
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Č. 22-514-05038

uzatvorená v súlade s ust. 22 a 27 ods. 6 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 pbsobností Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č.

79/2013 Z. z.v zuBní neskorších predpisov; v spojení s ust. 262 a 269 ods. 2 Obchodného zákonnfka (ďalej aj ako Zmhiva)

1 Zmluvné strany

1.1 Poskytovater

názor: Fond na podporu umenia

sídlo Cukrová 14, 811 08 Bratislava—Staré Mesto

IČO: 42418933

konajúc prostredníctvom: Mgr. Dušan Buran, Dr. phil., predseda rady FPU

Mgr. Jozef Kovalčík, PhD., riaditer FPU

zriadený: zákonom Č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia

E-mail: ivana.chylakova@fpu.sk

bežný účet - IBAN: SK58 8180 0000 0070 0054 3066

depozitný účet - IBAN: SK2O 8180 0000 0070 0055 3256

variabilný symbol: 2251405038

(ďalej aj ako Poskytovateľ alebo FPU)

1.2 PrlJísnateY ftnančných prostriedkov

obchodně rneno/meno a priezvisko: Obec Kozárovce

sídlo/miesto poďnikania/bydlisko: Kozárovce 685, 93522 Kozárovce, Slovenská republika

IČO/dátum narodenia: 00307149

DIČ: 2020403803

iČ DPH:

Štatutárny orgán: Ing. Bystrík Ižold, starosta

E-mad: obec®kozarovcesk

číslo účtu - IBAN: SK39 5600 0000 0071 0750 9001

(ďalej aj ako Pnjímateľ)

(PoskytovateY a Príjímateľ ďalej aj ako Zmluvné strany)

2 Úvodné ustanovenia

2.1 Poskytovatel poskytuje Ďiaiičné prostriedky na základe zákona č. 284/2014 Z. z-o Fonde na podporu umenia a o

zmene a doplnení zákona č. 434/20107.7. O poskytovaní dotácii v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej -.

republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. V zneni neskorších predpisov (ďalej aj ako Zákon o FPU) a podIa interných

predpisov Poskytovatefa, kterými sú najmá Štatút Poskytovateľa VP č. 2/2015 podia aktuálneho znenia (ďalej aj ako

Štatút). Zásady poskytovania flnančných prostnedkov z Fondu na podporu umenia VP FPU Č. 12/2015 podlä

aktuálneho znenia (ďalej aj ako Zásady) a Štniktúra podpornej Činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2022 (ďalej

aj ako Štruktúra podpornej činnosti) a v súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve Číslo 8/2022 na predkladanie

žiadostí (ďalej aj ako Výzva).

2.2 Finančné prostriedkv poskytnuté na základe tejto Zmluvy sú verejnými prostriedkami ana ich poskytnutie a použitie

Sa vzfahujú ustanovenia zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidiách verejnej správy a o zmene a doplnoni

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako Zákon o rozpočtových pravidlách) a prislušné

uslanovenia zákona č. 358/20157.7. O ůprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomocí a minimálnej pomoci a O

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej aj ako Zákon a ŠP)
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2.3 Prijímaterpredložil Poskytovateľovi na základe Výzvy úplná písomnú žiadosf číslo 22-514-050380 poskytnutie

flnančných prostriedkov (ďalej aj ako ŽĺadostJ. Odborná komisia FPU vo svojom hodnotení (ďalej aj ako Hodnota nie)

odporučila poskytnút Prijímateľovi finančně prostriedky na podporu projektu podrobne špecifikovaného v Žiadosti

(ďalej aj ako Projekt). RiaditerFPU na základe Hodnotenia rozhodol o poskytnutí flnaočných prostriedkov dňa

27.05.2022.

