Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č.16-613-02755
uzatvorená v súlade s ust

§ 22 zákona Č

284/2014 Z. z. o Fonde na podi)oru umenia a o zmene a doplnení zákona č.

434/2010 Z. z. o poskytovaní dotáciĺ v pôsobnosti Mmisterstva kultúry Slovenskej republiky v zneni' zákona Č. 79/2013 Z. z v
spojenĺ s ust. § 269 ods, 2 zákona č. 513/1991 Z))

Obchodný zákonník v znení neskorši'ch predpisov / v spojení s ust

§ 51

zákona č. 40/1964 Zb, Občiansky zákonni'k v znenĺ neskoršĺch predpisov (ďalej aj ako ZmJuva)

1 Zmlumé strany
1.1 Posk}*ovatel.
názov:

Fond na podporti um®nla

sĺdlo:

Cuki`ová 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto

IČO:

42418933

konajúc prostredníctvom

i)rof PhDľ Peteľ Michalovič. PhD , predseda i.acly

Mgr ]ozet Kovalčik, PliD., riaditeľFPU
E-mall.

info@f pu sk, zuzana borosova@fpu sk

bežný účet - IBAN:

SK58 8180 0000 0070 0054 3066

clepozitny úče[ - IBAN:

SK20 8180 0000 0070 0055 3256

variabilný symbol

1661302755

(ďalej a) ako Posk}'íovaceJ' alebo FPU)

1.2 Prijímatel'
obchodné meno/meno a priezvisko

Obec Nedožery-Brezany

sícllo/miesto podmkania/bydlisko

Družstevna 367/1, 97212 Nedožery-Brezany

ič0/rodné čís[o:

00318302

DIČ:

2021162737

IČ DPH:

Štatutámy orgán:

juDr Maľtm Mokrý, staľosta ol]ce

E-mail:

stai`()sLa@ne(lozeľy-bi`ezany sk

Čĺslo účtu - IBAN;

SK20 0Ž00 0U00 00001842 9382

(d'alej aj ako Pnjír)iaĹe/')
(Poskytovateľ a Priji`mateľ ďalej aj ako Zm/i/vné síĺ.t]Í]y)

2 Úvodné ustanovenia
21

Poskytovatel' poskytuje finaiičné pľostrie(ik}' na záklcide zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o

zmene a doplnení zákona č 434/2oio Z 7. u ijoskytovani dotácií v pôsobnosti Mimsterstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona č, 79/20i3 Z z `' znenĺ neskoršĺch prec[pisov (d.alej aj ako Zákori o FPU) a podl'a interných
predpisov Pc>skytovatel'a, ktorymi sú najma Štatút Poskytovateľa VP č 2/2015 zo dňa 27.05.2015 (d'alej aj ako Síaťúí),
Zásady poskytovama finančných prostneclkov z Fondu na podporu umenia VP FPU č.12/2015 zo dňa 24 02.2016

(ďalej aj ako Zásady) a Štruktúra podpome`i činnosti Fondu na podpom umenia na rok 2oi6 (d'alej aj ako ŠtrukĹúro
podporn€/ ČinnosĹi) a v súlade s podmiei`kami stanovenými vo Výzve číslo 8/2oi6 na predkladanie žiaclostí (d.alej aj

ako Výzw)
2.2

Finančné prostriedky poskytniité m zákhi\e tejto Zmli`v}ĺ su verejnými prostriedkam a na ich poskytnutie a použitie
sa vzťahujú ustanc>venia zákom č 523/2Ui)4 Z z o rozpočtovych pravidlách verejnej správy a o zmene a doplneni'
niektorých zákonov v znenĺ neskcirši(;h i)reilpisc>v ((l'alej aj ako Zákon o rozpočfových pravicJJách) a pri`slušné

ustanovenia zákona č. 358/2015 Z z cy i'ipra\,e niektorych vzťahov v oblasti štátnej pomoci a mimmálnej pomoci a o

zmene a doplnenĺ niektoiÝch zákonov (zákon o Štatnej pomoci) (ďalej aj ako Zákor] o ŠP).
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2 3

Pnjímatel'predložil Poskytovdtelovi iia ŽáLlade \ ýzw úplnú písomnú žiadosť číslo i6-613-02755 o poskytnutie
finančných prostriedkov (dalej aj ako Žiadosť) 0(lboi`ná komisia FPU vo svojom hodnoteni' (d'alej aj ako Hodnocenie)

odpomčila poskytnúť Prijĺmatelovi finančne prostriedky iia podporu projektu podrobiie špecifikovaného v Žiadosti

(ďalej a] ako Projekt) Riadmr FPU na zaklade Hodiiotenia rozhodol o poskytnuti' fmančnych prostnedkov dňa
17.06.2016

3 Predmet zmluvy
3.1

Touto Zmluvou sa Poskytuvatel zciva/.uje ijuskytnut Prijimateľovi fmančné prostnec`ky na realízáciu Projektu s názvom

Obnova a rozšírenie lmižnlčného fond`i, a to vu vyške a za poclmienok stanovenych najma v tejto Zmluve, vo
Výzve, v Zákone o FPU, v inych suvisiai\ch všeol)ecne zavazných právnych preclpisoch, v mtemých precli)isoch FPU

(najma v Zasadách, v Štatute a v Štrukture poclpornej émnosti) Prijímatel sa zavazuje Poskytovatel`om poskytnuté

finančné prostriedky použit v sulacle s učelom poskytniitia fmančných prostnedkov , rešpektujúc najma i)odmienky

stanovené touto Zmluvou, Výzvou, Zcikonom o FpiT Štatútom, Zásadami, Štruktúrou podpomej činnosti ako aj inými
všeobecne závaznými právnymi i)redi)ism a inym internými predpism Poskytovatela Prijímatel sa zároveň zavazuje
Poskytovatelovi hodnoveľne pi`eukazat poiižitie i)oskytnutých finančných prostriedko`. `' súlade s učelom ich

poskytnutia a v sulade s ii`v`iii poclmienkc`m vyplyvajiicim z obsahu tejto Zmluvy a/alebo v sulade s podmienkami
vyplýva]úcim z Výzvy, zo Zákona o Fpi', z mych súvisiacich všeobecne záväzných pra`nych predpisoch a z intemých
predpisoch FPU (najma zo Zásacl, zo Štatútu a zo Štruktúry podpornej činnosti).

