finančnych prostriedkov č. 2I-5 t 3-0 2444 [zmltrva -2021-D-DM-l 0-BV-v1 ] Strana 7 z tL



9.3 Ak finanČné prostriedlry poskytnuté na zák]ade tejto Zmluvy použde PrijímateL na dodanie tovaru, na uskutočnenie
stavebných prác a,/alebo na poskytnutie sluŽieb v zmysle zákona č. g4gt2o1^5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení ntektorých zákonov, je Príjímatel povinný postupovať v zmysle uvedeného všeobecne závázného
právneho predpisu.

9.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvn3ími stranami. Táto zmluva podlieha v zmysle
pdsluŠných ustanovení zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s
relevantnými ustanoveniami zákona č.2IIl2000 Z. z. povinnému zverejneniu.

9.5 Zmluva je lyhotovená v dvoch rovrropisoch, z ktorých jeden dostane Prijímatel a jeden Posltytovatel'.

9.6 Zmluvné strany sa v súlade s § 262 zákona č. 513/1 991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (dalej len
Obchodný zákonník) dohodli, že ich závázkový vzťah vzniknu!y' touto Zmluvou sa spravuje Obchodn]im zákonníkom,
PrijímateL podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje. že sa oboznámil s pdslušnlimi všeobecne záváznými právnymi predpismi
ako aj so súvisiacimi internými predpismi Posllytovatelá, ktoré upravujú všetky vzťahy qfslovne upravené ako aj
qislovne neupravené v tejto Zmluve. Prijímatel qýslovne súhlasí s obsahom všet}qfch súvisiacich interných predpisov
Poskytovatelá a zavázuje sa plniť,vŠetlcy povinnosti, ktoré mu z nich v súvislosti s touto Zmluvou vyptwajú.

9.7 Neoddelitelhou súčasťou Zmluly sú aj tieto pdlohy:

9.8

9.9

a) Pdloha č. L:Závázné v stupy a obsah projektu
b) Pdloha č. 2: Rozpočet projektu

Zásielka podl'a tejto Zmluvy sa musí doručovať na e-mailovri adresu, prípadne na adresu sídla Zmluvnej strany, ktorej
je zásielka určená a ktoré sťr uvedené v záhlaví tejto Z nluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnri inak a na doručovanie
zásielok si neurČia iné e-mailové adresy alebo iné korešpondenčné adresy. Zmluvné strany sa zavázujti vzájomne si
písomne oznamovať všetky zmeny dkajrice sa adries oboch Zmluvnlich strán uveden}ich v záh]avj tejto Zmlulry bez
zbytoČného odkladu. V pdpade porušenia povinnosti podlh predchádzajricej vety zodpovedá Zmluvná strana druhej
Zmluvnej strane za pdpadnri škodu, ktorájej porušením uvedenej povinnosti vznikla.

Zmluvné strany sa zavázujti, že si navzájom v prípade potreby bez zbytočného odkladu poslrytnri všetku nevyhnutnri
stiČinnosť, ktor bude možné v závislosti od konkrétnych okolností od nic}r spravodlivo požadovat, Zmluvné strany sa
zavázujri vzájomne si v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnriť informácie nevyhnutné na ňadne splnenie
svojich závázkov vyp\wajricich im zo Zmluvy, alebo z právnych predpisov, čí prerokovať dóležité otázlcy, ktoré by
mo}rli v závaŽnej miere ovplyvniť plnenie povinností Zmluvnlfch strán stanovenlich touto Zmluvou alebo právnym
predpisom, a ! m ovplyvniť dosiahnutie ričelu 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 Zmluvy je vyjadrená ich skutoČná, vážna, slobodná vól'a, v lrtorej niet omylu. Zmluvné strany
vYhlasujÚ, Že túto Zmluvu neuzaweli v tiesni a za nápadne neqýhodných podmienok. Na potwdenie vyššie uvedeného
Zmluvné strany Zmluvu vlastnoručne podpíšu.

Bratislava Cadca 04.06 .2021,
1 7, Jút{ 2a21

predseda rad1- FPU
za poslcytovatela

prijímatel'

7LínJXlr_
/'

_ ---'/''/
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Predpokladany názov poduj atia
(nemusí byť totožny s názvom
celého projektu)

Optimálna knižnica - sričasť rozvojového programu nesta a obce v sociá]nej, kultrirnej a

vzdelávacej oblasti 5.

Predpokladany termín poduj atia
(uviesť v tvare mesiac /rok)

s eptemb er- okt Ób er l 2O2 I

Trvanie (počet dní) 1 deň

Predpokladané miesto podujatia
(mesto, obec - nie konkrétne
miesto konania), v prípade
obmedzenia verej nych poduj atí
možné realizovať ako online
prezentáciu

čadca

Druh aktivít a ich minimálny
poČet (koncerty, r,ystripenia,
predstavenia, eventy a pocl.

podl'a charakteru v]stupov) v
rámci hlavného podujatia, v
prípade obmedzenia verejnych
podujatí možné realizovať ako
online prezentáciu