3 Predmet zmluvy

3.1 Touto Zmluvou Sa Poskytovateizavázuje poskytnút Prijímate]‘ovi finančné prostriedky na realízáciu Projektu s názvom

Modernizácia knižnóho fondu, a to vo výške a za podmienok stanovaných najmá V tejto Zmiuve, vo Výzva, v Zákone

o FPU, v viých súvisiacich všeobecne závázných právnych predpisoch, v interných predpisoch FPU (najmá v Zásadách,

v Štatúte a v Štruktúre podpornej činnosti). Prijímateľ Sa zavázuje Poskytovateľom poskytnuté tlnančné prostriedkv

použit v súiade s účelom poskytnutia finančných prostriedkov, rešpektujúc najmä podmienky stanovené touto

Zmluvou, Výzvou, Zákonem o FPU, Štatútom, Zásadami, Štruktúrou podpornej éinnosti ako aj mými všeobecne

záváznými právnymi predpismi a mými internými predpismi Poskytovateľa. Prijímatefsa zároveň zavázuje

Poskytovateľovi hodnoverne preukázat použitie poskytnutých finančných prostriedkov V súlade S účelom ich

poskytnutia a v súlade s mými podmienkami vyplývajúcimi z obsahu tejto Zmluvy aJalebo v súlade s podmienkami

vyplývajúcimi z Výzvy, Zo Zákona o FPU. z mých súvsiacich všeobecne závázných právnych predpisov a z mnterných

predpisov FN.) (najmá ze Zásad, zo Štatútu a ze Štruktúry podpornej činnosti).

4 Účel a spósob poskytnutia frnančných prostriedkov

4. Základným účelom tejto Zmluvyje poskytnutie fmnančných prostriedkov Poskytovaterom Prijímateľovi na akvlzícia

knižničného fondu.

4.2 Zmluvné strany Sa dohodli na záväzných vecných výstupoch z Projektu (ďalej aj ako Závözné výstupy), ktoré sú

špecifikované v prílohe Č. I k tejto Zmluve a ktoré Prijímater predloží Poskytovatefovi spolu s Vyúčtovaním podia bodu

6.3. Obsah a rozsah Závázných vecných výstupov možno na základe dohody Zmluvných strán menif dodatkom k tejto

Zmiuve.

4.3 Poskytovateľposkytuje ze svojho rozpočtu Prijímateľovi finančně prostriedkyvo forme dotácie

v celkovej výške 1 500,00 EUR na úhradu bežných výdavkov.

4.4 Finančně prostriedky Sa poskytujú ako mmnimálna pomoc (pomoc de minimis) podia Schémy mmnimálnej pomoci

poskytovanej v Slovenskej republika prostredníctvom Fondu na podporu umenia v zneni dodatku č. 5, ktorá bola

zverejnená v Obchodnom vestníku č. 241/2021 vydanom dňa 16.12.2021 pod G000105. Minimálna pomoc. ktorá sa

poskytuje na základe tejto zmluvy. jev súlade s nariadenim Komisie (EÚ) . 1407/2013 z 18. deceinbra 2013o

uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. V. EU L 352, 24.12.2013,

si).

5 Práva a povinnosti zmluvných strán

5A Poskytovatefsa zavázuje poskytnút finančně prostriedky Prijímatetovi bezhotovostne na bankový účet uvedenýv

záhlaví tejto Zmluvy najskór v deň nasledujúci po dni zverejnenia tajte Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv podia

osobitého predpisu, najneskór do 30 dní odo dita zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zinlúv podia

osobitého predpisu.

5.2 Finančné prostriedky poskytnuté podia tejto Zmluvy sú účelovo viazané na úhradu všetkých alebo len niektorých

bežných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, které sú podrobna špecifikované v rozpočte nákladov

Projektu. Rozpočetje prílohou Č. 2 k tejto Zmluve (ďalej aj ako Rozpočet projektu). Finančné prostriedky poskytnuté

na základe tejto Zmluvy nesmú byt použité v rozpore s touto Zmluvou, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi

predpismi ani v rozpore s internými predpismi Poskytovatele.

5.3 Prijírnate Sa zavázuje podmetat Sa na tinanČnom zabezpečení realizácie Projetu fonuou povinného spotuflnancovania

určeného podľa pristušných ustanovení Zákona o FPU, Štruktúry podpornej činnosti a podra rozpočtu Projektu v sume

najmenej 170,00 EUR.

