
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Č. 16-450-01978

uzatvorená v súlade s ust. 5 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenla a o zmene a doplnení zákona č.
434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v působnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v
spojení s ust. 5 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov / v spojení s ust. 5 51
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonnik v zneni neskorších predpisov (ďalej aj ako Zmluva)

1 ZmIu‘vné strany

1.1 Poskytovateľ

názov: Fond na podporu umenia

sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 42418933
konajúc prostredníctvom; prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD.. predseda rady

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeY FPU
E-mail; info®fpu.sk, jan.blaha~fpu.sk
bežný účet — IBAN; 51(58 8180 0000 0070 0054 3066
depozitný účet — IBAN: SK2O 8180 0000 0070 0055 3256
variabilný symbol: 1645001978

(ďalej aj ako Poskytovatel‘ alebo ETU)

1.2 Prijímateľ

obchodně meno/meno a priezvisko: Oravské kultúrne stredisko v Dolnoin Kubíne
sídlo/miesto podnikaniafbydlisko: Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín
IČO/rodné číslo: 36145254
DIČ: 2021455865
iČ DPH:

Štatutárny orgán; ‘ PhDr. Miroslav Žabenský, riaditer
E-mail: osvetadk@osvetadk.sk, zabensky@osvetadk.sk
číslo účtu — IBAN: 51(258180 0000 0070 0048 1192

(ďalej aj ako PHi/mater)

(Poskytovateľa Prijímater ďalej aj ako Zmluvné strany)

2 Úvodné ustanovenia

2.1 Poskytovater poskytuje flnančné prostriedky na základe zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o
zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v působnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako Zákon o FPU) a podľa interných
predpisov Poskytovatera, ktorými sú najmá Štatút Poskytovateľa VP č. 2/2015 zo dia 27.05.2015 (ďalej aj ako štatút).
Zásady poskytovania flnančných prostiiedkov z Fondu na podporu umenia VP FPU č. 12/2015 zo dňa 24.02.2016
(ďalej aj ako Zásady) a Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2016 (ďalej aj ako Štruktúra
podpornej činnosti) a v súlade 5 podinienkami stanovenými vo Výzve číslo 5/2016 na predkladanie žiadostí (ďalej aj
ako Výzva). .

2.2 Finančně prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy sú verejnými prostriedkami a na ich poskytnutie a použitie
sa vztahujú ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako Zákon a rozpočtových pravidlách) a príslušné
ustanovenia zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzfahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon O štátnej pomoci) (ďalej aj ako Zákon o ŠP).
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2.3 Prijímaterpredložil Poskytovateľovi na základe Výzvy úplnú písomnú žiadost číslo 16-450-01978 0 poskytnutie
flnančných prostriedkov (ďalej aj ako Ž jadost‘). Odborná komisia FPU vo svojom hodnoteni (ďalej aj ako Hodnotenie)
odporučila poskytnút Prijímateľovi flnančné prostriedky na podporu projektu podrobne špeciflkovaného v Žiadosti
(ďalej aj ako Projekt). Riaditet FPU na základe Hodnotenia rozhodol a poskytnutí flnančných prostriedkov dňa
12.05.2016.

3 Predmet zmluvy

3.1 Touto Zmluvou Sa PoskytovateYzavázuje poskytnúí PrijírnateYovi flnančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom
Oživené znelódie - týždňové tvorivé dleme pre ľudových muzikantov z celého Slovenska. a to vo výške a za
podmienok stanovených najmá v tejto Zmluve, vo Výzve, v Zákona o FPU, v mých sú‘dsiacich všeobecne závšzných
právnych predpisoch, v interných predpmsoch FPU (najmä v Zásadách, v štatúte a v štruktúre podpornej čhinosti).
Prijímateľsa zaväzuje Poskytovateľom poskytnuté Enančné prosti-ledky použiť v súlade s účelom poskytnutia
flnančných prostriedkov, rešpektujúc najmš podmienky stanovené touto Zrnluvou, Výzvou, Zákonom O FPU. Štatútom,
Zásadami, Štruktúrou podpornej činnosti ako aj mými všeobecne závhznými právnymi predpismi a mými internými
predpismi PoskytovateYa. Prijímater sa zároveň zaväzuje Poskytovateľovi hodnoverne preukázaí použitie poskytnutých
flnančných prostriedkov v súlade $ účelom ich poskytnutia a v súlade s mými podmienkami vyplývajúcimi z obsahu
tejto Zmluvy a/alebo v súlade s podmienkami vyplývajúciml Z Výzvy, zo Zákona o FPU, z mých súvisiacich všeobecne
záväzných právnych predpisoch a a mnterných predpmsoch FPU (najmá zo Zásad‘ Zo štatútu a zo štruktúry podpornej
činnosti).