4 Účel a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov
41

Základným účelom tejto Zmliw+ jLJ ijusl\tnutie finančnyeh prostriedko`' Posk}to\atelcin Prijímatelo`i na akvizícia

knižničnóho fondu
42

Zmluvné strany sa doho(lli na zdvazn}ch vei`nych wstupoch z Projektu (ďalej aj ako Závazné v}1stupy), ktoré sú
špecifikované v prílohe č

11{ tejto Zmluve oI)sah a rozsah Zavaznych vecných `rystupo` inožno na základe dohody

Zmluvných stran meniť cloclatkoni k \ejio Zmliive

4 3

Poskytovatel poskytuje zt> svoiht> i`ozpoiYiu Pi`ijmiaielov] fmančne prostriedky vo forme dotacie v celkovej

výške 1200,00 EUR na úhi`adu bežiiých \í'(tavlw
4.4

Finančné prc>striedk} sa poskytuju akij imnim{iLm i)omo. (pomoc (le mmimis) podla Schémy mmmalnej pomoci

poskytovanej v Slovenskej repi`\)1ike pľostredníi ivoin Fondu na podpom umeiiia, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníki` č 74/2016 wdanom (lňd 19 0L[ 2016 pocl G000008

5 Práva a povinnosti zmluvných strán
5 1

Poskytovatel sa zdvazuje poskytnul fiiidnčne pi`ostriedkv Prijímatelovi ljezhc>tovostne na bankovy iičet uvedenú `.

zählaví tejto Zmlu`T najskôr v (lei.i nc`sledujuci po clm zverejiiema tejto Zmlu\ľ v Centrálnom registn zmluv podla
osobitého predDisu, najneskôi` do J0 dm odo tlňa zvei.ejnenia tejto Zmluw' `i Cenii`álnom registri zmlú` podla

osobiteho predpisu
5.2

Fmančné i)rostrieclky poskytnuié po(Ua tejto Zmlu\ĺy su účelovo viazané na úhradu všetkých alebo len niektorych

bežných výdavkov, ktoré suvisia s redlizciciou Projektu, ktore sú podrobne špecifikovane v rozpočte nákladov
Projektu Rozpočetje prilohoi` č 2 k ieito Zmluve (dalej aj ako Rozpočet projekí[() Finančné prostnedky poskytnuté
na zaklade tejto Zmli`v) iiesmi'\ l))rt pouzm \ĺ rozpore s touto Zmluvou, v rozportji so \'šeobecne závaznými právnymi
predpism am `' rozi)ore s mteľnyini i)rli(li)ismi Posk\'to\'ateľa

5 3

Pnjimatel sci zavaz\ije pudiel`it s.i iw mw mm ztiljezi)eéeiH [ealizacie Projektu formou i)ovinného spolufinancovania
určeného podla pi`islušnych iisitin(iveiii Žakon.i o Fpl , Struktúiy pc>dpomej čmnosti a podľa rozpočtu Pi`oiektu v sume

najmenej 75,00 EUR
54

Pnjimatel' pľijíma finančne prostneclL\ i)oskytnute na základe tejto Zmluvy bez výhrad v plnom rozsahu a za
podmienok vyplyvajúcich z tejto Zmliľť) , zo \seol)ecne zdvaznych prá`.nych i)redpisov a z intemých predpisov
Pciskytovateľa.
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5.5Pnjimateľpoprávnenýpoužitfinančnepľostriedkvposkytnutenazákladete]úZmluvynaúhi.adukonkrétneho
`ryda\ku/nákladu,avšaknajviacvsume,ktorajei)i.irozpočtove]skupinetohwnákladu/výdavkuuvedenávRozpočte
projeť`|uPrijímatel`]eoi)rávnenýi)oužitavyúčtijvatvydavky/nákladyvrámcijediiotlivýchskupínrozpočtových
poloz.e`Ku`'edenýchvpríloheč2ktejtoZmluveVpriebehurealizácíeprojektumôžePriiímatel'uskutočnúpi.esuny
finar.čn}'chprosti`iedkovmeclziskupinamiruzpočtovýchpoložiekuvedenýchvtejmZmh"maximálmdovýšky20%

fmmľčwprostriedkovpridelenýchnaclanuskupinurozpočtovýchpoložiekbeztohoal»muselžiadaťozmenu
pcd=iienokposkytnutmdotáciePmjimatelmjepovinnýpoužitvšetkyfinančnépi`ostneclkyposkytnuúnazáklade
te-`_c.Z=T.;u`?-

