
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Č. 16-430-00911

uzatvorená v súlade s ust. 22 zákona č, 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a O zmene a doplnení zákona Č.
434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácii v působnosti Ministerstva kuitúry Slovenskej republiky v zneni zákona Č. 79/2013 Z. z. v
spojeni s ust. 5 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov / v spojeni s ust, 51
zákona č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskoršich predpisov (dalej aj ako Zmluva)

1. Zmluvné strany

1.1 Poskytovateľ

názov; Fond na podporu umenla

sídlo; Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto

ičo 42418933

konajúc prostrednictvom: prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD., predseda rady

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditefFPU

E-mail: infofpu.sk, ludmila.hadvigerova@fpu.sk

bežný účet - IBAN: SK58 Bi 800000007000543066

depozitný účet — IBAN: SK2O 8180 0000 0070 0055 3256

variabilný syrnbo1: 1643000911

(ďalej aj alm Poskytovatet alebo FPV)

12 PrljimateF

obchodné mennfmeno a priezvisko: Obec Kiuknava

sWlo/miesto podnikania/bydlisko: lGuknava 177,05351 Kuknava

Ičo/rodné číslo: 00329274

Dič: 2021331477

ič DPH:

Statutámy orgán: Ing. Štefan Kováč, starosta

E-mail: stavurmail.t-com.sk

čislo účtu - IBAN: SKO5 5600 0000 0034 1198 400

(ďalej aj ako Pnjírnateľ)

(Poskytovatefa Prijmatefďalej aj ako Zm!uv‘u strany)

2 Úvodné ustanovenia

2.1 Poskytovatef poskytuje flnančné prostriedky na zákjade zákona Č. 284/2014 Z. z-o Fonde na podporu umenia a o
zmene a doplneni zákona č. 434/20 10 Z. z. o poskytovaní dotácii v působnosti Ministerstva kultúiy Slovenskej
republiky v zneni zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskoriích predpisov (dälej aj ako Zákon o FPV) a podlä interných
predpisov Poskytovatefa. ktorými sú najmé Štatút Poskytovatelä Vp Č. 2/2015 zo dňa 27.05.2015 (ďalej aj ako Statút),
Zásady poskytovania rinančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia VP FPU Č. 12/2015 zo dňa 24.022016
(ďalej aj ako Zásady) a Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2016 (dálej aj ako truktúra
podpornej činnosti) a v súlade s podmieakarni stanovenými vo Výzve Číslo 3/2010 na predkladanie iadosti (ďalej aj
ako Výzva).

2.2 Finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluy sú verejnými prostriedkami a na leh poskytnutie a použitie
Sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. O rozpoČtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dop!neni
niektorých zákonov v zneni neskorších predpísov Malej aj ako Zákon o rozpočtovýrh pravidlách) a príslušné
ustanovenia zákona č. 358/2015 Z. z. o úpravo niektorých vztahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a O

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej aj ako Zákon o SP)

Zmluva o poskytnutí flnančných prostriedkov Č. 16-430-0091 I Strana 1 z 9



2.3 Pdjímateľ predložil Posky‘tovateióvi na základe Vty úplná pisomnú žiadost číslo 1G.430-00911 O poskytnutie

finančných prostriedkov (dhlei aj akc Žjadosü. Odborná komisia FPU vo svojom hodnoteni (ďatej aj akc Hodnotenie)
odporučila poskytnúť Prijímatel‘ovi finančně prostriedlcy na podporu projektu podrobne špeciflkovaného v Žiadosti
(ďalej aj ako Projekt). Rladiter FPU na základ? Modnotenia rozhodci o poslwtnuti finančných prostiiedkov dňa
04.04.2016.

3 Predmet zmluvy ‘N
3.1 Touto Zmluvou Sa Poskytovatel‘ zavázuje poskytnút Prijimatel‘oVi finančná prostriedky na realizáciu Projektu s názvom JKlulmavské folidórne sláwiosti “A ot KFuknavl šedzem miľ‘, a to vo výško a za podmienok stanovených najmá V