SA Prijímateľprijíma finančně prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy bez výhrad v plnom rozsahu a za

podmienok vyplývajúcich z tejto Zmluvy, zo všeobecne závázných právnych predpisov a z interných predpisov

Poskvtovateľa.
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5.5 Prijímateľje oprávnený použit finančně prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy na úhradu konkrétneho

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

projektu. Prijímateľje oprávnený použit a vyúčtovat výdavky/náklady v rámci jednotlivých skupín rozpočtových

položiek uvedených v prílohe č. 2k tejto Zmluve. V priebehu realizácie projektu móže Prijímatetuskutočnit presuny

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

finančných prostriedkov pridelených na danú skupinu rozpočtových položiek bez toho, aby musel žiadat O zmenu

podmienok poskytnutia dotácie. Prijímatef nie je povinný použit všetky tnančné prostriedky poskytnuté na základe

tejto Zmluvy.

5.6 PrijímateYje povinný použit fmnančné prostriedky výlučne na výdavky súvisiace s realizáciou Projektu (ďaiej len

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

ktoré Prijímatef vynaložil precl uzavretím Zmluvy, ak boll vynaložené na úhradu výdavkov, ktoré vznikli najskór

01.07.2022. Výdavky musia Prijímatefovi vzniknúf najneskěr do 31.12.2022 a/alebo do termínu vyúčtovania ako je

uvedené v článku 6.3. Dňom vzniku výdavku sa rozumie deň dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré sú

predmetom vyúčtovania. Dňom úhrady Sa rozumie deň odpísania finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa za účelom

zaplatenia ceny za tovar alebo služby.

5.7 Oprávnenými výdavkami v zmysle bodu 5.6 tejto Zmluvy Sa rozumejú výdavky uvedené v Štruktúre podpornej činnosti

pri predmetnom podprograme. Výdavky bez priameho vztahu k realizácii projektu, ani výdavky, ktoré nie sú súčastou

Rozpočtu projektu, nebudú akceptované. Taktiež nebudú akceptované všetky neoprávnené výdavky, ktoré sú uvedené

v Zásadách.

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

Prijímateľzriadený účet, na ktorom Sa finančné prostriedky nachádzajú (ďalej aj ako Výnosy), sú príjmami štátneho

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

zákonov v znení neskorších zákonov alebo osobitný zákon neustanovujú inak. Prijímateľje povinný všetky Výnosy po

odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okrem poplatkov za založenie a zrušenie účtu) odviest na depozitný bankový účet

(pre iclentifikáciu platby je Prijímateľ povinný použit varia.bilný symbol podra usmernenia FPU) Poskytovatefa pred

dátumom konečného a úplného vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov. Neodvedenie Výnosov podfa

predchádzajúcej vety je porušením finančnej disciplínyv zmysle 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 Prijímater

upovedomí Poskytovateľa písomne pred realizáciou prevodu. V prípade, že Prijímateľovi výnosy nevznikli, je povinný

Poskytovaterovi o tom podat informáciu formou čestného vyhlásenia pil vyúčtovaní poskytnutých fmnančných

prostriedkov.

5.9 Ak Prijímatef nebude realizovat Projekt, je povinný o tejto skutočnosti Poskyeovatera bez zbytočného odkladu písomne

informovat. PrijírnateYje povinný v lehote podra Zmluvy flnančné prostriedky poskytnuté mu na základe tejto Zmluvy v

plnom rozsahu vrátit na bežný účet Poskytovatefa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Pre identifikáciu platby je Prijímatef

povinný použit variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Výnosy Prijímatef Poskytovateľovi odvedie podia

bodu 5.8 tejto Zm!uvy. Prijímatefvrátením nepoužitých finančných prostriedkov na ne stráca akýkolVek nárok.