56

Pr. .=.E.ťE. e povinn} použft f.nar.ciie prosti iedk} vylučne na vydavky suvisiace s reahzáciou Projektu (d'alej lm

op-L=`.,mc.`..\'davk})Fplbucleamc>pľa\nenevýdavkypodlapredchádzajúcejvetyakceptovaťa)vydavkyPrijímatel'a,

kt"Prijimatel\i.naložHpiecli'.zc`\ietiiiiZiiiliivy,ak1)01iwnaloženémúhraduvÝdavkovktorévzniklina]skôr

ol.0l.20i6VydavLS'musiaPrijimatelovi\zmknúťnajneskôrdo31.10.2016Dňomvznikuvýdavkusarozumiedeň

doclaniatovarualeboposkytnutiaslužieh,htoresupredmetomvyučtovaniaDňomúl"sam""deňodpísania
fmančnýchprostriedkovzúčtuPn)imatelazaučelomzai)lateniacenyzatovaraleboslužby
570prcivnený"výdavkamivzm}slebc>du56tejtoZniluvysarozumejúvýdavkyuvedenévpríslušnejvýzveVýdavkybez

pnamehovzťahukreahzácnpi`ojel{tutini`idavky,ktoréniesúsúčastouRozpočmi)ro]eftwnebudúakceptované.
Taktiežnebudúakceptovanéakooprávnenévšetkyvýdavkyuvedenévčlánkii6bod6Zásad

58\-`r.osyzposkytnutýchfmančnýchprostnedkov,akosúnaprúrokyposkytnutépei.iažnýmústavom,vktorommá
PĹ.imateľzriadenýúčet,naktoromsafinancnéprostriedkynachádzajú"ajakoVý"Wsúprĺ]mamištátneho
rozpočtuakzákonč523/2004Zzoiozpočtovýchpravidláchverejnejsprávyaozm"adoplnem`niektorych
záLonovvzneníneskoršíchzákowalel)o`>sol)itnýzákonneustanovujúmakPrijimateľjepovinnývšetkyVýnosypo

odratanii)oplatkovzavedenieúétuMemi3t>i)latkovzazaložemeazrušenieúčtwodvtinadepozitnýbankovýúčet
(pmidentifikáciuplatbyjePriiimateli)o\inmiijoiižitvanabilnýsymbdi`vedenývzáhlavítejmZmluvy)Poskytovatel'a

preddatumomkonečnehoaiiplnehovyiiĹ`to\amaposkytnutýchfinančnýchprostriedkovNeodvedemVýnosovpodl'a
predchädzajucej vetyp porušemm finaiiťne] discii)1i'ny v zmysle § 31 ods 1 písm d) zákm č 523/2004 Z. z o

rozpočtonc,`,pravidláchverejnejspráwat)zmeneadoplnenímektorýchzákonov0vráteníVý"wPri]ímaú1'
upovedomiPoskvtovatelapisoii`nep"liealizaciouprevoduVprípacle,žePri)ímateľo"výnosynevznikli,]epovinný
Posk}rto`.atelo'-iotompodatmfoi`mámtm-mwČesti`ehowhlaseiiiaprivyúčtovaiiíposkytnutýchfinančných
pi`ostriedko`

59AkPnjimate'{-~umreahzovstProjtltijepovinn}otejtoskutoénostiPoskytovatelal)ezzl)ytočnéhoodkladupísomne
iiiformovatPrijimatel)ei)ovinml)ezodklai\nefmanč`néinostriedkyposkytnutémunazákladetemZmb"vplnom
rozsahuvrawr,abežnyúčetPosl`vtovatelauveclenyvzáhlavítejtoZmluvy,akfinančnéprostriedkyvraciado

3i.12.2oi6alebonaclepozmvučet,akfinc\nčneprostriedkyvraciapooi.Oi.20i7.Preidentifiká"platbyp
Pnjímateľpovinn\tpoužftvai`iabilnýsymboluvedenyvzáhlavite]toZmluvy.VýnosyPi`ijímatel.Poskytovatelouodvedie

podl'aboclu58tejtoZmhNyPri)ĺmatel\Jľatenĺninepoiižitýchfinančnýchprostriedkovnanestrácaakýkol.veknárok

510AkPrijímatelnepoužijecelúsumuposkytiiutýchfinančnýchprostriedkovjepo"rvbezodkladmvšetkynepoužite
finančnéprostriedkyvratftnal)ežný`'ičetPoskvtovatelauvedei`ývzáhlavĺtejtoZmhľvyakfinančnéprostriedky
vraciado31.12.20i6,alebonadepo7itn`r\úctwe(lenývzáhlavitejtoZmhwakfinančnéprostnedkyvraciapo
oi.oi.20i7Pmic`entifil`a(n`plathjePľijiint`telpovinnypoužitvanabilnysymboluvedenyvzáhlMtejúZmluvy0
vrátenínepoužitýchfmdncn\chp[ostľieclkovPrijmidLelupoveclomiPoskytovatelapisommpRdi`eahzácioui)revodu.

Prijímatelvratenímnepoužftwfmancnycl`i)ľostrieclkovnanestrácaakýkolveknárok
511Poskyto\'ateľjeoprávnenykec\)'kolvekwktmatveciiuafinančnúl<ontroluhospodáremasfmančnýmiprosti`iedkami

poskytnutýminazáklachtejtoĹ,nilu\?akoaikontroludodi`ŽiavaniapovinnosuazavazkwPrijímateľazprávneho
vzťahuvzmknutéhonazaklacbtejmZmlu\i`PrijimateljepovimýumožnitPoskytovatel"anímpoverenýmosobam
vykonaniekonti`oWpocl\'apreclchd(\Ždiuceui\ĺet}ZatymučelomjePrijíniateli)ovinnyPoskytovateló"poskytnúť

potrebnúsúčinnost,najmprec\1o'Žitdokld(`\aiiclajezi`čtovnejdokiunentácftumožnitvstupdosvojhosídla,resp
pnestorov,vktorychpodnikaate)to\r)komvc`ini`činnostaleborealizujeProjekPoskytovatel'sazavazupoznámH
PnjimateľmtermínkontrolynaiiTienej5t\nivoprecl,atopisomneprostrednictvompoštovejzásielkyaleboe-mailom.
PriurčovanitefminukontrobrsaPosLvtovtTftdzavaziijepostupovattak,abyuskutočnenímkontrolyPnjímatel'ou
nespôsobil neprimerané zclržama v realizácii Projektu
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5.12