tejto Zmluve, ve Výzve, v Zákone o FPU, v mých súvisiacich všeobecne závázných právnych predpisoch, v intemých
predpisoch FPL‘ (najmä V Zásadách, v Štatúte a v Štniktáre podpornej činnosw. Prijimateľsa ZaVáZUJe
Poskytovatefom poskytnuté finančně prostriedky použif v súlade s účelom poskytnutia flnančných pmstriedkov,
rešpektujúc najmá podmienky stanovené touto Zmluvou, Výzvou. Zákonom O FPU, Štatútom. Zásadami. Struktúrou
podpornej činnosti ako aj mými všeobecne záväzn mi právnymi predpismi a mými intern mi predpismi Poskytovateľa.
Phjimatef sa zároveň zavězuje Poskvtovatel‘ovt hodnoverne preukázať pnužiUe poskytnutých flnančných prostňedkov v
súlade s účelem ich poskytnutia a v súlade s mými podmier.kami yplvýajúcimi z obsahu tejto Zmlu‘ aialebo v súlade
s podmienkami yplývajúcimi z Výzvy, zo Zákona o FPU, z mých súvisiacich všeobecne závázných právnych
predpisoch a z mnterných predpisoch FPU (najmá zo Zásad, ze Štatútu a zo Štniktůry podpornej činnosti).

4 Účel a spósob poskytnutia finančných prostriedkov ‘

4.1 Základným účelem tejto Zmluvyje poskytnutie finančných prostriedkov Poskytovateľom Prijímatelbvi na: reallzácia
prehlladky v oblasti folldorlzmu reallzácia festivalu v oblasti folklorizmu

4.2 Zmluvné strany Sa dohodli na závázr.ých vecných v‘stupoch i Projektu (dálej aj akc Záväzné výstupy), ktoré sú
ipeciEkované v prúohe č. 1 k tej:o Zmluve. Obsah a rozsah Závázných vecnýcb výstupov možno na základe dohody
Zmluvných strán meniť dodatkom k tejto Zmluve.

1.3 Poskytovatel‘ poskytuje zo svojho rozpočtu Prijimaterovi flnančně prostriedky ve terme dotácie v celkovej
výške 1 600,00 EUR na úhradu bežných výdavkov.

4.4 Fmnančné prostriedky sa poskytujú akc minmálna pomoc (pomoc de mmnimis) podlá Schémy minimálnej pomoci
poskytovanej v Slovenskoj republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia, která bola zverejnená v Obchodnom
vestniku č. 74i2016 vydanom dňa 19.04.2016 pod G000008.

5 Práva a povinnosti zmluwiých strán

5.1 Poskytnvatefsa zavězue poskytnút finančně prostriedky Prijímatefovi bezhotovostne na bankový účet uvedený v
záhlaví tejto Zmluvy najskůr v deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnnm regtstri zmiúv podlá
osobitého predpisu. najneskór do 30 dni odo dúa zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv podlá
osobitého predpisu.

5.2 Finančně prostriodky poskytnuté podia tejto Zmiuvy sú účelovo viazanú na úhradu všetkych aiebo Ion niektorých
bežných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu. ktoré sú podrobne špeciiikované v rozpočte nákladov
Projektu. Rozpočet je prílohou č. 2k tejto Zmluve (dálej aj ako Rozpočet projektu). Fmnančné prostriedky poskytnuté
na základe tejto Zmluvy nesmú byť použité v rozpore s touto Zmluvou, v rozpore se všeobecne závkznými právnymi
predpismi ani v rozpore s internými predpismi Poskytovatelá.

5.3 Prijimatefsa zavúzuje podieláť Sa na fmančnom zabezpečení realizácie Projektu formou povinného spolufinancovania
určeného podlá prislušných ustanovení Zákona o FPU, Štruktúry podpomej činnosti a podlá rozpočtu Projektu v suma
najmenej 86.00 EUR.

3.4 Pnjímateprijima finančně prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmiuvy bez výhrad v plnom rozsahu a za
podmlenok vyplývajúcich z tejto Zmluvy, zo všeobecne závázných právnych uredpisov a z mnterných predpisov
Pos kytovatelk.
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5.5 PrijimateĽje oprávnený použit finančně prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy na úhradu konkrétneho

výdavku/nákladu, avšak najviac v sume, ktorá je pri rozpočtovej skupme tohto nákladu/výdavku uvedená v Rozpočte

projektu. Frijímateľje oprávnený použita vyúčtovat výdavky/náklady v rámci jednotlivých skupin rozpočtových

položiek uvedených v prilohe Č. 2 k tejto Zmluve. V priebehu realizácie projektu m6že Prijimatel‘ uskutočnit presuny

flnančných prostriedkov medzi skupinami rozpočtových položiek uvedených v tejto Zmluve maximálne do výšky 20 %