5.10 Ak Prijímateľ nepoužije celú Sumu poskytnutých finančných prostriedkov, je povinný v lehote podia Zmluvy všetky

nepoužité finančné prostriedky vrátit na bežný účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Pre identifikáciu

platby je Prijímateľ povinný použit variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. O vrátení nepoužitých flnančných

prostriedkov Prijímateľupovedomí Poskytovatefa písomne pred realizáciou prevodu. Prijímateľvrátením nepoužitých

fmnančných prostriedkov na ne stráca akýkorvek nárok.

5.11 Poskytovatefje oprávnený kedykorvek vykonat vecnú a finančnú kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami

poskytnutými na základe tejto Zmluvy ako aj kontrolu dodržiavania povinností a záväzkov Prijímateľa z právneho

vztahu vzniknutého na základe tejto Zmluvy. Prijímateľje povinný umožnit Poskytovatefovi a ním povereným osobám

vykonanie kontroly podfa predchádzajúcej vety. Za tým účelomje Prijímateľ povinný Poskytovatefovi poskytnút

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

priestorov, v ktorých podniká alebo vykonáva inú činnost alebo realizuje Projekt. Poskytovatefsa zavázuje oznámit

PrijímateYovi termín kontroly najmenej 3 dni vopred, a to písomne prostredníctvom poštovej zásielky alebo e-mailom.

Pil určovaní termínu kontroly Sa Poskytovateľ zavázuje postupovat tak, aby uskutočnením kontroly Prijúnatefovi

nespósobil neprimerané zdržania v realizácii Projektu. Neposkytnutie súčinnosti Prijímaterom v akejkorvek fáze

kontroly dodržiavania povinnoStí a závázkov Prijímatefa Sa považuje za použitie poskytnutých finančných prostriedkov

v rozpore s účelom uvedeným v Zmluve.
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5.12 Prijímateľsa V súvislosti S realizáciou Projektu zavázuje podia povahy Projektu primeraným a vhodným spósobom

informoval o tom, že Projekt, na ktorý boli poskytnuté finančně prostriedky na základe tejto Zrnluvy, podporu

Poskytovatel Ph propagácii Projektuje PrijímateY povinný postupoval podra aktuálneho znenia Príručky k propagácii

a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a podfa Manuálu pre vizuálnu identitu FPU. ktoré

Poskytovater zverejní na webovom sídle FPU. Prijímateľ Sa zavázuje postupoval v zmysle znenia dokumentov

špeciflkovaných v predchádzajúcej vete aktuálnych k momentu vykonávania propagácie. V prípade, ak PrijímateY

nebude informoval o poskytnutí flnančných prostriedkov Z FPV alebo poskytne neúplné informácie o poskytnutí

prostriedkov z FPU, FPV je oprávnený požadovať vrátenie 5 % (slovom pál percent) Z poskytnutej sumy flnančných

prostriedkov podľa tejto Zmluvy. Prijímatef Sa zavázuje na výzvu FPV podľa predchádzajůcej vety zaplatíť FPV

požadované finančně prostriedky. Na základe vzájomnej dohody je Prijímatet povInný umožnit osobám konajúcim za/v

nene Poskvtovateľa účast na všetkých podujatiacb súvisíacich s Projektom.

5.13 Prijímatersa zavázuje, že pil všetkýcb podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektoru na verejnosti vykoná

vynaložením maximálneho úsilia také opatrenia, ktorými zamedzí tomu, aby mohlo dájsl alebo došlo najmá k

nasledovuým negatívnym spoločenskýmjavom:

a) podpore alebo propagácii skupín osób alebo hnutí, ktoré v rámci svojej činnosti násilím, hrozbou násilia

alebo hrozbou inej tažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobůd mých,

b) používaniu zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavovaniu sympatií k skupme alebo hnutiam, ktorě

násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej lažkej ujmy srnerujú k potláčaniu základných práv a slob5d osób,

c) spristupňovaniu, uváclzaniu do obehu, ponúkaniu, predávaniu alebo mému spásobu rozširovania

extrémistických materiálov,

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

jednotlivca alebo skupiny osób pre ich príslušnosl k niektorej rase, národu, národnosti) farbe pleti, etnickej

skupme, póvodu 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 I< násiliu alebo k nenávisti voči skupme osób alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosl k niektorej

rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupme, póvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.

