
Zmluva o poslcytnutí finančných prostriedkov
č. 17 -51,3-0241,1,

uzatvolenáVsú]adesust,§22zákonač.2841201,42,z,oFondenapodporuumeniaaozmetreadoptnenízákonač
134l2a1,0 z z, o poskytovaní dotácií v pósobno§li Ministerstva kultúry sloveDskej lepubliky v znení zákona č. 79l2a13 z. z. v
spojeni s ust § 269 ods,2 zákona č,513/1991 Zb obchodl)ý zákonnik v znení neskorších predpisov / v §pojení s ust. § 51
zákona č, 4011964 Zb, občiansLy zákonník v znení neskoršiclr predplsov (dalej a] ako Zmluvo)

1 Zmluvné strany

1,1 Posl(ytovatel

názov: Fond na podPoru umenla
sídlo: cukrová 14,811 08 BIati§]av8-stalé Mesto
Ičo| 42418933
konajúc prostrednictvoml proi PhDr. Peter Michalovič, PhD, predseda rady

Mgr Jozef Kovalčik, PhD , riaditelFPU
E-mail: zuzana_borosova@fpu,sk

bežný účet - IBAN: sK58 8180 0000 0070 0054 3066

depozitný účet - IBAN: sK20 8180 0000 0070 0055 3256
variabilný s},ínbol: a75a3o2411

(dhlej aj ako Poskylovíťel' alebo FPu)

1.2 Prtjímatel'

obchodné meno/meno a pnezvlsko: Kysucká loržnica v čadcl
sidlo/miesio podnrkania/bydlisko: Ul. l7, novembra 1258, 022 01 čadca
IČo/rodné číslo: 36145068
DIč: 2o2t435625
Ič DPH,

Šta|utárny orgán, PhDr Janka Bírová, riaditeL

E-nraill nudljkova@kniznica-cadca, sk

čí§lo ťlčfu - IBAN: sK48 8180 0000 0070 0048 1360

(dirlej aj ako PnJímdrel)

(Poslt}tovateL a PriJímatel d'irlej aJ ako zmluvné strony)

2 Úvodné ustanovenia

2,1 Pos}.ytovaLeL posk}tuje finančné pťostriedky na základe zákona č 284l2o'I4Z. z, o Fonde na podporu umenia a o
znrerre a doplnení zákoĎa č. 43412070 z. z, o poskytovani dotácií v pósobnosti Ministelstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona č, 79l2ol3 z z v znení neskorších predpisov (dirlej aJ ako zákon o FPU) a podlh interných
pŤedpisov Poslq/tovate]i], ktoďmi sil najmá Štatút PosMovatelh VP č. 2/2o15 zo dňa 14.o7.2016 (dirlej aj ako stdhiť),
zásady posl§tovania nnančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia \Ť FPU č. l2l2o!5 zo dř'a ot.o3 2017
(dhlej aj ako Zdsddy) a Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2o17 (d'.rlej aj ako strrrktúrd
podpornej činnost a v súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve číslo 5/2017 na predkladanie žBdostí (daleJ aj
ako výzýd.

2 2 Finančné plostried}ry poslt,}^ntlté na základe tejto Zmluq/ §íl verejnými prostriedkaml a na ich poskJtnutie a potžitie
sa Vzťahujú ustanovenla zákona č. 52312004Z z, o Iozpočto{í,clr plavidlách veIejnej sprály a o zmene a doplnení
niekto|ých zákolov v znení rreskoršíclr predpisov (dálej aJ ako zákon o ťozpočtoýých praVidldch ) a príslušné
ustanovenia zákona č, 358/2015 Z. z. o úpŤave niekto.ých vzťahovv oblasti štátnej pomoci a nrinimálneJ pomocl a o
zmeue a doplnení niektolých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (dhlej aj ako Zókon o sP),
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2 3 PrUÍmateř predložil Posl§tovatelbvi na základe Výzly úplnú písomnú žiadosť čislo 17-513-o2411 o posrytnutie
finanČných prostnedkov (dhlej aj ako Židdosó. odborná komisia FPU vo svojom hodnotení (dálej aj ako Hodnoťenie)
odporuČila poskytnúť Prrjímatelbvi finančné prostriedky na podpolu projektu podrobne špeciíikovaného v žiadosti
(dhlej aj ako Projekt) fuaditeL FPU na základe Hodnotenia rozhodol o posl§tlluLí finančných proslíiedkov dňa
12.o5.2077

3 Predmet zmluvy

3 1 Touto Zmluvotl sa PoskytovateL zavázuje po§kTtnílť P jímatelbvl finaDčné prostriedl,T Da realizáciu PIoJekLLl s nazvom
systematická ak!.izičná činno§ť - cesta k spokojnému čitatelbvl , a to vo \aýške a za podmienok stanovených
najnrá v tejto znrltlve, vovÝve, V Zákone o FPU, v inýclr súvisiacich všeobecne závázných plávnych predpisoch, v
interných predpisoch FPU (najlrla v Zásadáclr, v Štatťt|e a v štruktťlre podpornej činoosLi) Prijímatel'sa zavázuje
Posl§tovatelbm posl§tnuEé fiDančné prostl,iedky použiť v súlade s účelom poslqdnutia finančnýcir prosťriedkov,
rcšpektu;írc najmá podmienry stanovené touto Zmluvou, Výzvou, Zákonom o FPU, Štatútom, Zásadaml, Štruktúrou
podpomej činDosti ako aj in]rmi všeobecne záváznými prálŤymi predpismi a inými in!ernými predpismi Posl§4ovatelá
Prljimatel'sa zár,oveň zaváZuje Posl§/tovate]bvi hodnoveťne pfeukázať použjhe posl§tnutých f]Dančných prostriedkov v
súlade s účelom rch po§kyLnutia a v súlade s lnthi podmienkami lypl..ývajúcimi z obsahu tejto Zmlu\,T a/a]ebo v súIade
s podmienkami Ýypl]ývajúcimi z Výz!y, zo Zákona o FPU, z inýclr súvisiacich všeobecne závazných právnych
pfedpisoclr a z intelných píedpisoch FPU (najmá zo Zásad, zo Šbatútu a zo Štruktúry podpornej činnosti),

4 Účel a spósob posl§tnutia finančných prostriedkov

4 1 zák]adným ťičelom tejto zmlu],y je poskytnutie finančných plostrieclkov Poskylovatelbm Prijímatelbvi na At§,lzícla
knižničného fondu..