Onančných prostriedkov phdelených na danú skupinu rozpočtových položiek bez toho, aby musei žiadat o zmenu

podmienok poskytnutia dotácie. Prijimatel‘ nieje povinný použit všetky finančně prostriedky poskytnuté na základe

tejto Zmluvy. ‘

5.6 PrijímateFje povinný použit flnančné prostriedky výlučne na výdavky súvisiace s reakzáciou Projektu (ďalej len

oprdvnené výdavky). FPU bude ako oprávnené výdavky podľa predchádzajúcej vety akceptovat aj výdavky Prijimatelä,

ktoré Prijímateľ vynaložil pred uiavretím Zmluvy, ak boli vynaložené na úhradu výdavkov, ktoré vznikli najskór

01.01.2016. Výdavky musia Prijímatelóvi viniknút najneskór do 28.08.2016. Dňom vzniku výdavku Sa rozumie deň

dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré sú predmetom vyúčtovania. Dfiom úhrady Sa rozumie deň odpísania

flnančných prostriedkov z účtu Fdjimatelá za účelom zaplatenia ceny za tovar alebo služby.

5.7 Oprávnenými výdavkami v zmys)e bodu 5.6 tejto mluvy Sa rozumejú výdavky uvedené v príslušnej výzve. Výdavky bez

priameho vztahu k realizácii projektu, ani výdavky. ktorě nie sú súčastou Rozpočtu projektu, nebudú akceptované.

Taktiež nebudú akceptované ako oprávnené všetky výdavky uvedené v článku 6 bod 6 Zásad.

5.8 Výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov, ako sú napr. úroky poskytnuté peňažným ústavom, v ktornm má

Prijimateľzriadený účet, na ktorom Sa rinančnú prostriedky nachádzajú (d‘a)ej aj ako Výnosy) sú prijmami štátnehn

rozpočtu. ak zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskoršich zákonov alebo osobitný zákon neustano“ujú inak. Prijímatel‘je povinný ‘šetky Výnosy po

odrátaai poplatkov za vedenie účtu (okrem poplatkov za založenie a zrušenle účtu) odviest na depozitný bankový účet

(pre identifikáciu platby je Prijímater povinný použit variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmlu%3‘) Poskytovatelh

pred dátumom konečného a úplného vyúčtovariia poskytnutých finančných prostňedkov. Neodvedenie Výnosov podlä

predchádiajúcej vetyje porušením flnančnej disciplíny v zmysle 531 ods. 1 písm. dI zákon č. 52312004 Z. z.o

rozpočtových pravidlách verejnej sprá a o zmene a doplneni niektorých zákonov. Q vzáteni Výnosov Phjímateľ

upovedomi Poskvtovatelä písomne pred rcalizáciou prevodu. V pripade, že Prijimaterovi výnosy nevznikli, je povinný

Poskytovatelbvi o tam podat in(ormáciu formou čestného vyhlásenia pri vyúčtovaní poskytnutých flnančných

prosthedkov.

5.9 Ak Phjímatel nebude realizovat Projekt, je povinný o tejto skutočnosti Foskytovate)ä bez zbytočněho odkladu pisomne

informovat. Phjímateťje povinný bezodkladne flnančné prostriedky poskytnutö mu na základe tejto Zm!uvy v plnom

rozsahu vrátit na bežný účet Posk7‘tovatelä uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. ak ftnančné prostriedky vracia do

31.12.2016. alebo na depozitný účet, ak finančné prosthedky vracia po 01.01.2017. Pre identiflkáciu platby je

PhjirnateFpovinný použit variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluv)‘. Výnosy Prijímateľ Poskytovateľovi odvedie

podlb bodu 5.8 tejto Zmluy. PrijímateľtTátením nepoužitých flnančných prosthedkov na ne stráca akýkolvek nárok.

5.10 Ak PtijimateYnepoužije celú sumu poskytnutých flnančných prostriedkov, je povinný bezodkladne všetky nepoužité

finančné prostriedky vrátit na bežný účet PoskytovateYa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. ak finančně prostriedky

Tacia do 31.12.2016. alebo na depozitný účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. alt finančně prostiiedky vracia po

01.01.2017. Pre identifikáciu patby je PrijimateFpovmnný použit variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Q

tTátení nepoužitých ňnančných prostriedkov PrijimateĽ upovedomi PoskvtovateUa pisomne pred realizáciou prevodu.