Odbornli vzdelávací seminár pre knihovníkov verejrrych a školskych knižníc

Odhadovany počet divákov /

poslucháčov / návštevníkov

50 knihovníkov
Vystupujrici: 5 hlavní lektori s príspevkami na témy: Slovenská a svetová literat rra
priestor záujmu tínedžerov; Tínedžer na mínovom poli - ako pracovať s touto skupinou
mládeže a nešliapnuť na mínu (pohlbd psychológa na osobnosť tínedžera); Usmerňovanie
profilácie záujmov tínedžerov na čítanie, knihy a využívarrie formy lÁRP v knižnici;
Tínedžer v knižnici - práca s m]ádežou vo vekrr 1,2 - 15 rokov; Školské kniŽnice a práca s

tínedžermi;
5 lektori - knihovníci regionáinych knižníc Žilinského kraja prezentujťrci prácu s

tínedžermi vo vlastnli,ch knižniciach

Ďalšie realizované aktivity v
rámci podujatia, príp.
sprievodné podujatia, ak sri
sriČasťou projektu fie potrebné
ich presne \T/menovať), v
prípade obmedzenia verejnych
podujatí možné realizovať ako
online prezentáciu

Zverejnenie prezentácii s prípadnlim komentárom jednot}iqích lektorov na webstránkach
Kysuckej knížnice v Čadci - In: https://www.kniznica-cadca.sk/s]trzby-knizniciam.html

Iné qistupy a propagácia
projektu (napr. plagát,
webstránka, sociálne siete,
leták, pozvánka, katalóg)

Plagát programom, pozvánky, webová stránka a Facebook Kystrc}<ej knižnice v Čadci

Informovanie verejnosti o

podpore z FPU (Žiadatel /

žiadatelka je povinny postupovať
podlh Príručky pre propagáciu
FPU zverejnenej na webovom
sídle FPU v časti Dokumenty)

Propagácia a informovanosť o projekte sa bude zabezpečovať a zrealizovať v zmysle
usmernení Príruč}ry k propagácii a informovarrí o získaní podpory z verejn3ích zclrojov z
FPU, a to nasledovne: 1. na plagát a pozvánku a irrlich tlač. dokumentoch sa v hornej
časti umiestni logo FPU a uvedie ,,Hlavnlí,partner: Fond na podporu umenia" a v dolnej
časti ,,Podujatie z verejn ch zdrojov podporil Fond na podporu umenia"; 2. bude
zhotoven stojan, na ktorl bude umiestnené logo FPU a informácie o projekte, o

financovaní projektu; 3. reportáž s fotodokumentáciou bude umiestnená na Facebook KK
so všethími náIežitosťami publicity; 4. po ukončení projektu bude z neho vypracovaná
tlačová správa pre média - bude umiestnená na web stránke KK; 5. zverejnené
vystírpenie zo seminára aj náIežitou publicitorr na web stránke KK.

Príloha č. 1: Závázn'é v stupy a obsah projektu
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Autorské honoráre, personáIrre náklacly a slr,ržby

priamo srivisiace s realizáciou projektu 1 500,00 1500,00 ].00,00 %

Cestovné a prepravné náklady 168,00 0,00 0,00 %

Propagácia a polygrafické náklady 5 5,00 0,00 0,00 %

Spolu: 1, 723,00 ].500,00 87 ,06 o/o

Príloha č. 2: Rozpočet projektu

2.1 Kalkulácia nákladov

lskupina rozpočtoqich poiožíek At orské honoráre, personáIne náklady a slttžby pňamo sitvisiace s realizóciou projektu
zah ňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Autorské honoráre, Práce a služby vykonané na faktriru, Personálne náklady,
SluŽby priamo srjvisiace s rea]izáciou projektu a Správa audítora, ako boli definované v Štruktťrre podpornej činnosti na
aktuálny rok,

2skupina rozpoČtov ch položiek Cestovné a prepravné náklady zahfňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Cestovné
náklady, Náklady na prepravu techniky, Ubytovanie, Stravné, Strava a občerstvenie a Poistenie umelec\ ch diel, ako boli
definované v Štnrktírre podpornej činnosti na aktrrálny rok,

3skupina rozpoČtoqich poloŽiek Nájmy prtestorov a techniky zah ňa kumu]atívne rozpočtové podskupiny Nájom / prenájom
interiérov na realizáciu projektu, Nájom i prenájom exteriérov na realizáciu projektu a Nájom / prenájom techniky na
realizáciu projektu, ako bo]i definované v Štrrrkture podpornej činnosti na aktuáIny rok.

4^,-Skupina rozpočtov ch poloŽiek MateňáIové náklady a obstaranie hmotného majetku v intenciách bežnych vydavkov zahfňa
kumulatívne rozpočtové podskupiny Materiálové náklady neqlhnutne potrebné na rea]izáciu projektu a obstaranie hmotného
majetku v intenciách beŽn ch v davkov, ako boli definované v Štrukt re podpornej činnosti na aktuálny rok.

sskupina rozpoČtoqfch poloŽiek Propagácia a polygrafické náklatly zah ňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Polygrafické
náklady srivisiace s qirobou neperiodickl,ch publikácií, Polygrafické náklady srivisiace s qirobou periodic\ich publikácií,
PropagaČné materiály a pubiicita a Vl roba zvukového a multirnediá]neho nosiča, ako boli definované v Štruktrire podpornej
Činnosti na aktuáIny rok.

6Skupina rozpoČtov ch položiek Účastnícke a čIenské poplatky zah ňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Účastnícke
poplatlcy a Poplatky za čIenstvo v medzinárodn ch organizáciách, ako bo]i definované v Štruktrire podpornej činnosti na
aktuáIny rok.

7skupina rozpočtov ch položiek Nákup knižničného fondu a predplatné zah ňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nákup
kniŽniČného fondu a Náklady rra predplatné periodick ch publikácií, ako boli definované v Štruktrire podpornej činnosti na
aktuáIny rok.

2.2 Predpokladané v rrosy

2.3 Spolufinancovanie
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