4 Účel a spósob poskytnutia finančných prostriedkov

4.1 Základným účelom tejto Zmluvy je poskytnutie fmnančných prostriedkov Poskytovatelom Prijímatel‘ovi na: realizácia
kultúrno-osvetových aktivIt.

4.2 Zmluvné strany Sa dohodli na závkzných vecných výstupoch z Projektu (ďalej aj ako Za‘včzné výstupy), ktoré sú
špeciflkované v pn‘lohe č. 1 k tejto Zmluve. Obsah a rozsah Závázných vecných ‚‘ýstupov možno na základe dohody
Zmluvných strán menit dodatkom k tejto Zmluve.

4.3 Poskytovateľ poskytuje zo svojho rozpočtu PrijímateYovi finančné prostriedky vo forma dotácie v celkovej
výške 4 000,00 EUR na úhradu bežných výdavkov.

4.4 Finančné prostriedky Sa poskytujú ako mmnmmálna pomoc (pomoc de mmnimis) podia Schémy mmnimáinej pomoci
poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenin, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestnlku Č. 74/2016 vydanom dila 19.04.2016 pod G000008.

5 Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1 Poskytovatel Sa zavázuje poskytnúť flnančné prostriedky Prijímateľovi bezhotovostne na bankový účet uvedený v
záhlaví tejto Zmluvy najsk6r v deň nasledujúci Po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Céntráinom registri zmlúv podľa
osobitého predpisu. najneskór do 30 dní odo dila zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv podia
osobitého predpisu.

5.2 Finančné prostriedky poskytnuté podia tejto Zmluvy sú účelovo vinzané na úhradu všetkých alebo len niektorých
bežných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, ktoré sú podrobne špecifikovnné v rozpočte nákladov
Projektu. Rozpočetje prílohou č. 2 k tejto Zmluve (ďalej aj ako Rozpočet projektu). Fmnančné prostriedky poskytnuté
na základe tejto Zmluvy nesniú byť použité v rozpore s touto Zmluvou, v rozpore so všeobecne závšznými právnymi
predpismi ani v rozpore s internými predpismi Poskytovateľa.

5.3 PrijímateYsa zavázuje podieľat Sana flnančnom zabezpečení realizácie Projektu formou povinného spolufinancovania
určeného podia príslušných ustanovení Zákona o FPU. štruktúry podpornej činnosti a podia rozpočtu Projektu v suma
najmenej 212,50 EUR. -

5.4 Prijímater prijíma finančně prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy bez výhrad v pinom rozsahu a za
podmienok vyplývajúcich z tejto Zmluvy, zo všeobecne závázných právnych predpisov a z interných predpisov
Poskytovateľa.
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5.5 Prijimaterje oprávnený použit flnančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy na úhradu koutétneho
výdavku/nákladu, avšak najviac v sume, ktorá je pri rozpočtovej skupme tohto nákladu/výdavku uvedená v Rozpočte
projektu. PrijímateYje oprávnený použit a vyúčtovat výdavky/náklady v rámci jednotlivých skupín rozpočtových
položiek uvedených v prílohe č. 2 ktejto Zmluve. Vpriebehu renlizácie projektu móže Prijímatef uskutočnit presuny
finančných prostriedkov medzi skupinami rozpočtových položiek uvedených v tejto Zmluve xuaximálne do Výšky 20 %
flnančných prostriedkov pridelených na danú skupinu rozpočtových položiek bez toho, aby musel žiadat o zmenu
podinienok poskytnutia dotácie. PrijímateYnleje povinný použit všetky finančně prostriedky poskytnuté na základe
tejto Zmluvy.