Prijímateľvzátenim nepoužitých fď,ančných prosthedkov na ne stráca akykoWek nárok.

5.11 Posky‘tovateľje oprávnený kedykoivek nkonat vecnú a rinančnú kontrolu hospodárenia 5 finančnými prosthedkami

poskytnutými na základe tejto Zmtuvy ako aj kontrolu dodržiavania povinností a závázkov Prijimate!ä z právneho

vztahu vzniknutého na základe tejto Zmluy. PrijfmateFje povinný umožnit Foskytovatelovi a ním povereným osobám

‘ykonanie kontroly podlä predchádzajúcej vety. Za tým účelomje PrijimateV povinný Poskytovateľoví poskytnút

potrebnú súčinnost, najmá predložit doklady a údaje z účtovnej dokumentácie, umožnit vstup do svojho sídla. resp.

pdestorov, v ktorých podniká alebo vykonáva inú činnost alebo realizuje Projekt. Poskytovateľsa zavázuje oznámit

Pdjimatel‘ovi termín kontroly najmenej 5 dni vopred. a to pisomne prostredníctvom poštovej zásielky alebo e-mailom.

Fn určovaní terminu kontroly Sa Poskytovatel‘ zavázuje postupovat tak. aby uskutočnením kontroly Prijimatel‘ovi

nespósobil neprimerané zddania v reoiizácií Projektu.
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5.12 Pdjimatefsa v súvislosti s realizáciou Projektu zavázuje podľa povahy Projektu primeraným a vhodným spósobom
informovat o tom, že Projekt, na kto bali poskytnuté flnančné prostriedky na základe tejto Zmluvy. podpodl
Poskytovatet Pri propagácii Projektuje Prijímatel‘ povinný postupovat padla Príručky pre propagácíu FPU a podlä
Manuálu pre vizuálnu identitu FF12, ktové Poskytovateľzverejni na webovom sídle FPU. PrijimateFsa zavázuje
postupovat v zmyste znenia dokurnentov špecifikovaných v predchádzajúcej vete aktuálnych k momentu vykonávania
propagácie. Prijimatef Sa tiež zaväzuje v dostatočnom časovom predstihu. najneskůr však 10 dni vopred, informovat
Poskytovatelä o termine realizácie ýstupuv projektu. vrátane reprezentačr.ých, propagačných a/alebo spoločensky‘ch
podujati súvisiacich s uvedením Projektu na verejnosti. Na základe vzájomnej dohody je Prij(mateľ povinný umožnit
osobám konajúcim za/v mene Poskytovatelh účast na všetkých podujatiach súvisiacich s Projektom.

5.13 Pňjimateťsa zavázuje, že pyl všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom na verejnosti vykoná s
vynaložením maximálneho úsilia také opatrenia. ktorými zamedzi tornu. aby mohlo důjsf alebo došlo najmá k
nasledovr.ým negatWnym spoločer.ským javom:

a) podpore abbo propagácii skupin osób alebo hnuti, ktové v rámci svojej činnosti násilím, hrozbou násilia
alebo hrozbou inej tažkej ujmy srnenjú k podáčaniu základných práv a slobbd mých,

W použivaniu zástav. odznakov, rovnošiat nlebo hesiel, prejavovantu sympatii k skupme alebo hnutiam. ktoré
násilím, hrozbou násUia alebo hrozbou inej tažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobĎd osób.

c) spristupňovaniu, uvádzaniu do obehu, ponúkaniu, predávaniu alebo mému spůsobu rozširovania
extrémistických matedálov,

W hanobeniu niektorého národa, jeho jazyka. k hanobeniu niektorej rasy alebo etnickej skupiny, k hanobeniu
jednotlivca alebo skupiny osáb pr-e ich prislušnost k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej
skupme, původu rodu, pro ich náboženské vyznanie alebo preto. že sú bez vyznanba alebo k tyhrážaniu Sa
takýmto osobám alebo k obmedzovaniu práv takýchto osůb,

e) podnecovaniu k násiliu alebo k nenávisti voči skupme osúb alebo jednotlivcovi pre ich prislušnost k niektorej
rase, národu, národnosti. far-be pleti. etnickej skupme, původu radu alebo pre ich náboženské ‘yznanie
(ďalej aj akc Nežiaduce konanse).