Pnjĺmatel' sa v suvislosti s realizáciou Projektu zavazuje podl'a povahy Projektu primeraným a vhodným spôsobom
informovať o tom. že Projekt, na ktt>i.v bcjli poskvti`uté f`nančné prostriedky na základe tejto Zmluvy, podporil
Poskytovateľ Pri propa(já(`ii Pi.ujekiu iĹJ Pi ijm`ateľ po\Ímný post`ipctvať podľa Prĺručky pre propagáciu FPU a podl'a

Manuálu pre vizuálnu iclei`iiiu Fpl', kioi il i'usk}'twateľ zverejnĺ na webovom slclle FPU. Pnjimateľ sa zaväzuje

postupovat' v zmysle znenia ilokumei\io\ ši)eĹ`ifikĹtvanýĹ`h v predchádzajúcej vete aktuálnych k momentu vykonávania

propagácie. Pnjĺmateľ sa tiež zavazuje \ clostatočnom Časovom predstihu, najneskôr však 10 dní vopred, informovať

Poskytovatel'a o termíne reahzai`ie vystupuv projektu, vrátane reprezentačných, propagačných a/alebo si)oločenských
podujatí súvisiacich s uvedením Pro`iektu na verejnosti. Na základe vzájomnej dohocty je Prijímateľ povinný umožniť
osobám konajúcim za/v mene Poskytovateľa účasť na všetkých podujatiach súvisiacich s Projektom.
5.13

Pnji'matel'sa zavazu]e, že pi`i všctkých ijodujt\Liach a aktivitách súvisiacich s Projektom na verejnosti vykoná s
vynaloženi'm maximálneho úsilia tak.` opaircmd, ktc>rými zamedzĺ tc>mi`, aby mohlo clôjsť alebo clošlo najma k

nasledovným negatĺvnym spoločenskym jtiviym.

a)

podpoi`e alebo propa(/acii skupín osôb alebo hnutí, ktoré v rámci svojej Činnosti násilím, hi`ozbou násilia

alebo hrozbou inej ťažke) ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd iných,
b)

použi`vaniu zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavovamiĹ sympatii' k skupine alebo hnutiam, ktoré
násilím, hrozbou násili@ alel)o hrozbou mej ťažkej iijmy smerujú k potláčaniu zakladnych pi`áv a slobôd osôb,

c)

sprístupňovamu, uváclzaniu (lo obel`u, i)on```kaniu, preclávaniu alebo inemu spôsobu rozširovania

extrémistickýchinciteriálo\,
d)

hanobeniu i`iekLoi`eho nc\i`ocla, jĹihojazyka, k hanol)emu niektorej ras}

alebo etnickej skupiny, k hanobeniu

jednotlivcd alt]lju sk\ii)inv usôl) pi`e ich príslušnc>st' k niektorej rase, narodu, národnosti, farbe pleti, etnicke]

skupine, pô\ oclu [`otlu, iji`e iĹ\h iiaL]oženské \7'zname ale])o preto, Že su bez vi/.znania alebo k vyhrážaniu sa

takýmto osol)ám alebo k ol)meclzuvaniu pi`áv takychto osôb,
e)

poclnei`ovaniu k msihu aleljo k nenávisti voč` skupine osôb alebojednotli\'co\.i pre iL`h prís[ušnosť k niektorej

rase, nároclu, nárudnosti, rai`])e pleti, etmckej skupine, pôvodu rodu alebcj pre ich náboženské vyznanie
(cľalej aj ako Nežioc/tice. koľioJiie)

5.14

Ak aj napriek splneniii povinn(]sLi Pruimcitel'a i)o(ll'a bodu 5.13 Zmluvy dôide l)ez jeho 7.a`inenia k takému

Nežiaducemu konaniu, Prijimatel'je i)o\ ii"i\' l)ez zby[očneho odkladu vykonať take i`\kon}. a pnjať také opatrenia, aby
Nežiaducemu konaniu Úkč\mžite zaiiiijclzil d zdbLizpečil, aby sa v cl'alšom takom konani nepokračovalo.

5.15

V prĺpade, že dôide zu sti`any Pnjímaiela k ijoruše[iiu povinnostĺ podľa bodov 5.13 a/alebo 5.14 tejto Zmluvy, považujú

sa finančné prostriedky poskytnuté na zäklade tejto Zmluvy za použité v rozp`tre s touto Zmluvou Finančné
prostriedky podľa predcháclzajucej vety je Prijĺmateľ povinný poskytovateľo`.i \rrátit' na bankový účet Poskytovatel'a
uvedený v záhlavi' tejto Zmluvy, a to mjiieskôr c`o 21 dni od doručenia \r)'z\`' Poskytovatel'a Pnjímateľovi na vrátenie

takých finančnych prostrieclkov
5.16

Nesplnenie závazkov a/alebo porušemt. iju\'!imosii wijl}``'aji`icich pre Prijimatel'd zo Zmluvy a/alebo v s`'ivislosti so

Zmluvo`` sa považi`je za i)ouzitie ĺimnčiiyuh iji osLi`ieclko\ \ ritzpore s účelom w.ecleným v Zmluve, s výnimkou
nesplnenia závazkov alel)tj porušei`ia i)uvinnosti preukázatelhe zapríčinených z dóvodu vyššej moci.