4 2 ZlDluvné shany sa dohodli Da záváznýclr vecných t4ýstupoch z Projekru (d:alei aj ako závózné ýýstupy), ktolé sú
špecifikcvatré v príiohe č 1 k Lejto Zmluve obsah a iczsah Závázlrých vecných výstupov Drožno na základe dolrody
ZlDluvných stl-án melriť dodatkolD k tejto Zllrlu\e.

43 Poslq,tova tel' poslqtuje zo svojlro fozpočLu Prljimalelbvi fi ančné pI.ostfiedl§r vo fol.me dotácie v celkovej \"ýške 6
000,0o EUR na úhradu bežnýclt r"ýdavkov

44 Finančné prosLnedky sa posl§t]ijú ako mininrálna pomoc (pomoc de minimis) podl'ii schémy minimálnej pomoci
pos}rytovanej v Slovenskej republike plostrednícťvom Fondu na podporu umenia v zneni dodatku č. 1, ktolá bola
zverejnená v obchodnom vestníku č 81/2017 lydanom dňa 27,04 2017 pod G000011-

5 Práva a povinnosti zmlurmých strán

5 1 Posl§toťa|el'sa zaváz\ie posl§tnúť finančné prostriedlry Prúímatelbví bezhotovostne na bankoYý účet uvedený v
záhla\.í tejto ZmlulY najskóI v deň nasledujílci po dni zverejnenia tejto ZmlulY v Centrálnom registri zmlílv podlh
osobitého predpisll, najDeskór do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto zmluly v centrátnom reglsLr] zmlúv podlh
osobitého predpistl,

5 2 FiDančné plostried}§,, poslf,tnuté podl'a tejto zmlu\,y sú účelovo viazané na úhradu všeikých alebi len niektorých
bežných r5rdavkov, ktolé súvisia s realizáciou Projektu, ktoré sú podlobne špecifikované v rozpočte ná]dadov
PfoJektu Rozpočetje pťilohou č 2 k tejto Zmluve (d?llej aj ako Áo2počet proJeklu) Finančné prostriedky posk}tnuté
na Základe tejto Znl]ulT nesmú byť použité v rczpole s touto Zmluvou, v lozpore so všeobecne záváznými právnyml
pledpisni ani v lozpole § inteDrýnri prcdpis11)i Poskvtovatelá

5,3 PrjjímateL sa zavázuje podieláť §a na finančnom zabezpečení realizácie Plojektu formou po\.1nného spolufinancovania
uIČeného podlii prísluŠných ustanovení Zákona o FPU, Štruktúry podpornej činnosti a podlh rozpočtu Projektu v sume
naj enej 316,00 EUR,

5 4 Pr! imatel' prljínra tillal,Ičné prostriedlry poskTllrulé na základe tejto Zmluvy bez ťhrad v plnom rozsahu a za
podmienok vyp§,vajílcich z Eejto Znllu\,y, zo všeobecne závázných právnych predpisoÝ a z lnteŤných pledpisov
Posk],tova te lh
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PrUima|eIje oplá\.llený použit finat'lčné prostriedky posk-},Lnuté na základe tejto ZmlulT na úhradu konkIétneho
!.ýdavku/náldadu, avšak naJviac v sume, ktoráje pri rozpočlovej skupine tohto nákladu/\.ýdavku uvedená v Rozpoč!e
plojektu. Prijímatelje oprávnený použiť a vyúčtovať {ýdavlry/ná}dady v rámci jednotlivých skupín rozpočto\rych
položiek uvedených v prílohe č, 2 k tejto Zmluve V pnebehu realizácie projektu m6že Prlímatel uskutočniť presuny

finančných prostnedkov medzi skupinaúi rozpočrov}-clr položiek uvedených v tejto zmluve maúmálne do ťšky 20 o/o

finančnýclr ploslnedkov pridelených na danú skupinu Iozpočto\ych položlek bez toho, aby musel žiadat o zmenu
podmienok posk}tnutia dotácie, Prijímateťnie je povinný použiť všetky finančné prostrledky poskýtnuté na základe
tejto Zmluiry.

PruímateLje povinný použiť finančné prostŤiedkf, \,"ýlučne na výdavlT súvisiace s lealizáciou Projektu (dálej len
oprávnené výdaýky), FPU bude ako oprá\,nené ]4ídavky podlá predchádzajúcej vety akceptovať aj qýdavky Pruímatelir,

ktoré PrUímatel rTnaložil pred uzavretím Zmluly, ak boli \Tnaložené na úhradu výdavkov, ktoré vznikli najskór

o1.06,201?, Výdavlry musia Pri.]ímatelb!,r \zniknúť najneskór do 31.05.2018, Dňom vzDiku výdavl,1r sa rozumie deň

dodania tovar-u alebo poslrytnutia služieb, ktoré sú predmetom \57účtovania. Dňonr úhrady sa rozumie deň odpísanla
finančných prostriedkov z účtu Prijímatel'a za účelom zaplatenia ceny za tovar alebo služby

oplávnen]ími výdavkanri v zmysle bodu 5,6 tejto Zmtu1y sa rozunejú ýýdavky uvedené v pl,islušnej qízve Výdavky bez
p ameho vzťahu k lealizácii plojektu, ani \aýdavkT, ktoIé llie sú súčasťou Rozpočtu projektu, Debudú akceptované,
Taktiež nebudú alrcep|ované ako opĚvDené Všetky ýýdavky uvedeDé v článku 6 bod 6 zásad

Výnosy z posh/tntqich finančných prostŤiedkov, ako sťL napr, úroky poslq,tn[té peňažným ílstavom, v ktorom má