5.14 Ak aj napriek splneniu povinnosti Prijimatel‘a podľa bodu 5.13 Zmluvy důjde bezjeho zavinenia k takému
Nežiaducemu konaniu, Prijimatefje povinný bez zbytočného odkladu vykonat také úkony a prijat také opatrenia. aby
Nežiaducemu konaniu okamžite zamedzil a zabezpečil, aby sav däliom takom konaní nepokračovalo.

5.15 V pripade, že důjde zo strnny Prijimatela k porušeniu povinnosti podfa budov 5.13 a/alebu 5.14 tejto Zmluvy, považujú
Sa rinančné prostriedky poskytnuté na základe tajte Zmluvy za použité v rozpore s touto Zmluvou. Finančně
pcostriedky podta predchádzajúcej vety je PĎjimatei povirný poskvtevateiovi vrátit na bankový účet Poskvtovatefa
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. ato najneskčr do 21 dni od dowčenin výzvy Poskytovatel‘a Pdjímatefovi na vrátenie
takých Enančných prostriedkov.

5.16 Nesplnenie závázkov a/abebo porušenie povinnosti vyplývajúcich pre PrijimateYa zo Zmluvy a/alebo v súvislosti so
lmluvou sa považuje za použitie tinančných prostriedkov v rozpore s účelem uvedeným v Zmluve, s výnimkou
nesplnenia závázkov alebo porušenia povinnosti pveukáznteľne znpričinených z důvodu %yššej moci.

6 Podmienky poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov

6.1 Poskytovntefsa na základe tejto Zmluvy zavázuje poskytnút Pruimaterovi fmnančné prostriedky vo týške uvedenej v
bode 4.3 bezhotovustným prevodom na účet Prijimatefa uvedený v záhlaví tejto Zmluty

6.2 V pdpade zistenia Poskytovatelb o preukázateľných nedostatkoch pri hospodárení Prijimatefa s poskytnutými
flnančnými prostriedkamije Poskytovatel oprávnený až do času odstránenia týchto nedostatkov zastavit pnskvtovanie
ďalšich flnančných prostriedkov Prijimatelóvi.

6.3 Použitie finančných prostriedkov, poskytnutých na základe tejto Zmluvy, podlieha ich flnančnému vyúčtovaniu a
vecnúmu vyhodnoteniu Projektu (ďalej spolu aj ako Vyúčtovanie). ktoré Prijímateľ zrealizuje v registračnom systéme
PoskytovateYa. Prijímatefje povinný Vyúčtovanie podlb predchádzajúcej vety Poskytovatelovi pradložlt v tlačenej
podobe vygenerovanej z registračného systému FPU najneskór do termínu: 30.09.2016. K Vyáčtovaniuje Prijimatef
povinný priložif aj
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a) Kópie ortginálnych účtovných dokladov označených číslom Zmluvy (účtovný doklad ako preukázateľný

záznam musí obsahovat náležitostí v zmysle 10 zákona č. 431/2002 Z. z. C účtovníctve, pričom za obsahovú

správnost účtovného dokladu zodpovedá prijímateľdotácie.) potvrdzujúcich použitie poskytnutých

tlnančných prostriedkov a kápla výpisov z účtu označených číslom Zmluvy, na který bok poukázané flnančné

prestriedky a z ktorého boll uhrádzané výdavky na projekt s použitím poskytnutých flnančných prostriedkov.

Ak je phjímateľ dotácie registrovaným platcom dana z pridanej hodnoty (d‘alej Ian DPH) a může Si uplatníť

odpočítanie DPH, táto nie je pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok.

alebo

b) správu auditora alebo znalecký pesudok licencovaného znalca o zhode predloženého Enančného vyučtovania

so zmluvou; správu auditora alebo z.,alecký posudok predioží prijímatetvúdy, akje celková suma flnančných

prost-iedkov poskytnut‘ch podlá zmluvy 100 000 EUR alebo viac. Správu audItora predldadá PrijímateYv

rozsahu, akoje určeně v článku 7 bod 4 Zásad.

6.4 Vyúčtovanie musí obsahovat informáciu o použiti Onančných prostriedkov podlá skupin rozpočtových položiek $

ohládom na Rozpočet projektu. Neoddelitelhou súčastou Vyúčtovaniaje aj zdokladovanie povinného spolufinancovania

oprávnených výdavkov projektu vo výška určenej v tejto Zmluve. Neoprávnené výdavky projektu žiadateF nemůže

vyúčtovat ako povinné spoluflnancovanie. Ak Prijimateľv zdokladovaní a vyúčtovaní povinného spolufinancovania

projektu uvedie výdavky, ktoré uhradila tretia osoba, je povinný prilnžit k vyúčtovaniu aj kópiu dokladu

potvrdiujúceho zmluvný vztah medii prijimatelám a touto osobou, na základe kterého boli tieto výdavky uhradené.