6 Podmienlqr poskytnutia a vyúčtovaLnia finančných prostriedkov
61

Poskytovateľ sa na základe tejto Zmluv.v zavazuje puskytnút' Prijímatel'ovi finančné prostriedL+' vo \r\-ške u\-eclenej `'

bode 4.3 bezhotovostným i)i`evoclom iia účet Pri]imateľa uvedený v záhlavi' tejto Zmluvy
6.2

V prĺpade zistenia Poskyto\Íatel'a c> i)reukčtzateliiych neclostatkoch i)ri hospodáreni` Prijímateľa s poskytnutými

finančným prostriedkami jc-Posk}'tovc`tel' oprá\-neny tiž clo času odstránenia týchto nedostatkov zastaviť poskytovanie
ďalšich finančnych prc)stnedkov PHjimatelovi

6.3

Použitie finančných prostnedkov, poskytnutych na zaklacle tejto Zmluvy, pocllieha ich finančnému vyúčtovaniu a
vecnému vyhoclnoteni`i Projektu ((lalej spolu aj ako Vyúč`tovanie), ktoré Pnjĺmatel' zreahziije v registračnom systéme
Poskytovateľa Prijímateľje povinný V}ĺúčto\/.`+nie po(lľa predchádza]úcej vety Poskytovatel`ovi predložiť v tlačenej

podobe vygenerovanej z registrači`t.ho svstémii FPU na]neskôr do termi'nu. 3i.Oi.20i 7. K Vyúčtovaniu je PriJi`matel'
povinny priložit cij

Zmluva o poskytnuti rir`ančných i)ros[rietlko`i č

i (>-U I '3ĺ027íli5

a)

Kópie originálnych účtovi\ých dokladov označených či'slom zmluvy (účtovný doklad ako preukázateľný
záznam mi`si' obsahovat' naležitosti \Í zmysle § io zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve, i)ričom za obsahovú
spi`ávnosť účtovného doklaclu zodpovedá priji'mateľ dotácie ) potvrdzujúcich použitie poskytnutých

finančných prostrieúku\ a kupie vyi)isov z učtu označených číslom Zmluvy, na ktorý boli poukázané finančné
prostriedky a z ktoi`éhu l)uli uhrác`zané vydavky na projekt s použitĺm i)oskytnutých finančných prostriedkov.
Ak je prijímateľ dotácie reijistrovaným platcom dane z pndanej hodnoty (d.alej len DPH) a môže si uplatmť

odpočítanie DPH, táto nie je pri v"čtovani' dotácie považovaná za oprávnený výdavok.
alebo
b)

spravu auclítora alel)o ziialeck}'ĺ posudok licencovaného znalca o zhode predloženého fiiiančného vyúčtovania
so zml`ivou, spi.č'ivu audíioľa alel)o znalecký posudok predloží prijímateľ vždy, ak je celková suma finančných
prostrieclkov i)oskv.mut}'cn i)uclla zmliwy 100 000 EUR ale})o viac Správu audítora predkladá Pnjímatel'v
rozsahu, ako je uičené \ i``l`iiii\u 7 bt)tl 4 Zásacl

6.4

\ \.učtovanie musi' obsaliovať iiifoi`maciu ct poi`Žití finančných i)rostriedkov podľa skL`pín rozpočtových položiek s

ohladom na Rozpočet projektu NeoclcLeliteľnou súčast'ou Vyúčtovania je aj zdokladovame povimého spolufinancovania

oi.ravnených vydavkov projektu vo vyške iirčenej v tejto Zmluve. Neoprávnené vyclavky projektu žiadateľ nemôže
`T-jčtovať ako povinné spolufinancovanie Ak Pnjímateľ v zdokladovaní a vyučtovaní povinného spolufinancovania
p:9. ek[u uvedie vydavky, ktoré uhradila tretia osoba, je povinný pnložiť k vyučtovaniu aj kópiu doklaclu
?[T.Tdzujúceho zmluvný vzťah meclzi i)rijiimieľom a touto osobou, na základe ktorého boli tieto výdavky uhradené.
=ť..-:'ťeň je Prijlmatel' povinný k wi'`čtovamu z`\l)ezpečit' oc` tejto osol)y predloženie kópii' účtovných dokladov

:/=ť.Tizujúcich vzmk a i'ihraclu takto wi``čto\'aných vydavkov Povinnou prílohou vyuótovama je aj prehl`ad ďalšieho
spciufi.|ancovania projektu zo zďrojov wedených v ľozpočte i)rojektu.

6 5

Vecne `.=y.hodnotenĺe projektu Prijímateľ wpracuje v predplsanej štruktúre určenej v Príručke pre vecné vyhodnotenie
a vyučtoTanie projektu FPU, ktoi`u Poskytovateľ zverejm' na webovom si'dle FPLT. Vecné vyhodnotenie musí obsahovať:
ai
b)

správti o realizácu projektu poclrol)ne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,
.nformáciu o nai)lnení predi)okldďov, cieľov a výsleclkov projektu, ktofe i)rijímateľuviedol v žiadosti o
:_i3sk}rtniitie finančnych i)rosLi`icclkov,

c)

6.6

'`.is[né zlioclnotenie iJfínosu i)ľo`iektii i)ojeho realizácii

K \ecne=i. -L ..-. L=r.Ú:€`?iu ProjiJkiu )e t'njimalel povmn} pnlozĺ.iť cij cloLuiiitmiy poťvrcizujúce Splnenie povinnosti

Prijímatela \-`-p!}``=a...icej n`u z čl 5 bod 512 vľvá veta tejto Zmluvy v rozsahu určenom Pnručkou pre propagáciu FPU

a dokument}. pot\Tazujúce Závazné výstupy z Pľojektu podľa prílohy Č. 1 k tejto Zmluve, v rozsahu určenom Pi`ífučkou
pre vecné vyiiodnotenie a vyúčtovanie projektii FPLT
6 7

Vyi'ičtc>vanie mtisi D:`-t podi)isané Prijmicitelom alel)o štatiitamym orgánom Pnjímatel'a alebo ním na tento účel pi'somne
splnomoci`enou osobou, pričom iotc> si)lnomtjciieiiie musí byť súčasťou predloženého Vy`'ičtovania.