5.6 Pr~ímateľje povinný použit finančně prostriedky výlučne na výdavky súvisiace s realizáciou Projektu (ďalej len
opróvnené výdavky). FPU bude ako oprá‘nené výdavky podia predchádzajúcej vety akceptovat aj výdavky Prijímatera,
ktoré PrijírnateYvynalotil pred uzavretíni Zmluvy. ak boll vynaložené na úhradu výdavkov, ktoré vznikli najskór
01.01.2016. Výdavky musia Prijírnateľovi vznilmút najneskór do 31.12.2016. Dňoxn Vzniku výdavku Sa rozumie deň
dodanla tovaru alebo poskytautia služieb, ktoré sú predmetom vyúčtovanla. Dňoin úhrady Sa rozurnie deli odpísania
flnančných prostriedkov z účtu PrijímateYa za účelom zaplatenia ceny za tovar alebo služby.

5.7 Oprávnenými výdavkaml v zmysle bodu 5.6 tejto Zmluvy Sa rozumejú výdavky uvedené v príslušnej výzve. Výdavky bez
priameho vztahu k realizácii projektu, ani výdavky, ktoré 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 ktorom má
Prijímaterzriadený účet, na ktorom sa Enančné prostriedky nachádzajú (ďalej aj ako Výnosy) sú pr~maml štátneho
rozpočtu, ak zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej Správy a o zmene a doplnení nlektorých
zákonov v znení neskorších zákonov alebo osobitný zákoa neustanovzjú mák. Prijímateľje povinný všetky Výnosy Po
odrátaní poplatkov za vedenle účtu (okrem poplatkov za založenie a zrušenle účtu) odviest na depozitný bankový účet
(pre identiflkáciu platby je Prijímaterpovinný použit variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy) Poskytovateľa
pred dátumom konečného a úplného vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov. Neodvedenle Výnosov podik
predchádzajúcej vety je porušením finančnej disciplíny v zmysle 5 31 ods. 1 písm. d) zákon č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O vrátení Výnosov Prijímateľ
upovedomí Poskytovatela písomne pred reallzáciou prevodu. V prípade, že Prijímatelovi výnosy nevznikli, je povinný
Poskytovateľovi o tom podat inforrnáciu formou čestného vyhlásenia pri vyúčtovaní poskytnutých flnančných
prostriedkov. .

5.9 Ak Prijímater nebude realizovat Projekt, je povinný o tejto skutočnosti Poskytovatera bez zbytočného odkladu písomne
informovat. Prijfmaterje povinný bezodkladne finančně prostriedky poskytnuté mu na základe tejto Zmluvy v plnoxn
rozsahu vrátit na bežný účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. ak flnančné prostriedky vracia do
31.12.2016, alebo na depozitný účet, ak finančné prostriedky vracia po 01.01.2017. Pre identiflkáciu platbyje
Prijímateľpovinný použit variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Výnosy PrijímaterPoskytovateiovi odvedie
podía bodu 5.8 tejto Zmluvy. PrijímateYvrátením nepoužitých fmnančných prostriedkov na ne stráca akýkolkek nárok.

5.10 Ak Prijíinaternepoužije celú sumu poskytnutých finančných prostriedkov, je povinný bezodkladne všetky nepoužité
finančně prostriedky vrátit na bežný účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. ak finančně prostriedky
vracia do 31.12.2016. alebo na depozitný účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. ak finančně prostriedky vracia Po
01.01.2017. Pre identiflkáciu platbyje PrijimateYpovinný použitvariabilný symbol uvedeaýv záhlaví tejto Zmluvy. O
vrátení nepoužitých flnančných prostriedkov Prijímateľ upovedomí Poskytovatefa písomne pred realizáciou prevodu.
Prijímateľ vrátenírn nepoužitých flnančných prostriedkov na ne stráca akýkolkek nárok.