Prijímateť zriadený ílčel, na ktorom sa finančné proslrled}ry nachádzajíl (di ej aj ako Výnosy) sír prtmami štátneho
rozpočtu, ak zákon č 5z3l2oo4 z z o mzpočto\.ých pravldlách Verejnej sprá}y a o zmene a doplnení nrektolých
zákonov v znení neskoršich zákonov alebo osobitný zákon neustanovujú inak Prijímatelje povinný,všetky Výnosy po

odrátaní poplatkov Za vedenie účtu (okrem poplatkov za založenie a zrušenie účtu) odviesť na depozitný bankový účet
(pre identifikáclu platby je PrUímatel' povinný použit variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto zmluvy) Poslq,tovatel'a
pled dáhlmom koDečného a úplného !ryúčtoÝania posl§.tnutých finančných prostriedkov. Neodvedenie V:ínosov podIh

predchádzajúcej vety je porušením fiDančnej disciplíny v zmysle § 31 ods 1 písm, d) zákon č. 52312004 z. z. o
1,ozpočtových pravidlách verejnej spIály a o zmene a doplnení Dlektoných zákonov, o vrátení Výnosov Prijimatel'
[povedoD,Ií Posh^ovatelh písomne pred realizáciou pŤevodu, V prípade, že PrUínratelbvi výnosy nevznikli, je povinný
Pos},J4ovatelbvi o tom podať informáciu foŤmou čestného lyhlásenia pŤi vyúčtovaní posl{ytnubých finančných
prostriedkov

Ak PIUimateťnebude realizovat ProJekt, Je povinný o tejto skutočnosLi Posl§tovaLelh bez zb}točného odkladu písomne

lnfolrnovať. PrUímateLje povinný bezodkladne finančné prostriedky poslryinuté mu na základe tejto Zmluly v plnom

Iozsahu vrátit na bežný účet posk}tovatelá uvedený v záhlavi te]to zmluly, ak fiDančné prostriedky wacia do

31,12.2o17, aIebo na depozitný účet, ak frnančné prostliedky vracla po o1,o1.2o18 PIe identifikáciu platbyje
PrU ímatel' povinný použit Variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto ZmlulY, Výnosy Prijímatel' Pos\ytovatelbvi odvedie
podlá bodu 5 B tejto ZmIulT, Prijímatel'vrátenim nepoužiqých finančných plost.iedkov na ne stráca ahýkolvek nárok

56

57

510 Ak PrijímateL nepoužie celil sulnu posk}tnutých finančných prostriedkov, je povinný bezodkladne všetLT nepoužité
finančné prost.iedL}, ýrátiť na bežný ilčet Poslq,tovatelh uvedeDý v záhlaví tejto Zmlu!ry, ak finančné prostriedlT
vracia do 31.12.2017, alebo na depozitný ílčeI uvedený v záhlavi tejto Zmlu\,y, ak finančné prostnedky v.acia po

o1.o1,2018. Pre identfikáciu platbyje Prijímateť povinný potlžiť variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, o
vrátení nepoužitých finančných prostriedkov Prijímatel upovedomí Posl§tovatelh pisomne pred realiláciou prevodu,

PriJímabeL !Ťátením nepoužirých nnančných prostriedkov na ne stráca ahýkolÝek nárok,

5 11 Posl§,tovateťje oprávnený kedykolvek lykonať vecnú a finančnít konblolu hospodáIenia s ilnančnými prost edkami
posl§tnuLými na základe tejto zmlurT ako aj kontloIu dodŤžiavania povrnnos|í a závázkov Prijímatelá z práVneho
vzťahu vznikn[tého na základe Lejto zmluw. pruimateLje povinný umož ť posk:ytovate]bvi a ním povereným osobám
\rykonanie kontroly podlá predchádZajílcej vety, Za tým ťlčelom je Prijímatel povinný Poskftovatelbvi posk}tnilt
potrebnú súčinnosť, najmá pŤedložiť doklady a íldaje z účtovnej dokumenrácíe, umožniť vstup do svojho sidta, resp.
priestolov, V ktolých podniká alebo }ykonáva inú činnosť alebo realizuJe ProJeLt Poslrytovatel' sa zavazuJe oznámlť
Pruimatelbvi teŤmín kontroly najmenej 5 dní vopred, a to písonrne plostrednícřvom poštovej zásielkf alebo e,mailom
Pri určovaní termínu kontroIy sa Poslq/tovatel'zavázuje postupovať tak, aby uskutočnenim kontroly Prijímatelbu
nespósobil neprimerané zdŤžania v realizácii Prqjektu,
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5,12 PríjímateLsa v súvlslosli s realizácioLl Projeklu zavázuje podlh povahy Projektu primeraným a Vhodným spósobonr
infornrovať o tom, že Pfojekt, na ktory boti poskytlruré finalrčné prostried}ry na základe ieJto ZDrlury, podporil
PoskltovaLeI1 Pri propagácii PŤojektu je Pťijímatel' povinný postupovať podlá PIíručlry pre plopagáciu FPU a pod]á
Manuálu pre vizuálnu ldentitu FPU, Ltoré Pos}§/tovatel'zvelejní na \!ebovom sidle FPU. Prijímatel sa zavázuje
pos[upovať v zmysle znenra dokumentov špecifikovaných v pledchádzaJúcej veie aktuálnych k momentu ]Ykonávania
propagácie. Pri]ímatel sa tiež zavázuje v dostatočnonr časovom pledstihu, najneskór však 10 dní vopred, infornrovať
pos]q7tovatelh o termíne realizácle qýsiupov projektu, \Tátane replezentačných, propagačnýclr a/alebo spoločenských
podujati súvisracich s uvedeninr ProJektu na verejnosti Na základe vzáJonrnej dohody je Prúín)ate]' poviDný umožnil
osobám konajúcim zalv nrene Poskvtovatelá účasť na Ýšethi,clr podujatiach súvlsiacich s PIojektonl,

5 13 PŤijimatel'sa zavázuje, že pri všetkÝch podujaliach a akti],,liách súvisiacich s Projektom na vereJnosti Wkoná s
lTnaloženim maxiDrálneho úsilia také opatrenia, ktoFými zamedzi tomu, aby mohlo dójsť alebo došlo najmá k
nasIedovnýnl negatívnynr spoločens\im javoml

a) podpore alebo propagácii skupín osób alebo hnutí, }ftoré v lámci svoJej činnosti násilím, hrozbou nási]ia
alebo lrrozbou ineJ ťažkej uJmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobód lných,

b) používaniu zástav, odzllakov, rovnošjat alebo hesiel, prejavovaniu sympatií k skupine alebo hnutiam, kLoré
násilim, hrczbou Dásilia alebo hlozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobód osób,

c) spd§tupňovaniu, uvádzaniu do obehu, ponúkaniu, predávaniu alebo inému spósobu lozšilovanla
extlé mis tic loýc h nraterlálov,

d) hanobeniu niektorého národa, jeho jazyka, k hanobeniu niektorej fasy alebo etnickej skupiny, k hanobeniu