6.8

Prijĺmatel.]e povinny doručit' Vyi'ičtovanie Poskyiovateľovi osobne do kancelárie FPU, prostredníctvom kuriérskej

služby alebo prostredmct\ om dupoi.učenej zasielky.
6.9

Ak Prijĺmateľ nepredloží \.}r`'ičtovanie najnes!(Ôr v termíne stanovenom v bode 6,3 tohto Článku, Poskytovateľ ho
pi`somne vyzve, aby pred]oŽ]l Vyučtovanie bez zl)ytočného oclkladi`, najneskôr však do 10 dni' ocl doničenia písomnej
vyzvy. Ak prijĺmatel` nepredloží Vvú(`to\-aiiiiJ {ini v i`vedenej dodatočnej lehote, považuje sa táto sk\`točnosť za použitie
fii`ančných prostriedkov v ľoz}iuľe s iičelom ``vL.(leným v tejto Zmli`ve

6.10

Ak kancelána zistĺ iiedosiatk}. vu \ \.ué[u\'.mi c`lelju v jeho pľnohách, oznámi tieto nedostatky prostredníctvom
elektronickej pošty Priji`matel'ovi a \Tz\'c hu, c\l)}' v lehote do 7 dní neclostatky odstráml. Ak Priji'mateľ nezabezpeči'

odstränenie nedostatkov \' stano\.enom termiiie. považuje sa táto sl"točnosť za použitie poskytnutých finančných
prostriedkov alebo ich časti, v rozp\)re s i`Č`elom uvecleným v tejto Zmluve.

611

Ak kancelária pri overovam' splnenid podmei}ok použitia fmančných prostrieclkov z fondu zistí také porušenie
podmienok uvedených v Zmli`ve, ktoi.é zd[{ladá i)ovinnosť pnjĺmatel'a vrátit' poskytnuté finančné prostriedky alebo ich
časť, neoclklaclne vyzve Pnj`'mateľa, ab\ \' i(\hute (lo 10 dní oc`viedol i)oskytn`ité fmančiié pi`ostriedky na účet fondu. Ak
Priji'mateľ v určenej lehote vy7vu neiitjosliu`}uie, `ilel)o oilvedie iia účet fonclu neúplnú sumu, považuje sa táto

skutoénosť za použitie ijoskytiiutych fmt`n(.`i)ych prustriec`kov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto

Zmluve

Zmluvti o poskytnuti finančných pro5iľiedl.t)v
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10.(i l 3|U'27 35

7 Sankcie
71

Ak Poskytovatel'vyzve Prijmateľa, ktory použn fmancné prostriedky alebo ich časť v rozpore s touto Zmluvou, na
vráteme finančných prostrieclkov a Pnjm`c`tel finančné prostriedky alebo ich časť Poskytovatel'ovi nevráth vo výške a v
lehote uvedených vo výz\'e, vžmka ['oskvLiwdteľovi voči Prijĺmateľovi okamihom počiatku omeškania Pnjímateľa so

zaplatením Poskytovatelom v(. vyzve i)oŽ€idovanvch finančných prostriedkov nárok na zaplatenie zmluvne) pokuty vo
výške 20 % z hodnoty sunu fmancnyU i)i o`ii ie(lkov , ktorych vráienie Poskytovatel' od Prijímatel'a vyzvou požaduje.

Povinnosť Pnjímatela ` raw Poskyiov`itL`lo\'i výz\ ou i)ožadované finančne pi`ostriedky tým nie je dotknutá.
7 2

V prípade omeškania Pnjimatela so zaplatením akéhokoľvek peňažného závazku Poskytovatel'ovi je Pri]i'matel' pc)vinný

zaplatft Poskytovatelovi uroky z omeškdma vo vyške m % z cllžnej sumy, a to za každý deň omeškania
7.3

V prípade, že v dôsledku skutočiiosli zd ht(>ri` zoclpoveda Prijímateľ, vznikne Poskytovatel'ovi škoda, je Prijímateľ

povinný nahraditju Poskyto\aiL.lo`i \ lL`hui(`, km` ufčí Posk}tovatel, a v celom rozsahu tak, ako bude vyčíslena
Poskytovatel'om

74

Zaplatením zmluvnej poki`iy poilla iejtu znw' nieje dotkntité pravo na náhraclu škoclv spÓsobenq porušením

povinnostLpreprípadporušeniaktoi`ejboh(luhodnutá,anáhradaškodymôžebytuplatňovanáPoskytovatel'omvoči
Pn]ímatel'ovi v plnej výške a to aj v pľípade, ak zmluvná pokuta prewšuje výšku škod`r

s Zánik zmluvy
8.1

82

Právne vztahy meclzi Poskyto\titelom `i Pľijimaielom založené toi`to Zmluvoi` nióžu zaniknút najma.

a)

akceptácioiHid(lnelio a uijlneho vyučtovama projektu podľa čl 6 tejto zmlu`i'.

b)

c`ohoclou zi`iluvných stran.

c)

odstúpen[m od zmluv}' z.o strany poskytovateľa.