5.11 Poskytovatetje oprávnený kedykorvek vykonat vecnú a finančnú kontrolu hospodárenla s flaančnými prostrledkami
poskytnutými na základe tejto Zmluvy ako aj kontrolu dodržiavania povinností a záväzkov Prijimateľa z právneho
vztahu vzniknutého na základe tejto Zmluvy. Prljímateľje povinný umožnit Poskytovateľovi a nim povereným osobám
vykonanie kontroly podľa predchádzajúcej vety. Za tým účelomje PrijímateYpovinný Poskytovateľovi poskytnút
potrebnú súčinnost. najmá predložit doklady a údaje z účtovaej dokumentácie, umožnit vstup do svojho sídla. resp.
priestorov, v ktových podniká alebo vykonáva inú činnost alebo realizuje Projekt. Poskytovateľ Sa zavázuje oznámit
Prijimateľovi termín kontroly najmenej 5 dni vopred, a to pisomne prostredníctvom poštovej zásielky alebo e-mailom.
Pri určovaní termínu kontroly Sa Poskytovatel zavázuje postupovat tak, aby uskutočnením kontroly Prijfmaterovi
nespósobil neprimerané zdržanla v realizácii Projektu.
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5.12 Prijímateľsa v súvislosti s realizáciou Projektu zavázuje podlh povahy Projektu primeraným a vhodným spósobom
informovat o tom‘ že Projekt, na ktorý boll poskytnuté finančně prostriedlcy na základe tejto ZnUuvy, podporu
Poskytovatel. Pri propagácii Projektu je Prijímatei povinný postupovat podlh Príručky pre propagáciu FPU a podľa
Manuálu pre vizuálnu identitu FPU, ktoré PoskytovateY zverejní na webovom sídle FPU. Prijímatersa zavázuje
postupovat v zmysle znenia dokumentov špecifikovaných v predchádzajúcej vete aktuálnych k momentu vykonávania
propagácie. Prijúnateľsa tiež zavázuje v dostatočnom časovom predstihu, najneskór však 10 dni vopred, informovat
PoskytovateYa o termíne realizácie výstupov projektu, vrátane reprezentačných, propagačných alalebo spoločenských
podujatí súvisiacich s uvedením Projektu na verejnosti. Na základe vzájomnej dohody je Prijímateľpovinný umožnit
osobám konajúcim zaly mene Poskytovateľa účast na všetkých podujatiach súvisiacich s Projektom.

5.13 Prijimater sa znväzuje, že pri všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich S Projektom na verejnosti vykoná $

vynaložením maxirnálneho úsilia také opatrenia, ktorými zamedzí tornu, aby mohlo d~st alebo došlo najmä k
nasledovným negatívnym spoločenským javom:

a) podpore alebo propagácii skupin osáb alebo hnutí, ktoré v rámci svojej činnosti násilím‘ hrozbou násilia
alebo hrozbou inej tažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobád mých,

b) používaniu zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavovaniu sympatií k skupme alebo hnutiam, ktoré
násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej tažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobůd osůb,

o) sprístupňovanlu, uvádzaniu do obehu, ponúkaniu, predávaniu alebo mému spésobu rozširovania
extrémistických materiálov,

d) hanobenlu nlektorého národa, jeho jazyka, Ic hanobeniu niektorej rasy alebo etnickej skupiny, k hanobeniu
jednotllvca alebo skupiny osůb pre ich príslušnost k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej
skupme, pövodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania alebo k vyhrážaniu sa
takýmto osobám alebo k obmedzovaniu práv takýchto osób,

e) podnecovaniu k násiliu alebo k nenávisti voči skupme osób alebo jednotlivcovi pre ich príslušnost k niektorej
rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupme, póvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie
(ďalej aj ako Nežiaduce konanie).

5.14 Ak aj napriek splneniu povinnosti Prijímateľa podia bodu 5.13 Zinluvy déjde bez jeho zavmnenia k takému
Nežiaducernu konanlu, Prijimaterje povinný bez zbytočného odkladu vykonat také úkony a prijat také opatrenia. aby
Nežiaducemu konaniu okamžite znmedzul a zabezpečil, aby Sa V ďalšom takom konaní nepokračovalo.

5.15 V prípade, že d6jde zo strany PrijímateYa k porušeniu povinností podia bodov 5.13 alalebo 5.14 tejto Zmluvy. považujú :
Sa finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy za použité v rozpore s touto Zmluvou. Finančně
prostriedky podľa predchádzajúcej vety je Prijímaterpovlnný poskytovateľovi vrátit na bankový účet Poskytovatein
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to najneskór do 21 dní od doručenia výzvy PoskytovateYa Prijímaterovi na vrátenie
takých finančných prostriedkov. :

5.16 Nespinenie závázkov alalebo porušenie povinností vyplývajúcich pre Prijimateľa zo Zmluvy alalebo v súvislosti so
Zmluvou Sa považuje za použitie finančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v Zmluve, s výnimkou
nespinenla závázkov alebo porušenla povinností preukázateľne zapríčmnených z dövodu vyššej moci.