Jednotlrvca alebo skupiny os6b pre ich prislušnost k niektorej lase, náIodu, národnosti, farbe pleti, etnickeJ
skuplne, póvodu !odu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez !,yznania alebo k lThrážaniu sa
tal§ýmto osobám alebo k obmedzovaniu práv taloýchto osób,

e) podnecovaniu k nási]iu alebo k nenávisti voči skuprne osób atebo jednotlivcovi pre ich pŤíslušnosť k niektorej
rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skuplne, póvodu rodu alebo pre ich náboženské lyznanie,

Prljinlatel sa rovnako zavázuje, že pri všet}dch podujatiach a aktivitách súusiacich s ProJektom nebude uskutočňovať
a/alebo iným subjektonl lreunrožni uskutočňovať politichi agitáciu, podporu alebo popu]arizáciu náz!,u, značkf,
programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáI{y,

l,espektíve lealizovať na bento účel alebo v súvislosti s tým akékolVek úkony
(dirleJ aj ako Nežrdduce konanie).

5 14 Ak aj napiek splneniu povinnosti Prijímatelir podlh bodu 5.13 ZmlutY dójde bezjeho zavinenia k takému
Nežiaducen]u konaniu, Prijí]rrateLje povinný bez Zb}točného odkladu lykoDať také úkony a pť|ať Laké opatrenia, aby
Nežiaducemu konanju okamžlte zanredzil a zabezpeč]l, aby sa v dálšom takom konani nepokračovalo.

5,15 V pripade, že d6jde zo strany Prljímatelá k porušeniu povinností podl'ar bodov 5.13 a/alebo 5.14 tejto zmlrjly, považujú

sa fl]ral]čné plostriedky poskftnuté na základe tejto Zmluly za použité v rozpole s touLo Zmluvou, Finančne
píostriedky podlá pledchádzajúcej veryje PrijimateI' povinný posl§tovatelbvi vrátit na bankoqý účet Poskytovatelá
uvedený v záhlaví tejto zmluw a to najneskóI do 21 dni od doŤučenia \"ý^T Posl§/tovatelh PIťimatelbvi na vlátenie
lal§ich ílnančných prostriedkov.

5 16 Nesplnenie závázkov a/alebo ponšenie povi[ností !ryp\ývajilcich pre PrUímatetá zo Zmlu}y a/alebo v súvislosti so
zmluvou sa považuje za použitie finančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v zmluve, s výnimkou
nesplnenia závázkov alebo porušenia povinno§ti preukáza!elhe zapíčinených z dóvodu vyššeJinoci.

6 Podmienky poskytnutia a r.yričtovania finančných prostriedkov

6-1 Pos]§tovateL sa na základe tejto Zmluw zavazuje posl§rtnílť PIljíňatelbvi finaDčné prostriedky vo výške uvedenej v
bode 4,3 bezhotovostným pleVodom na ílčer Prijímateli] uvedený v záhlavi tejto Zmluly,

6 2 V pťípade zistenia Posl§tovatel'a o preukázateIhých nedostatkoch pri hospodárení Prijímatelh s poslrytnutými
finalrčnými pro§t edkamije Poslq4ovatel oplávnený až do času odstránenia tycIrio nedostatkov zastaviť poskytovanie
dálšich finančnýclr prostnedkov Prijímatelbvi

6 3 Použitie finančných prostriedkov, poskytnutých na základe tejto Zmlu\,y, podlieha lcl] finančnému vyúčtovaniu a
vecnému r,ylrodnoteniu PIojektu (dhleJ spolu aj ako Vyúótovdnie), ktolé PIijímatel zrealizuje v registračnom systéme
Poslq.tovatelh PriJímatelje povinný Vyúčtovanie podlh predchádzajúcej vety Poslq/tovatelbvi predložiť v tIačeI)eJ
podobe qrgeneLovanej z registračného systén'lu FPU najneskóI do tel mínu| 3o.09.2o18, K VyúčLovaniu Je PrljiiraLel
polinný priložiť aj

zmlllva o posk}tnulí hnallčných prostriedkov č 17.513-02411 strana 4 z 9



7 Sankcie

7 1 Ak PosMovatel'\Yzve Prijínatelh, ktoď použil finančné prostriedky a]ebo ich časť v rozpoIe s touto Zmluvou, na

Vťátenie fnraDčných plostriedkov a PrijimaLel' fiúančDé prostriedky alebo ich čast Posl§ytovatelbvi nevrátil vo \"ýŠke a v
Iehote uvedených vo \,.ýzve, Vznik{ PosMovatelbvi Voói Prijímate]bvi okamihom počiatku omeškania PrUímatelh so
zaplateninr Poskytovatelbm vo !"ýzve požadovaných finančných prostriedkov nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo

\rFke 20 o/o z hodnoty suny ňnančných prostriedkov, ktoiých Wátenie PosMovatelod Prijimateh \ryzvou poŽaduje

Povinnosť Prijímatelá vrátiť PoskitovateIbYi !,]izvou požadované finančné prostriedlry lím nie je dotknutá

7,2 V prípade omgškania Prijímatelh so zaplatenínr akéhokolvek peilažného závázku Poskytovatelbvi je Prijímatel' povnný
zaptatiť Poslqtovatelbvi úro!.T z omeškania vo {ýške 0,03 % z dlžnej sumy, a to za každý deň omeŠkania,

7 3 \'pripade, že v dósledku sl,-utočnosli, za ktoríl zodpovedá Pnjímatel vznikne Pos}q/tovatelbvi škoda, Je PŤúímatel'
povlnný nahradiť ju Pos}rytovatel'ovi v lehote, ktonl urči Poslq^ovalell a v celom rozsahu tak, ako bude vyČÍslená

PosL]tovatelbnr,

7 4 Zaplatenín zmlrrvnej poktlty podlh tejto zmlu\,y nie je dolknuté pŤávo na náhladu škody spósobenej poruŠenin
povinnosti, pre pŤípad porušenia ktoŤej bola dohodnutá; a náhrada škody móže bť uplatňovaná Poskytovatelbm voči
Prúímatelbvi v plnej \.ýške a to aj v pripade, ak zmluvná pokuta prevyšuJe r{škrr škody,