Zároveň je Pdjfmateľ povinný k ryúčtovaniu zabezpečit od tejto osoby predloženie kápu účtovných dokladov

potvrd2ujúcich vznik a úhradu takto yčtovaných výdavkov. Povinnou prilohou tyúčtovaniaje aj prehrad ďalšieho

spoluňnancovania projektu zo zdrojov uvedených v rozpočte projektu.

6.3 Vecně vyhodnotenie projektu PrijimateY vypracuje v pradpisanej štwktúre určenej v Prínčke pre vecné vyhodnotenie

a vyúčtovanie projektu FPU, kton PoskytovateYzverajní na webovom sídle FPU. Vecné vyhodnotenie musi obsahovat:

a) správu o realizách projoktu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,

b) informáciu o naplnení predpokladov, ciel‘ov a výsledkov projektu, které prijimateľuviedol v žiadosti o

poskytnutie flnančných prostriedkov,

c) vlastně zhodnotenie prinosu projektu po jeho realizácii.

6.6 K vacnúmu vyhodnoteniu Projektu je Prijimnteľ povinný priložiť aj dokumenty potvrdzujúre splnenie povinnosti

Prijimateľa vyplývajúcoj mu z čl, 5 bod 5.fl prvá veta tejto Zmluvy v rozsahu určenom Priručkou pra propagáciu FPU

a dokumenty pot‘Tdzujúce Závázné výstupy z Projektu pod!á prílohy č. I k tejto Zmluve, v rozsahu určenom Priwčkou

pra vecné vyhodnotenio a «rčtovanie projektu FPU.

6.7 Vyúčtevanie musí byť podpísané Prijirnateľom alebo štatutárnym orgánem Prijimateľa alebo nim na tento účel pisomne

splnomocnenou osobou. phčom toto splnomocnenie musí byť súčastou predloženého Vyúčtovania.

6.8 Pdjimateľje povinný doručit Vyúčtovanie Poskytovatelovi osobne do kancalárie FPU, prostrednictvom kuriérskej

služby alebo prostrednictvom doporučenej 2ásielky.

6.9 Ak Prijimatel‘ nepredloži Vyúčtovanie najneskůr v termine stanovenom v bode 6.3 tohto článku. Poskytovatel‘ ho

písomne vyzve, aby predložil Vyúčtovanie bez zbytečného odkladu. najneskůr však do 10 dní od doručenia pisomnej

výzvy. Ak prijímatel‘nepredloží Vyúčtovanie ani v uvedenej dodatočnej lahote, považuje Sa táto skutočnost za použitie

ňnančných prostriedkov v rozpore s účelem uvedeným v tajte Zmluva.

6.10 Ak kanceláha zisti nedostatky vo Vyúčtovaní alebo vjeho prilohách, oznámí Ueto nedostatky prostredníctvom

eiektror.ickej pošty Prijimatelbvi a vyzve ho, aby v lehota do 7 dni nedostatky odstránil. Ak Prijímateľ nezabezpečí

odstránenie nedostatkov v stanovenom termine, považĽje Sa táto skutočnost za použitie poskytnutých finančných

prosthedkov alebo ich časti. v rozpore s účelem uvedenÝm v tejto Zmluve.

6.11 Ak kancelária pil overovani splnenia podmienok použitia finančných prostriedkov z fondu zisti také powšenie

podmienok uvedených v Zmluve. ktoré zakladá povinnost prijímatelá vrátit poskytnuté flnančné prosthedky alebo ich

áast, neodkladna vyzve Prijímateľa, aby v lehote do 10 dní odviedol poskytnuté finančně prostriedky na účet fondu. Ak

Prijimatetv určenej lehota výzvu neuposlúchne, alebe edvedie na účet fondu neúptnú sumu, považuje Sa táto

skutočnosf za použitie poskytnutých frnančných prostriedkov atebe ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto

Zmluve.