6 Podmienky poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov

6.1 PoskytovateY Sana základe tejto Zmluvy zavázuje poskytnút Prijímateľovi fmančné prostriedky vo výške uvedenej v
bode 4.3 bezhotovostným prevodom na účet Prijímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy

6.2 V prípade zistenia Poskytovateľa o preukázaterných nedostatkoch pd hospodárení Prijímateľa s poskytnutými
flnančnými prostriedkami je Poskytovatel oprávnený až do času odstránenia týchto nedostatkov zastavit poskytovanie
dalších flnančných prostriedkov Prijímaterovi.

6.3 Použitie flnančných prostrledkov, poskytnutých na základe tejto Zmluvy. podlieha ich fmnančnému vyúčtovaniu a
vecnému vyhodnoteniu Projektu (ďalej spotu aj ako Vyúčtovanie)‘ ktoré Prijímatel‘ zrealizuje v reglstračnom systéme
Poskytovateľa. Prijímaterje povinný Vyúčtovanie podia predchádzajúcej vety PoskytovateYovi predložit v tlačenej
podobe vygenerovanej z regisEračného systému FPU najneskór do termínu; 31.01.2017. KVyúčtovaniuje Prijímateľ
povinný priložit aj
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a) Kópie originálnych účtovných dokladov označených číslom Zmluvy (účtovný doklad ako preukázaterný
záznam musí obsahovat náležitosti v zmysle 510 zákona Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, pričom za obsahovú
správnost účtovného dokladu zodpovedá prljímateľ dotácie.) potvrdzujúcich použitie poskytnutých
fmančných prostriedkov a kópie výpisov z účtu označených číslom Zmluvy, na který holi poukázané flnančné
prostriedky a z ktorého bok ubrádzané výdavky na projekt s použitím poskytnutých fmančných prostriedkov.
Akje prijímateY dotácie registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) a může si uplatnit
odpočítanie DPH, táto ale je pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok.

alebo

b) správu audítora alebo znalecký posudok licencovaného znalca o zhode predloženého flnančného vyúčtovania
so zmluvou; správu auditora alebo znalecký posudok predloži prijímateivždy, akje celková suma finančných
prostriedkov poskytnutých podľa zmluvy 100 000 EUR alebo viac. Správu auditora predkladá Prijímaterv
rozsahu, akoje určené v článku 7 bod 4 Zásad.

6.4 Vyúčtovanie musí obsahovat informáciu o použití flnančných prostriedkov podia skupin rozpočtových položiek
ohradom na Rozpočet projektu. Neoddelitelhou súčastou Vyúčtovaniaje aj zdokladovanie povinného spolufmancovania
oprávnených výdavkov projektu vo výške určenej v tejto Zmluve. Neoprávnené výdavky projektu žiadater nemůže
vyúčtovat ako povinné spolutinancovanie. Ak Prijímateľv zdokladovaní a vyúčtovaní povinného spolufinancovania
projektu uvedie výdavky, ktoré uhradila tretia osoba, je povinný priložit k vyúčtovaniu aj kópiu dokladu
potvrdzujúceho zmluvný vztah medzi prijímateľom a touto osobou, na základe ktorého boll tieto výdavky uhradené.
Zároveň je Prijúnater povinný k vyúčtovaniu zabezpečit od tejto osoby predloženie kópií účtovných dokladov
potvrdzujúcich vznik a úhradu takto vyúčtovaných výdavkov. Povinnou pnlohou vyúčtovaniaje aj prehfad ďalšieho
spolufinancovania projektu zo zdrojov uvedených v rozpočte projektu.

6.5 Vecné vyhodaotenie projektu Prijímatervypracuje v predpísanej štruktúre určenej v Príručke pre vecné vyhoclnotenie
a vyúčtovanie projektu FPU, horů Poskytovater zverejní na webovom sidle FPU. Vecné vyhodnotenie musí obsahovat:

a) správu O realizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,
b) informáciu o naplnení predpokladov. cieľov a výsledkov projektu‘ ktoré prijímatel‘ uviedol v žiadosti O

poskytnutie flnančných prostriedkov,
c) vlastné zhodnotenie prinosu projektu po jeho realizácii.

6.6 Kvecnému vyhodnoteniu Projektuje Prijímaterpovlnaý priložit aj dokumenty potvrdzujúce splnenie povinnosti
Prijímatera ‚yplývajúcej mu z čl. 5 bod 5.12 prvá veta tejto Zmluvy v rozsahu určenom Príručkou pre propagáciu FPU
a dokumenty potvrdzujúce Závázné výstupy z Projektu podia prilohy č. 1 k tejto Zmluve, v rozsahu určenom Príničkou
pre vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu FPU.