8 Zánik zmluvy

B 1 PrávDe vzťahy nredzi Pos}§tovatelbm a P jinrate]bm založené touto Zmluvou nróž\r zanikDúť najDá:

a) akceptáciou riadnelro a úplného vyúčtovania Projektu podlh čL 6 tejto ZmIulT,
b) dohodou Zmluvnýclr strán,
.) odstúpením od Znrlury zo stran}, Pos]rytovatelá,

8 2 Posl§tovatel' nróže od tejto Znihtiy odslúpiť v p.ipade, ak Prijímatel' použije finančué prosLriedLf/ alebo ich časť v
rozpore so Znlluvou, Iesp v rozpore s účelonr uvedený v čl 4 Lejto Zmlu\y, Rovnako móže Posk}tovateL od§túpiť od

teJto Zm]u\y v pl-ipade podsLatnélro por-ušenia tejto Zmluly alebo v pripade Zmeny okolDos[í, za ktorkh došlo k
uzawetiu znrlu\ry, a to najmá:

a) ak sa pleukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe kto|ých PoskyLovatel'rozhodol o poslr}tnttí
dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfa]šované,

b) ak P.ijímatel bezdóVodne pozastavil realizáciu plojektu,
c) ak na majetok PrUímatelh bola povoleDá exekúcia, reštrukturalizácia alebo }ryhlásený konkurz, alebo bol

návrh na Ýyhlásenie konkurzu zamieLnutý prc nedostatok nra,ietku.

8 3 Ustanovenia tejto ZmlulY upIavuj(lce sankcie ako aj povinnosti z nich lyplývajúce nie sú odstúpením od Zmlury
dotlouté. odstúpeDie od Zrrrluly je (rčrrrné dňom jeho dorrrčenia druheJ zml vnej strane

9 záverečné u§tanovenia

9 1 Posl§.tovatel si \,yhladzuJe pIávo znižit sumu poskytnutých íinančných prostriedkov z dóvodu ňedostatku tinančných
prostriedkov v rozpočte PoskyLovalelir, ktolé síl prispevkonr zo štá|neho rozpočtu, \.í,lučlle však o sumu prianro

\ypi]ivajúctl z viazania {ýdavkov štátneho rozpočtu Ministelstvom financií Slovenskej Iepublii,Y v zmysle Zákona o

rozpoč|o!"ých pravidlách, V Lakonrto prípade nezodpovedá Posl§tovateL 2a vzniknuté náklady Prjjímatel'a ani
nezodpovedá za pripadnú škodu

9 2 Akékolvek zmeny a doplnenia teJto znrluly je možné lykonať Yýlučne v pisomnej forme prostredníctvom \,zostupne
očíslovaných dodatkov k tejto zmluve, uzarvorených po predchádzajúcej dohode Znluvných strán, o skutočnosliach
roZhodných pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto zDrlu\,T/ zo strany Prijínratelá je PrUímateL povinný informovať
Posl§tovatelá bez zbytočného odk]adu od ich vzniku, o zmenách rozhoduje aditel'FPU, \, Iehote najneskór 15 dni od
dolučenia žjadosti o zmeDu, pličom svoje rozhodnutie je povinný dať na vedomie rade FPU,
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94l
9,3

9,7

Ak finančIré prostliedky poskytnuté na základe Lejto Znrlu\l použUe Píijímatel na dodanie tovaru, na uskutoČnenie
stavebDýclr pIác a/alebo na poskytnutie s]užieb v zmvsle zákona č. 343l2ol3 z. z, o vereJnom ob§tařávaní a o
zmene a doplnerú nieltorých zákonov, je PrUimate l' pounný postupovať v zmysle uvedeného vŠeobecne závazného
právneho predpisu.

Táto zmluva nadobúda platnosť dliom jej podpísaDla obonia ZInluVnýDri sLIanaD,Ii, Táto zmluva podlielra v znysle
pfislušných tlstanoveni zákona č. 40l1964 zb. občiansk_v zákonnik v zneni neskoršich predpisov v spojení s

Ťe]evantnými ustanovenianrí zákona č 21r12000 Z z, povinnérnu zverejneniu,

zmtuvaje lyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoných jeden dostane PlUímatel a jeden Posl§tovate]l

Prijímatel' podpisom tejto Zmlu}Y whlasuje, že sa oboznámil s pris]ušn]ími Všeobecne závaznými právnymi predpismi

ako aj so silvisiacimi lnternými predprsmi Po§Movatel?r, ktoré upravtúíl Všetky vzťahy {ýslovne upravené ako aj

\,^islovne neuplavené v tejto Zmluve PrUímatel'Iistovne súlhlasí s obsahom všet}§ých súvisiacich interných predpisov

Posl,:},tovaLelh a zavázuje sa plniť všetkf povinnosti, ktoré mu z nich v súlTslosLi s touto zmluvou vyplFajú

Neoddelitelirou súčasťou Zmluly sú aJ tie|o prílohyI

96

a) Pfiloha č 1, Závázné \nýstupy projektu
b) PríIoha č 2: Rozpočet proje]du

9,8 zásielka podlh tejto zmluvy sa musí doručovať na e-mailovú adresll, pripadne na adresu sídla zmluvnej stlany, ktorej
je zásielka určená a ktolé sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnťl inak a na doručovanle
zásielok si neulčia i11é e.mailové adresy aIebo lDé korešpoDdenčné adlesy Znrluvné stlany sa zavázuJú Vzájomne sl
písoDrne oznamovať všetka znreny býkajúce sa adnes oboch Zmluvllých strán uvedenýclr v záhlavi tejto ZmlulT bez

zbytočného odkladu, V prípade porušenia pounnosti podlá predchádzajúcej Vety zodpovedá zmluvná strana dnrheJ

ZmluvneJ straDe za pdpadnú škodu, ktorá jej porušením uvedenej povinnosti vznikla.

9 9 zmluvné strany sa zavázujú, že si navzájom v pripade potreby bez zbytočného odkladu posi§tnú všeti<u neýyhnutnú

súčínnosť, ktorú bude možné v závislosti od konkrétnych okotnosti od nich spravodlivo požadovať. zmluvné stlany sa
zavázrrjú vzá;omne sl v pfipade potleby bez zbytočného odkladu posk tnút infoŤmácie neiryhnutné na riadne splnenie
svojich závázkov \,ypl:hajúcich lln zo Znllu\y, a]ebo z plávnych predpisov, či pre.okovať dóležité otázky, },toré by

moh]i v záVažnej miere ovpl},vDiť plneDie povinDostí Znrlu\arých strán §ranovellých touto Zmluvou aIebo právnynr

predpisom, a bj,m ovplyvniť dosrahnuhe účelu Zmlu!ry.