Zm‘.uva o poskytnuti finančných prostňedkov Č 16-430-00911 Strana 5 z 9



7 Sankcie

7,1 Ak Poskytovatef vyzve PrijimateVa, ktorý použil finančně prostriedky abbo ich časf v rozpore s touto Zmbuvou, na
vrátenie tinančných prostdedkov a Prijimatet finančně prostŘedky alebo ich časf Poskytovateľovi nevrátil ve výške a v
lehote uvedených ve výzve, vzniká Poskytovatelovi voči Prijírnateľovi okamihom počiatku omeškania PrijimateYa se
zaplatením PoskytovateYom vo výzve požadovaných flnančných prostriedkov nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 20% z hodnoty sumy flnančných prostriedkov, ktorých vrátenie Poskytovatefod Prijimatelh výzvou požaduje.
Povinansf Prijimatefa vrátif Poskytovaterovi výzvou požadované finančně prostriedky tým nieje dotknutá.

7.2 V pripade omeikania Frijimatelh So zapletením akéhokol‘vek peňažného závözku Poskytovatetovije Prijimatefpovinný
zaplatíť Poskytovatelovi úroky z omeškania vo výšku 0,03 % z dbžnej sumy, a to za každý daň omeškania.

7.3 V pripade. že v důsledku skutočnosU. za které zodpovedá PdjimateY, vznikne Poskytovatelovi škoda, je Pdjímatel
povinný nahradiťju Poskytovatelovi v lehote. ktorú urči Poskytovatel, a v celom rozsahu tak, ako bude vyčíslená
Poskytovateb‘om.

7.4 Zaptatením zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy nieje dotknuté právo na náhradu škodyspůsobenej porušením
povinnosti, pre pripad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody může byť uplatňovaná Poskytovatefom voči
Pdjimateľovi v plnej výške a to aj v pripade. ak zrnluvná pokuta prevyšuje výšku škody.

8 Zánik zmluvy

8.1 Právne vzfahy medzi PoskytovateUom a Prijimatel‘om založené touto Zmluvou můžu zaniknúf najmá:

aj akceptáciou riadoeho a úplného vyúčtovania Projektu podIa či. 6 tejto änluvy,
b) dohodou Zmiuvnýcb strán.
c) odstúpením od Zmluvy zo strany Poskytovateľa.

8.2 PoskytovateU může od tejto Zmluvv odstúpit v pripade. ak Pdjimatef použije finančné prostriedky alebo ich ča« v
rozpore So Zmluvou, resp. v rozpore s účelom uvedeným v Čl. 4 tejto Zm!uvy. Rovnako může Poskytovatef odstúpiť od
tejto Zmluvy v prípade podstatného powšenia tejto Zmluvy alebo v pripade zmaoy okolnosti, za ktotj‘ch došlo k
uzavretiu ZmIny, a to najmá;

a) ak Sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktor‘ch Poskytovateľrozhodol o poskytnuti
dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,

b) ak Prijimatefbezdóvodne pozastavil realizáciu projektu,
c) ak na majetek Prijimateta boba povolená exekůcia, reštrukwrahzácia abbo vyhlásoný konkurz, abebo bol

návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre oedostatok majetku,

8.3 Ustanovenia tejto Zmluvy upravujúce sankcie ako aj povinnosti z nich ypíývajúce fia sú odstúpenim od Zmluny
dotknuté. Odstůpenie od Zmlu‘yje účinné dňom jeho doničenia dw‘noj zmluvnoj streite,

9 Záverečné ustanovenia

9.1 Foskytovatefsi yhradzuje právo znížiť sumu poskytnutých finančných prostriedkov z důvodu nedostatku finančných
prostriedkov v rozpočte Poskvtovatelá, ktoré sú prispevkom zo štátneho rozpočtu. výlučne však o sumu priamo
yplývajúcu z viazar,ia výdavkov štátneho rozpočtu Mir.isterstvom ftnancií Slovenskej republiky v zmysbe Zákona o
rozpočtových pravidlách. V takomto prípade nezodpovedá Poskytovateľza vzniknuté nákJady Prijimatelä ani
nezodpovedá za pripadnú škodu.