6.7 VyůČtovanie musí byt podpísané Prijímaterom alebo štatutárnym orgánem PrljímateYa alebo nim na tento účel písomne
splnomocnenou osobou, pričom toto splnomocnenie musí byť súČastou predloženého Vyúčtovania.

6.8 Prijímaterje povinný doručit Vyúčtovanie Poskytovaterovi osobne do kancelárie FPU, prostredníctvom kuriérskej
služby alebo prostredníctvom doporučenej zásielky.

6.9 Ak Prijímatei nepredloži Vyúčtovanie najneskór v termíne stanovenom v bode 6.3 tohto článku, Poskytovateľ ho
písomne vyzve, aby predložil Vyúčtovanie bez zbytočného odkladu, najneskůr však do 10 dní od doručenia písomnej
výzvy. Ak prijímaternepredloží Vyúčtovanie ani v uvedenej dodatočnej lehote, považuje sa táto skutočnost za použitie
finančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve.

6.10 Ak kancelária zistí nedostatky vo Vyúčtovaní alebo vjeho prílohách. oznámi tieto nedostatky prostredníctvom
elektronickej pošty Prijimatefovi a vyzve ho‘ aby v lehote do 7 dni nedostatky odstránll. Ak Prijímateľ nezabezpečí
odstránenie nedostatkov v stanovenom termíne, považuje sa táto skutočnost za použitie poskytnutých flnančných
prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve.

6.11 Ak kancelária pd overovaní splnenia podmienok použitia flnančnýoh prostricdkov z fondu zistí také porušenie
podmienok uvedených v Zmluve, ktoré zakladá povinnost prijímatera vrátit poskytnuté flnančné prostriedky alebo ich
čast‘ neodkladne vyzve Prljimateľa, aby v lehote do 10 dní odviedol poskytnuté flnančné prostrledky na účet fondu. Ak
Prijímatel‘v určenej lehote výzvu neuposlúchne, alebo odvedie na účet fondu neúplnú sumu, považuje Sa táto
skutočnost za použltie poskytnutých flnančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto
Zmluve.
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7 Sankcie

7.1 Ak Poskytovateľvyzve PrijímateVa, ktorý použil finančně prostriedky alebo ich čast v rozpore s touto Zmluvou, na
vrátenie iinančných prostriedkov a Frijírnater finančné prostriedky alebo ich čast Poskytovateľovi nevrátil vo výške a v
lehote uvedených vo výzve, vzniká Poskytovateľovi voči Prijímateľovi okamihom počiatku omeškania Prijfmatera so
zaplatenim Poskytovaterom vo výzva požadovaných tinančných prostriedkov nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výšku 20 % z hodnoty sumy finančných prostriedkov, ktorých vrátenie Poskytovateľod Prijiniatera výzvou požaduje.
Povinnost Prijímatera vrátit Poskytovateľovi výzvou požadované finančně prostrledky tým nieje dotknutá.

7.2 V prfpade omeškania Prijíxnateľa so zaplatením akéhokol‘vek peňažného závilzku Poskytovaterovlje PrljfmateY povinný
zaplatit Poskytovateľovl úroky z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy, a to za každý daň omeškania.

7.3 V prípade, že v důsledku skutočnosti, za ktorú zodpovedá PrijfmateY, vznikne Poskytovateľovl škoda, je Prijfmater
povinný nahradit ju Poskytovateľovi v lehote, ktorú určí PoskytovateY, a v celom rozsahu tak, ako bude vyčíslená
Poskytovatel‘om.

7.4 Zaplateníni zmluvnej pokuty podia tejto zmluvy nieje dotknuté právo na náhradu škody spůsobenej porušením
povinnosti, pre prfpad porušenia ktorej hola dohodnutá; a náhrada škody může byt uplatňovaná Poskytovateľom voči
Prijimaterovi v plnej výška a to aj v prfpade, ak zmluvná pokuta prevyšuje výšku škody.