9 10 Zm]uvné strany lryhlasujíl, že si zDrlunl prečítali, rozumejú jej obsahu a súlllasia s nínr Zmluvné sirany whlasujú, že

prostredníctvom tejto zmluly je lyjadrená ich skutočná, vážna, slobodná vólli, v ktorej niet omylu, zmluvné strany

whlasujú, že túto zmluvu neuzavlelr v tiesni a za nápadne nel"ýhodných podmienok. Na porwdenie lyššie uvedeného

Zmluvné stlany Zmltlvu vlastnoŤučne podpíšlt

Bratislava 4 lt]ij 20ý Čadca l9 07-2017

prijímatel'

predseda rady FPU
za posk]rtovaLelh
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Pdloha č. 1: Závázuré výstupy proJektu

Názov s.kvizície: A*vizíci8 hižniěného ioDdu.
Typ akvidcie: B€letristickÁ litsmhlra pre dospelých, deti a mládBž, DÁučná literatúra pr€ dospevcb" deti a Eládež.
Minimálny počot kusov: 500 Lnižničných jednotigk (Mintmálne 10% z dotÁcie FPU bud9 vyčlgneDých Da nákup hríh vydaných

,s podporou FPU).
Umiestnenie: Knižúčué j€dDotl(y budú umiestneDé do volhého výberu K}§uckej knižnica v Čadcí, pdp. niektoré ce[ovo
hodnotné hihy budú zaradené do pdslušoých pdnčných hižnb odkial budú vypožičiava[é na základe o§ob!ého Wžíadar a
čitatelh alebo používat€lb břnično-iďorEačných služieb.
Itré výstupy: vý§tavry húh nelnlpených v rá.mci píojektu; wr,n^r.loi2nica-cadca.sk - Pod§Eánka Nové hihy v hižDici.
Prcpagácia: do knirných jednoúek sa budú lepiť salDolepky s textoB: 'Akvizíciu podportl z verejných zdrojov Fond na
podPoru umenia" a logom FPU; iDforEácie o akvizíctt a J9j podlor€ budú zverejneué na www,hizDica{adca.sk -pod§tJálb
Nové hihy v hižnici a pod§trólk€ Projekty; natúpenýcb lníh §a budír vystavóvaí s iDformačDou t8bulkou "Novó hihy pr€
vás boli kúpené z veFjnýGb ffIrančných zdrojov posbatDutýcb FondoE Da podporu uBeDia",
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Príloha č. 2: Rozpočet projektu

2. 1 Kalkulácla nákladov

1 skrrpina rozpoČtor4ý'ch poloŽiek Autor§kd honoráte o petsonólne náklady zahíňa k[mulatívDe rozpočtové podskupiny
Alltorské hortoŤáre, PIáce a služby \,ykonané na faktúru a Personálne nák]ady, ako boli definované ako oprávEené qidavky vo
výzve.
2 Skupina lozpoČto{ých poloŽiek NÓjmy pťiestoťoý zahíňa kumulativDe rozpočtové podskupiny Nájom nteriérov a Nájom
extedéIov, ako boli definované ako oprá!Ťelré \"ýdavky vo Yýzve.3 Skupina lozpoČboYých poloŽiek Cesťovné a pfeproýné zahřňa kumulatí!.ne Iozpočtové podskuplny Cestowé nák]ady a
Náklady na prepravu techniky, ako boli definované ako oprávnené yýdavIry vo lýzve,
- skupina rozpoótových poloŽiek Propagácia a polygrafické náktady zahířLa kumulativne rozpočtové podskupiny Propagačné
nrateriá]y a publicita, Polygrafické nátdady súvisiace s 1.]hobou periodlckých publikácií a Polygrafické ná}dady súvisiace s
l"rTobou neperiodichých publikácrí, ako boll definovaDé ako oprál'rrené {idavky vo Ý,.ý2Ýe.

2. 2 Predpoldadané v:ýnosy

2.3 spoluflnancovarrle

VereJné zdroje SR
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Dodatok č. 1_

k Zmluve o poslsytnutí finančných prostriedkov
č.17-5t3-o24lt

uzatvorený v súlade s ust, § 22 zákona č. 28412074 z. z, o Fonde na podporu umenia a o zmene a
doplaeni zákona Č. 434lz1lo Z. z. o poslrytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultury Slovenskej
republiky v znení zákona č. 79lz013 Z. z. v spojení s ust. § 269 ods. 2 zákona č, 513/1991 zb. obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov / v spojení s ust, § 51 zákona č, 4OlL964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (d'alej aj ako "Dodatok"), kde zmluvnými stranami sú:

Poskyto\rater
názov; Fond na podporu umenla
sídlo: cukIová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
tčo: 42478933
konajúc prostredníctvoml prof. PhDr, Peter Michalovič, PhD,, predseda rady

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditel FPU
zriadený: zákonom č, za4l20t4 z. z. o Fonde na podporu umenia
E.mail: zuzana.borosova@fpu.sk

bežný účet - IBANI SK58 8180 0000 0070 0054 3066
depozitný účet - IBAN: SK20 8180 0000 0070 0055 3256
variabilný symbol: t7513o24'.1

(d'alej aj al<o Posk yltovatel')

Prijímatel
obchodné meno/meno a- ..---..;- - Kysucká knžnica v ČadcipneznsKo:

sídlo/miesto-- ,-'_ 
--,-: 

.., . Ul, 17. novembra 7258. O22 01 ČadcapoonlKanla/DyolIsKo:

IČo/rodnó číslo: 36145068

DIČ: 2021435625
1č DPH:

Štatutárny orgán: PhDr. Janka Bírová, riaditel
E-mail: mudrůova@kniznica-cadca.sk
číslo účtu - IBAN: SK48 8180 0000 0070 0048 1360

(dhlej aj ako "Prtjímateť')

1, Prijímateť a Posk5rtovateť uzavreli dňa 04.08.2017 Zmluvu o poslq/tnutí finančných prostriedkov
Č. ']-7-5'1,3-024tt (d'alej len Zmluva) na realizáciu projektu Systematická akvizičná člnnosť -
cesta k spokojnému čltatelbvi (dhlej len Projekt). zmluva je ku dňu podpisu tohto Dodatku
platná a účinná.