9.2 Akúkok‘ek zmeny a doplnenia tajto Zmluvy je možné vykonať výlučne v pisoinnej terme prostrednictvom 2oswpne
očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve, uzatvorených po predchádzajúcej dohoda Zmluvných strán. Q skutočnostiach
rozhodných pra potrabu zmeoy alebo doplnenia tejtu Zmluvy zo strany Prijimatelä je Phjimatetpoinný inforrnovať
Poskytovatele bez zbytočného udkladu od ich vzniku. O zmenách rozhoduje riaditef FPU, v lehote najneskór 15 dní od
dowčenia žiadosti o zmenu, pričom svoje rozhodnutieje povinný dať na vedomie rade FPU.
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9.3 Ak ftnančné prostiiedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy použije Prijímateľ na dodanie tovaru, na uskttočnonieJ stavebných prác aiaiebo na poskytnutie služieb v zmysle zákona č. 313/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní noJ zmene a doplneni nlektorých zákonov, Je PriJimateYpovinný postupovat v zrnysle uvedeného všeobecne závhzného‚ právneho predpisu.

9.4 Táto Zmluva nadobúda platnost dňom jej podpisania oboma Zmluvisými stranami. Táto Zmluva podlieha v zmyste‚ príslušných ustanoveni zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskoršich predpisov v spojení( reevar.tnýini ustanoveniarni zákona č. 211/2000 Z. z. povinnému zverejneniu.

9.5 Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoich jeden dostane Prijimatel‘ajeden PoskytovateL

9.6 PrijimateYpodpisom tejto Zmiu‘y vyhlasuje, že Sa ohoznárnii s prisluinými všeobecne záväznými právnymi predpismiako aj So süvisiacirn intenmi predpismi Poskvtovateiä, ktnré upravuju všetky vztahy vslovne upravené ako aj‘slovne neupravené v tejto Zmluve. Prijímatel‘ýslovne súhlasi s obsahom všetkych súvisiacich inteniých predpisovPoskstovateia a zaväzuje sa plníť všetkv povinnosti, ktoré mu z nkclt v sův-Slosti s touto Zmiuvou v7-pl‘ajú.

9.7 Neoddehteinou súčastou Zmluy sú aj helo pnlohy:

a) Früoha Č. 1: Závázr.é vstupy projektu
W Fríloha Č. 2: Rozpcčet projektu

9.8 Zásielka podľa tejto Zmluvy Sa musí doručovat na e.mailovú adresu, pripadne na adresu sídla Zrnluvnej strany. ktorejje zásielka určená a ktoré sů uvedené v záhlaví tejtc Zmluvy, ak sa Zmiuvné strany nedohodnů inak ana doručovaniezástolek si raurčia mé e-mailové adresy alebo mé korešpundenčné adresy. Zmluvné strany Sa zaväzujú vzájomne sipisomne oznamovat všetk3‘ zmeny týkajúce Sa adhes oboch Zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy bezzbytečného odkladu. V prípade ponšenia povinnosti podia predchádzajúcej vety zodpovedá Zmhwr.á strana drhejZmluvnej strane za pripadnú škodu, ktorá jej porušením uvedenej povinnosti s7nikla.

9.9 Zmluvné strany Sa zavázujú. že si navzájom v prípade potreby bez zbvtočného odkladu posk‘ytnú všotku netyhnutnúsůčinncst. ktorů bude možnu v závislosti od konkretnych okolnosti od nich spravodhvo požadovat. Lrtluvné strany sazavázujú vzájomne si v pripade totreby bez zi točného odkladu pcskytnút iaformáciu nevyhnutné na riadr.e splneaiesvojich závázkuv 7‘plývajúcich rn zo Zmluvy, alebo z právnch predpisuv, Či prerukuvat důležité otázky, ktoré bymohli v závažnej miere ovpyvnit plnenie povinností Zmluvných strán stanovených touto Zmluvou alebo právnym
predpisom, a tým uvplvvnit dusiahnutie učuu Zrulo‘)‘.

9.10 Zmluvné strany vyhlasujú. že si Zmluvu pročítali. rozumejů jej obsahu a súhlasia sním. Zmluvrsé strany yhlasujú, žeprostrednictvom tejto Zmluvy je wjadrená ich skutočná. vážna. slobodná vůtev ktorej ojet omyiu. Zrnluvné stranysyhlasujú. že této Zrnluvu neuzavreli v tiesni a za nápadne ne‘ýhodnch podmienok. Na potvrdenie ššie uvedenéhoZmluvné strany Zmluvu vlastnomčno podpišu.

Bratisava 21. JŮL 2Ü16 Kloknava 08.07.2016

Ý‘,
‘. ‚

1

_________ ____________

1*
pred““1n-‘“FPU

prijimatei
‘J

//riadit FPU

ĺ a poskytovatelä
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