Poskytovatel'môže od tejto Zmliiw odslúpit v i)rípacle, ak Pnjímateľ použije fmančne prostneclky alebo ich časť v
rozpore so Zmluvou resp v rozpoľe s učelon` uvedeným v čl 4 te]to Zmluw. Ro`mako môže Poskytovatel odstúpn od
te]toZmluvyvpripadepoclstatiiehui)oľuštimatejtoZmluvyabstmvprĺpaclezmenyokolnosti,zaktorýchdošlok
uzavretlu Zmluvy, a lo ĺ`ajm(l

a)

ak sa ])reiHu* h \\t\Ĺiji` \ Ĺi`i(losn t\ dol{ladoch [`a zak)ade kto

ch Poskytovatel rozhodol o posk}tnutí

dotacie boli itei)ravdive, n(}uitlne, za\.adzajúce alebo sfalšo``ané.

b)

ak pfijímatel bezdóvodne po?,astavil realizäcii` projektu,

c)

ak na majetok prijímatela bola povolená exekucia, reštrukturahzacia alebo vyhlásený konkurz, alebo bol

nävrh na vyhláseme konkurzu zamietmit}r pre nedostatok majetku.
8.3

Ustanovema tejto Zmluvy iipravujuce scinkcie ako aj povinnosti z nich ĺvplý\'ajúce nie sú odstúpením od Zmlu`|'
dotknute Odstupenie od Znili`\') je učiiine ctňum jeho doi`učema dr\`hej zmlu`'nej strane

9 Záverečné ustainovenia
9.1

Poskytovateľ si wliradzuje pľavo ziiižH suinu poskytnutých finapčnych pi`ostrieclkov z dôvodu nedostatku finančnych

prostriedkov v rozpočte Poskytov{itela, kti)ľe sú pri'spevhom zo Štátnelm rožpočtu wlučne však o sumu priamo
vyplyvajúcuzviazaniavydavkovštat[iehorozpocmMimstei`stvomfmanciíSlovenskejrepublikyvzmysleZákonao
i`ozpočtových pravidlách V takomio prii)zi(`e nezodpovecla Poskytovatel za vzniknute náklady Prijímatela ani
nezodpovedá za i)ripaclni'i ško(tu

92

Akékolvek zmeny a cloplnum m Žmlu\'\ jt` niuzne vykonat v\'/luéne v pisomnej forme prosti`edníctvom vzo§tupne
očislovaných cloddtkov L tejiu Žinlu\ e iizf\Lvurenych po predcliádzajúcej dohode Zmluvných strán 0 skutočnostiach

rozhoclnychprepoticl)uzmen\iďle))otloijlnemdiejtoZmluvyzostranyPrijimatelajePrijímatelpovinnýinfomovať
Poskytovatela l)ez zbytcič`iieho odl(1aclu od ich vzniku 0 zmenách rozhocluje riaditel FPU, v lehote na]neskôr 15 dní od

doručenia žiadosti o zmenu, imčom svoje i ozhodnt`tie ie povmny dať iia vedomie i`a(le FPU
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Ak financné prostriedky poskytnutLl nd Ždkidde iejto Zmli`vy použije Prijímateľ na dodanie tovaru, na uskutočneme

sta`'ebnych prác a/alebo na poskytn\itie sluziel) v 7.mysle zál{oiia č. 343/2015 Z. z. o verojnom obstarávaní a o

zmene a doplnení niektorych zákonov, je Prijimatel i)ovmný postupovat v zmysle uvedeného všeobecne záväzného
pra\.nehct predpisu.

94

Tato Zmluva nadobúda platnost clňom jej po(`pisama oboma Zmluvnými stranami. Tato Zmluva pocllieha v zmysle
pnslušných ustanovení zákona č 40/1 ĹJ64 Zl) Občiansky zákonnĺk v znení neskorších pi.edi)isov v spojení s

rele\-antnými i`stanoveniam zákom Č 211/2000 Z z povimiému zverejneniu
9.5

96

Zmiu`aje vhotovená v d\och io\nopisocli z ktorychjeden dostane Prijímateľajeclen Poskytovateľ`

Prijimateľ podpisom tejto Zmliq. vyhltisiije že sa oboznámH s príslušnými všeobecne zävaznými právnym predpismi
aKo aj so suvisiacimi interným preclp!sm Poskytovatela, ktoré uprav``jú všetky vzťahy vyslovne upravené ako aj
\` slovne neupravené v tejto Zmli`ve Pnjimatel vyslovne súhlasí s obsahom všetkych súvisiacich intemých i)i`edpisov
Poskytovatela a zavaziije sa plnw všetl`\ i)tt\'mnosti ktoré inu z nich v suvislosti s touto Zmluvou vyplývajú

9.7

9 8

Neo(l(lehteľnou Súčast'ou Zmluw sú aj \Lt.`Lu imluiiy

a)

Príloha č

b)

Prnohač 2. Rozpočeti3rojektu

1. Závazné`.}'stiii)} pritjektu

Z=s ?.ka podla te]to Zmli`vy sa musi' clonicuw na e-mailo`ru adresu, i)rípadne na adresu si'dla Zmluvnej strany, ktorej

je zas:elka určená a ktore su uve(lene v zdhia\ i iejto Zmluw ak sa Zmluvne strany neclohodnú inak a na doručovanie
zasielok si neuľčia mé e-mailové adres\ dleiju mé korešpondenčné adresy. Zmluvné strany sa zaväzuju vzá]omne si
pisoiiii.ie oznamovať všetky zmeny tykajúi`e st` ach`ies oboch Zmluvných strán uvedenych v zahlavi tejto Zmluw bez
zbytocného oclkladu V pľipade poru;enici iiij\ iiii`c>sti podla predchádzajucej vety zoclpovedá Zmlumá strana druhej
Zmluvne.i strai`e za pi`ípadiiu škodii, kioi d je.i pi)rušemm uvedenej povinnosti vzmkla.