2. Z dóvodu zmeny ustanovení zá'kona č. 284120-],4 z,z, o Fonde na podporu umenia (d'a]ej aj len
"zákon") vznikla potreba zmeny nigktorých ustanovení Zmluly. Z uvedeného dóvodu zákonných
zmien Zmluvné strany uzatváŤajú tento Dodatok.

3. Odo dňa ÚČinnosti tohto Dodatku sa nasledormé ustanovenia Zmluvy nahrádzajú v celom rozsahu
nasledovným zneníml

a) Bod 5.9 Zmluvy znie:



Ak Prijímatel nebude realizovat Projekt, je povinný o tejto sk-utočnosti Posl§tovatel'a bez
zb}točného odkladu písomne informovať, Prúímatel' je povinný v lehote podtá Zmlu\T finančné
prostriedky poskytnuté mu na záldade tejto Zmlu\T v plnom rozsahu vrátiť na bežný účet
PosMovatel'a uvedený v záhlaví tejto zmlu\Y, ak irnančné prostrledky rracia do 31.12.2017,
alebo na depozitný účet, ak finančné prostriedky vracia po o1,01,2018, Pre identifikácru platby
je Prijímatel povinný použit variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto zmluly, Výnosy Prijímaiel
Poslrytovatelbvi odvedie podl'a bodu 5.8 tejto zmlulY, Prijímatel vrátením nepoužiqích irnančných
prostriedkov na ne stráca akýkolvek nárok.

b) Bod 5.1o zmtuw znie|
Ak Prijímatel nepoužije celú sumu postrytnutých finančných prostriedkov, je povinný v lehote
podlh Zmluly všetky nepoužité finančné prostriedky vrátit na bežný účet Poslrytovatela uvedený v
ZáhlaYí tejto Zmluvy, ak finančné prostriedky vracia do 3L12.2oI7, alebo na depozitný účet

uvedený v záhlavi tejto Zmluly, ak finančné prostriedky vracia po o1.01.2018. Pre identifikáciu
platby je PrijímateL povinný použit variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluly, o vrátení
nepoužitých finančných prostriedkov Prijímatel' upovedomí Pos}rytovatel'a písomne pred
realizáciou prevodu, Prijímatel' vrátením nepoužitých finančných prostriedkov na ne stráca
akýkolÝek nárok,

c) Bod 6.3 Zmluly sa doplňa písm. c, ktoré znie:
c) d'alšie doklady v zmysle § 22 ods. (9) Zákona o FPU.

d) Článok 7 Zmluly znie;
7 !.RJITENIE FINANČNÝCH PRosTRIEDKov SANKCIE
7.1 Prijímatel je povinný vrátiť Poslqrtovatel'ovi ftnančné prostriedky, Idoré použil v rozpore s

touto Zmluvou, Zákonom o FPU alebo účelom uvedeným v tejto Zmluve, a to do 30 dní odo dňa
predloženia q.účtovania aIebo zistenia ich neoprávneného použitia,
7.2 Prijímatelje povinný vrátit Poslrytovatelbvi finančné prostriedky, ktoré nepoužil celkom alebo
sčasti na financovanie Projektu, a to do 30 dní odo dňa skončenia realizácie Projektu.
7.3 Prijímatelje povinný zaplatiť PosMovatelbvi pokutu vo l.ýške 1 % z poskytnubých finančných
prostriedkov, najmenej 30,- Eur za nepredloženie Vyúčtovania spoločne s povinne predkladanými
pílohami a inými doktadmi v zmysle zmluql a zákona o Fpu v lehote uvedenej v zmluve alebo v

dodatočnej lehote určenej vo v.ýzve PoslíJatovatelh. Ak je Prijímatel v omeškaní s predložením
vyúčtovania spoločne s povinne predkladanými pdlohami a inými dokladmi v zmysle zmluw a
Zákona o FPU viac ako šest mesiacov, je povinný za každý další ukončený mesiac omeškania
nasledujúci po šiestom mesiaci zaplatiť Poslqtovatelbvi pokutu 20O,- Eur. Povinnosť Prijímatel'a
predložiť Poskytovatelbvi Vyúčtovania spoločne s povinne predk]adanými pdlohami a inými
dok]admi v zmysle Zmluvy a zákona o FPU qým nie je dotknutá.
7.4 Pruímatel je povinný zaplatiť Poslqtovatelbvi penále vo výŠke 0,01 7o zo sumy neoprávnene
použitých finančných prostriedkov, a to za každý deň neoprávneného použitia ilnančných
prostriedkov podlh 7.1zmluw, Prijímatel'je povinný zaplatiť Poskytovatelbvi penale vo qýške 0,01

70 zo sumy neoprávnene zadržaných finančných prostriedkov, a to za každý deň neoprávneného
zadržania finančných prostriedkov po uplynutí lehoty podl'a bodu 7.2 Zmluvy, Povinnost
PrijímateLr vrátit Poskytovatelbvi finančné prostriedky na vrátenie ktoných vznikol
Poskytovatelbvi nárok qým nie je dotknutá.
7.5 Ak je Prijímateť povinný vrátit finančné prostriedky alebo ich čast z dóvodov uvedených v
bodoch 5,9, 5,10 alebo 5.15 Zmluvy a Prijímatel finančné prostriedky alebo ich časť
Posl§tovatelbvi nevráti vo výške a v lehote uvedených vo qýzve alebo v tejto zmluve (tj. poruší
svoj závázok vrátiť tieto finančné prostriedky), vzniká Poslqatovatelbvi voči Prijímatelbvi nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty Vo wýške 0,01 o/o z hodnoty sumy finančných prostriedkov, ktorych
Vrátenie Posl§tovateť od Prijímatel'a r"ýzvou požaduje, a to za každý deň takéhoto neoprár.neného



zadrŽiavania íinanČných prostriedkov. Povinnost Prijímatel'a vrátiť Poskytovatelbvi finančné
prostriedky, na vrátenie ktor,ých vznikol PosMovatelbvi nárok, ťým nie je dotknutá.
7.6 v prípade orneškania Pruímatelh so zaplatením akéhokolvek peňažného závázku
Posh/tovatelbvi je PrjJímatel' povinný zaplatiť Poslq/tovatelbvi úroky z omeškania vo r"ýške 0,03 o/o

z dlžnej sumy, a to za každý deĎ omeškania,
7.7 V prípade, že v dós}edku skutočnosti, za ktorú zodpovedá Prijímatel] vznikne Posk}tovatelbvi
škoda, je Prijímatel' povinný nahradit ju Pos}§tovatelbvi v lehote, ktorú určí Poslq/tovatel: a v
celom rozsahu tak, ako bude vyčíslená Poslrytovatelbm.
7.8 zaplatením penále, pokuty a zmluvnej pokuty podlh tejto zmluvy nie je dotkauté právo na
náhradu škody spósobenej porušením povinnosti, pre púpad porušenia ktorej bola dohodnutá; a
náhrada škody móže byt uplatňovaná Poskytovatelbm voči Prijímatelbvi v plnej \"ýške a to aj v
pdpade, ak zmluvná pokuta prer,yšuje v"ýšku škody.