8 Zánik zmluvy

8.1 Právne vztahy medzi Poskytovaterom a Prijimaterom založené touto Zmluvou můžu zaniknút najmá;

a) akceptáciou riadneho a úplného vyúčtovania Projektu podia či. 6 tejto Zmluvy,
b) dohodou Zmluvných strán,
c) odstúpením od Zmluvy zo strany Poskytovateľa.

8.2 Poskytovaterm8že od tejto Zmluvy odstúpit v prípade, ak Prljfmateľpoužije fmančné prostrledky alebo ich časí v
rozpore so Zmluvou, resp. v rozpore s účelom uvedeným v či. 4 tejto Zniluvy. Rovnako může Poskytovateľ odstůpit od
tejto Zmluvy v prfpade podstatného porušenia tejto Zmluvy alebo v prípade zmeny okolností, za ktorých došlo k
uzavretlu Zmluvy, a to najmž;

a) ak Sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokiadoch, na základe ktorých Poskytovateľrozhodol o poskytnutí
dotácíe boll nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,

b) nic Prijimateibezdůvodne pozastavil reaIizáciu projektu,
c) ak na majetok Prijfmateľa hola povolená exekúcia, reštrukturalizácia aleho vyhlásený konkurz, alebo bol

návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý prs nedostatok majetku.

8.3 Ustanovenia tejto Zmluvy upravujúce sankcie ako aj povinnosti z nich vyplývajúce nie sú odstúpeníin od Zmluvy
dotknuté. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňomjeho doručenia druhej zmiuvnej strana.

9 Zá-verečné ustanovenia

9.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo znížit sumu poskytnutých flnančných prostrledkov z důvodu nedostatku flnančných
prostriedkov v rozpočte PoskytovateYa, ktoré sú prfspevkom zo štátneho rozpočtu, výlučne však o sumu prlamo
vyplývajúcu z viazania výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom fmancií Slovenskej republiky v zmysle Zákona o
rozpočtových pravidlách. V takomto pripade nezodpovedá Poskytovater za vzniknuté náklady PrijímateYa ani
nezodpovedá za prfpadnú škodu.

9.2 AkékolVek zineny a doplnenia tejto Zmiuvy je možné vykonat výlučne v pisomnej forme prostredm‘ctvom vzostupne
očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve, uzatvorených Po predchádzajúcej dohode Zmluvných strán. O skutočnostlach
rozhodných pra potrebu zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy zo strany Prijimatera je PrijímateY povinný informovat
Poskytovatera bez zbytočného odkladu od ich vzniku. Q zmenách rozhoduje riaditeY FPU, v lehote najneskůr 15 dni od
doručenia žiadosti o zmenu, pričom svoje rozhodnutie je povinný dat na vedomie rade FPU.
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9.3 Ak flnančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy použije Prijímaterna dodanie tovaru, na uskutočneitie
stavebných prác a!alebo na poskytnutie služieb v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, je Prijímater povinný postupovat v zmysle uvedeného všeobecne závázného
právneho predpisu.

9.4 Táto Zmluva nadobúda platnost dňom jej podpisania oboma Zmluvnými stranami. Táto Zmluva podlieha v zmysle
príslušných ustanoveni zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov v spojení s
relevantnými ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. povinnému zverejneniu.

9.5 Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane PrijímateY a jeden PoskytovateL

9.6 PrijímateY podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že Sa oboznámil 5 príslušnými všeobecne závSznými právnymi predpisnii
ako aj so súvisiacimi internými predpismi Poskytovateľa, ktoré upravujú všetky vztahy výslovne upravené ako aj
výslovne neupravené v tejto Zmluve. Prijírnateľ výslovne súhlasi s obsahom všetkých súvisiacich interných predpisov
Poskytovatera a zavázuje Sa plnit všetky povinnosti, ktoré mu z nich v súvislosti 5 touto Zmluvou vyplývajú.

9.7 Neoddeliteľnou súčastou Zmluvy sú aj tieto prílohy:

a) Príloha Č. 1: Závázné výstupy projektu
b) Príloha Č. 2: Rozpočet projektu

9.8 Zásielka podľa tejto Zmluvy Sa musí doručovat na e-mailová adresu, pripadne na adresu sídla Zmluvnej strany, ktorej
je zásielka určená a ktoré sú uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak Sa Zmluvné strany nedohodnú klak a na doručovanie
zásielok si neurčia mé e-mailové adresy alebo mé korešpondenčné adresy. Zmluvné strany Sa zavázujú vzájomne si
písomne oznamovat všetky zmeny týkajúce Sa adries oboch Zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy bez
zbytočného odkladu. V prípade porušenia povinnosti podra predchádzajúcej vety zodpovedá Zmluvná strana druhej
Zmluvuej strane za prípadnú škodu, ktorá jej porušením uvedenej povinnosti vznikla.