9 9

Zmluvne stranv sa zavazujú že si navzajcmi ` i)ripacle potreby bez zbytočného odkladu poskytnú všetku nevyhnutnú
súčmnost, ľstoru bude možné \' zavislosti od Lonki étiiych okolností od nich spravodhvo požadovať Zmluvné strany sa

zavazujú `z=. cmne si `' príi)acle potreb\ ljez zbvtočnelm odkladu poskytnúť informácie nevyhnutné na riadne splneme
s` ojich za\ ôz.r:o\ wpl)'vajucich im zo Zmlii\v, alelJo z i)rávnych preclpisov, či prei`okovať dôležite otázky, ktoré by
mohli i, za` a= `.Ei miere o\. pl\n` m }jlr,eme Lio\ inn(jsti Zmluvnych stran stanovenych touto Zmluvou alebo právnym
preclplsom

9 m

e. =.,` Iĺ. (`..|jlr,mt tloslclhnutle ul,lml Zlnluv}

Zmlu\ĺné strar` `.\ r,lasiiii\ ze si 7]mhm iji``Čit.\li rozumejiijej obsahu a suhlasia s ním Zmluvné strany whlasu]ú, že

prostredi`i`ct`'om tejto Zinluv' je vyjti(lrena m skutočna, vážiia, slobodná vôla, v ktore) met omylu Zmluvné strany
vyhlasujú, že tuto Zmluvu neuzavreli \. tiesm a za nápadne nevýhodných podmienok. Na potvrdenie wššie uvedeného
Zmluvné stran}' Zmlu`ru vlastnoručne i)ocli)išu.

Nedožery-Brezany 02 08.2016

Bratislava
2 3, AU6. Z016

Ĺž~Žŕ, ._ ť ---- Qpr,"Jtel'
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Príloha č.1: Záväzné výstupy projektu
Typológia výstupov
Názov akvizicie obnova a i.ozšíi eim kmžmt~ i`elw foiic\u

Typ akv`zície`
* literatúra pre štud\`júcu mládež,

* beletria pre dospelých,
*literatúrapremládežod3do11rokov(rozi)ra\Jkyai)ovesti,(lobrodružnáliteratúraL
* všeobecná literatúra,

* encyklopédie ,
* geogi.afia, dejiny a cestopisv,
* Umenle a šport,

* spoločenské vedy -jazykove(la.

Minimálny počet kusov: i20 ks
Umiestnenie Miestna ludová kmžmca Nei\ozery~Bi`ezany
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Priloha č. 2: Rozpočet projektu
2.1 Kalkulacia nákladov
Shpina rozpočtových položiek.\-ákupkr..žličnéhofonclu

Sl)olu

Rozpočet

Podpora z FPU

1 500,00 €

1 200,00 €

1 500,00 €

1200,00 €

Poclpora z FPU v 9/o
1 0 0 ` 0 0 O/o

80,00 %

2.2 Predpokladané vynosy
Výnosy

Predpokladané vynosy

0,00 €0,00€
Spulu-

2.3 Spolurinancovanie
Zdroje v %

ZdroJe

SpolufinanccivanieVerejnézdrojeSR

Vlastné zdroje
Spolu.

0,00 €

0,00 %

300,00 €

20,00 %

300,00 €

20,00 %

'Poznámka:
1

Sk\iĹ`lria

`_1rjzíťh Alic`.,isKť
4iit.,iské /w"m
n uei``qonólm
riákĺady
zahrňa
kumulati'vne
rozpočtove podskupiny
/ĺtj/i/_ii(//LJ
iĺ
ijc.i``viitiu,c
,,|i,`..`vy
.`..^,..`-.-_..._____
_
_

_nozp``=-==-=^:-ĺ}L:rjziťi`

Au[oĺské /to)ioiaĺe, Prí,iTe c s/[izj)y \ĺyhonmé }ta /M:ru a Personaíw tiákJady, ako ljoli clefmovaiié ako oprámené výdavky vo
vyzve.

2 Skupma rozpocť3`ú poloziek Nťumy /)ĺ`iťstoĺov zahiľia kui``ulatívne rozpočtové podskupu`y Nám iriceiiérov a NáL/om
exteriérov, ako ĺjoli ctefinované ciko uprávnene vyi`avky vo vyzve

3 Skupina arctzpočtov+
-m-a-;;:i;y
p`ublic*;L c,iP;l"iofiicl`e
polctžiek Pĺ`upd"d
nti^ILi.I\ u 3\ivi`iuLe
uuí)É/ľďnL`/«í
` wiobou
iiák)(ĺďy
i]enodickýcl`
zahrňa kumulati'vne
p.iblikácií rozpočtove
a Polygrafické
podskupiny
náklady Pľoptigdčné
súvisiace s

výrobou nepenodicLyc/i pub/iŕ\flc/i', al`o lw (lrfiiio\ "? til`o oi)ravnene wdavky vo výzve

4
-m-a-;;:iii
Skupinaá-i.ubinúá,
rozpočtowch
PáiygraficLé
položiek Pĺn(iriiady
optiwa tisíivisioce
poiJvgĺ(i/ické
s výroi.ou
nák/ocJy
penodických
zahrňa kumulatívne
pui]iikácií arozpočtové
Poiygrofické
podskupiny
nákiady Propagačné
súvisiace s
výrobou nepenodických pub/ikacH', ako I)oli definované ako oprávnene výdavky vo vyzve

Zmluva o poskytnutí finančnych prosLnedku\ c

16-6lĹ;.U2755