e) Článok 8 Zmluly zniel
8 ZÁNIK zMLtMr
8.1 Právne vzťahy medzi Posk}tovatelbm a Prijímatelbm založené touto Zmluvou móžu zanilmúť
najmá:
a) akceptáciou ňadneho a úplného }yúčtovania Projektu podl'a čl, 6 tejto Zmluvy.
b) dohodou Zmlr,rvných strán,
c) odstúpením od zmlurry zo strany Poskytovatelh,
8.2 Poskytovatel móže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak Prijímatel použije finančné
prostriedky alebo ich časť v rozpore so Zmluvou, resp, v rozpore s účelom uved€ným v tejto
zmluve, Rovnako móže PosMovateť odstúpit od tejto zmlu!,}, v prípade podstatného poruŠenia
tejto zmluvy alebo V prípade zmeny okolností, za ktorych došlo k uzavretiu Zmluvy, a to najmá:
a) ak sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na záHade ktorých Poslrytovatel rozhodol o
poskytnutí dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,
b) ak Prljímatel' bezdóvodne pozastavil realizáciu projektu,
c) ak na majetok Prijímatel'a bola povolená exekúcia, reštrukturalizácia alebo vyhlásený konkurz,
alebo bol návrh na whlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.
8.3 PosMovatel je oprávnený od Zmluql odstúpiť v pípade, ak Prijímateť predloží žiadost o
dotáciu na projekt v rámci rovnakého opatrenia, v ktorom je poskytovaná dotácia touto Zmluvou,
pričom Poskytovatel daný projekt vyhodnotí ako projekt zhodný s Projektom podl'a tejto zmluvy.
Za zhodný sa považuje aj projekt obsahujúci odchýlky od Projektu, ak podstatná čast projektu
podl'a posúdenia Pos}§tovatel'a je zhodná s Projektom. V prípade odstúpenia podl'a tohto bodu je
odstúpenie Poslqtovatelh od Zmluvy účinné uplynutím posledného dňa obdobia, na ktoré už bola
poskytnutá dotácia podl'a tejto zmluvy, pričom deň účinnosti odstúpenia je zároveň posledným
dňom platnosti ZmIu\.T/, a zmluva zaniká s účinkami do budúcnosti,
8.4 Ak nie je ustanovené inak, odstúpenie od zmluvy je účinné, a Zmluva zaniká tnomentom jeho
doručenia druhej zmluvnej strane. Ak nie je uvedené inak, odstúpením od Zmluvy zanikajú Všetky
práva a povinnosti strán zo Zmluvy. Zmluvná strana, ktorej pred odstúpením od Zmluvy poslrytla
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 Prijímateť vykonat osobne. Do práv a povinností Prijimatelh zo Zmluvy
vstupujú dedičia Prijímatelh.
8.6 Ak obsahom zmluvy je plnenie, ktoré mal zomrelý Prijímatel vykonat osobne, táto zmluva
momentom jeho smrti zaniká. Vysporiadanie nárokov zo Zmllvy rYkoná Poslrytovateť voči
dedičom, Poslq.tovatel má nárok na vrátenie nespotrebovanej časti plnenia ku dňu zániku
zmlulY, a ak Prijímatel'Zo zmlu\T plnil čiastočne, má Poslqtovatel nárok na Wátenie časti
poskytnutých íinančných prostriedkov v pomere k velkosti uvedeného čiastočného plnenia
Prijímatel'a, podl'a toho ktorá suma je vyššia. Ak Prijímateť Zo zmluvy ku dňu zániku Zmlulry
neplnil vóbec, má Posl§tovatel nárok na vrátenie celej sumy poskytnubých finančných
prostriedkov, Dókazné bremeno o plnení resp. čiastočnom plnení zo Zmlula prechádza na
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dedičov Prijímatelh. Ku dňu zániku Zmluvy zaniká akékolVek
akékoťvek plnenie Poskytovatelh zo Zmluvy.

i,dááOt] BratlsIJta

8.7 Ustanovenia tejto zmlu\T upravujúce sankcie ako aj
dalšie ustanovenia, ktoré svojou povahou majú platit aj po zániku zmluvy, nie sú odstúp
zmlulY dotknuté.

4, ostatné ustanovenia Zmluvy !ýmto Dodatkom nodotlmuté ostávajú bezzmerry.
5. Tento Dodatok ajeho prílohy sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch, z kto4ých jeden dostane

Prjjímatel'a jeden Poslqrtovatell Prijímateť podpisom tohto Dodatku Whlasuje, že sa oboznámil s
príslušnými ustanoveniami Dodatku a súhlasí s nimi.

6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Tento
dodatok podlieha v zmysle pdslušných ustanovení zákona č. 40|1,964 Zb. Občianslry zákonník v
znení neskorších predpisov v spojení s relevantnými ustanoveniami zákona č. 277l2ooo z, z.
povinnému zverejneniu,

lCo.J.]+ !}j1] i ] ; ,l(']lj 00 8_1,7 -{7

Prijímate,

KYsLCKÁ KNlŽNlcA
v ČADcl

Ul- 17. Novembra 125B

ů 9, |,i,j 2017v Blatislave dňa

Predseda rady FP
Za Poskytovatelb

RiaditelFPU /
Za Poskytovatelá

Kysucká knižnica v Čadci

DOšIOt]ňa: r! i 'i!:l

Evldenčné ,.- 
^C|sJo: lgk ť !L',':, lr1tl,ir