9.9 Zmluvné strany Sa zavázujú, že si navzájom v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnú všetku nevyhnutnú
súčinnost, ktorú bude možné v závislosti od konluétnych okolnosti od nich spravodlivo požadovat. Zmluvné strany Sa
zavázujú vzájomne si v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnút informácie nevyhnutné na riadne spinenie
svojich závázkov vyplývajúcich im Zo Zmluvy, alebo z právnych predpisov, či prerokovat dóležité otázky, ktoré by
mohli v závažnej miere ovplyvnit pinenie povinností Zmluvných strán stanovených touto Zmluvou abbo právnym
predpisom, a tým ovplyvnit dosiahnutie účelu Zmluvy.

9.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečitali, rozumejú jej obsahu a súblasia s ním. Zmluvné strany vyhlasujú, že
prostredníctvom tejto Zmluvyje v~adrená ich skutočná, vážna, slobodná vöYa, v ktorej niet omylu. Zmluvné strany
vyhlasujú, že túto Zmluvu neuzavreli v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na potvrdenie vyššie uvedeného
Zmluvné strany Zmluvu vlastnoručne podpíšu.

Bratislava 1~I, AUG. 2016 Dolný Kubín 22.07.2016

—

predseda raýy FPIJ
zapos v a

ii ieľFPU
za/o

tel;013/5

prijímater
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Priloha Č. 1: Záväzné výstupy projektu

Názov podujatia: Oživené melódie - týždňové tvorivé dleme pre ľudových muzikantov z celého Slovenska
Začiatok a koniec podujatia: 11.-ls. máj 2016
Miesto podujatia: Oravská Polkora .

Počet izdividuáb‘ych účastm‘kov: 30
Počet lektorov: 5 :
Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia: Q I

mé výstupy podujatia: leták, fotodokumentácin !
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Príloha Č. 2: Rozpočet projektu

2.1 Kalkulácia nákladov

. Sk pi~a rozpočtových položiek* . . - - - -.. . Roz~očet. ..Podpora z FPU Pod~ora z FPU V

Autorské honoráre a personálne náklady 1 050,00 € 1 050,00 € 26,25 %

Nájny prlestorov 1 000,00 € 1 000,00 € 25,00 %

Cestovné a prepravné 50,00 € 50,00 € 1,25 %

Strava a občerstvenie pre prianiych účastnflcov 650,00 € 400,00 € 10,00 %
po duj atm

Ubytovanie 1 500,00 € 1 500,00 € 37,50 %

Spolu: 4 250,00 € 4 000,00 € 94,12%

2.2 Predpokladané výnosy

Predpokladane vynosy Vynosy

0,00 €

Spolu: 0.00 €

2.3 Spoluflnancovanie

Spoluíinancovanie Zdroje Zdroje v

Verejné zdroje SR 0,00 € 0,00 %

Vlastné zdroje 250,00 € 5,88 %

Spolu: 250,00 € 5,88 %

*poznámka:

1 Skupina rozpočtových položiek Autorské honoráre a personálne náklady zahtňa kumulatívne rozpočtové podskupiny
Autorské honoráre, Práce a služby vykonané na faktúru a Personálne náklady, ako boll definované ako oprávnené výdavky vo

—.
2 Skupina rozpočtových položiek Nájmy priestorov zahtňa kumulativne rozpočtové podskupiny Nájom interiérov a Nájom
exteriérov, ako boll definované ako oprávnené výdavky vo výzve.
3 Skupina rozpočtových položiek Propagácia a polygrafické náklady zahfňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Propagačné
materiály a publicita, Polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických publikácií a Polygrafické náklady súvisiace 5

výrobou neperiodických publikácií, ako bok definované ako oprávnené výdavky vo výzve.
4 Skupina rozpočtových položlek Propagácia a polygrafické náklady zahtňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Propagac‘né
materiály a publicita, Polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických publikácií a Polygrafické náklady súvisiace s
výrobou neperiodických publikácií, ako boli definované ako oprávnené výdavky vo výzve.
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