Prijímateľ Sa rovnako zavázuje, že pil všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom nebude uskutočňoval

a/alebo mým subjektom neumožní uskutočňovat politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, značky,

programu alebo hesiel poliUckej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovat alebo rozdával letáky,

respektíve realizovat na tento účel alebo v súvistosti S tým akékorvek úkony

(ďalej aj ako Nežiaduce korianme).

5.14 Ak aj napriek splneniu povinnosti Prijísnatera podia bodu 5.13 Zrnluvy dbjde bezjeho zavinenia k takému

Nežiaducemu konaniu, Prijímaterje povinný bez zbytočného odkladu vykonal také úkony a prijat také opatrenia, aby

Nežiaducemu konaniu okamžite zamedzil a zabezpečil, aby Sa v ďalšom takom konaní nepokračovalo.

5.15 Vprípade, že dájde zo strany Prijimatetakporušeniu povinnosti podia bodov 5.13 a/alebo 5.14 tejto Zmluvy, považujú

Sa Enančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy za použité v rozpore s touto Zm.luvou. Finančné

prostriedky podľa predchádzajúcej vety je Prijímatet povinný poskytovaterow vrátit na tankový účet Poskytovateľa

uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, ato najneskbr do 30 dní od doručenia výzvy Poskytovateta Prijímaterovi na vrátenie

takých finančných prostriedkov.

5.16 Nesplnenie závhzkov alebo porušenie povinností preukázane zapríčinené z dóvodu vyššej moci FPV nebude považoval

za použitie prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v Zmluve.

5.17 Prijímatetposkytuje FPU bezodplatný nevýhradný súhlas na použitie vecných výstupov Projektu (najmá slovesné diela,

fotografické diela, audiovizuálne diela a audiovizuálne a zvukové záznamy) všetkými známymi spósobmi použitia v

neobmedzenom rozsahu ana celú dobu trvania autorskoprávnej ochrany (ďalej len Licencia). FPUje oprávnený využil

Licenciu výlučne na účel, ktorý nieje priamo ani nepriamo obchodný. FPV je oprávnený poskytnút súhlas na použitie

vecných výstupov Projektu tretej osoba v rozsahu Licencie. FPV nieje povinný Licenciu využil.

6 Podmienky poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov

6.1 PoskytovateY sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje poskytnút Prijímateľovi finančně 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 preukázatefných nedostatkoch pri hospodárení Prijímatera s poskytnutými

flnasičnýml prostriedkami je Poskytovatet oprávnený až do času odstránenia týchto nedostatkov zastavit poskvtovanie

ďalších flnančných prostriedkov Prijímateľovi.
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6.3 Použitie poskytnutých flnančných prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy podlieha ich vyúčtovaniu, ktoré

Prijímateľpredkladá v termíne a spósobom určenými v Zmluve. Vyúčtovanie pozostáva z f‘inančného vyúčtovania

poskytnutých finančných prostriedkov (ďalej spolu aj ako Vyúc‘tovonie), ktoré Prijímater zrealizuje v registračnom

systéme Poskytovatera. PrijímateYje povinný Vyúčtovanie podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi predložit v

ttačenej podobe vygenerovanej z registračného systému FPU, resp. v podobe určenej na elektronické doručovanie

prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, najneskór do termínw 31.03.2023. Kvyúčtovaniuje Prijímateľ

povinný predložit aj:

a) Správu audítora o zhode predloženého finančného vyúčtovania So zrnluvou; správu audítora alebo znalecký

posudok predloži prijímateľ vždy, akje celková suma finančných prostriedkov poskytnutých podľa zmluvy 20

000 EUR alebo viac. Správu audítora predkladá Prijímatefv rozsahu, akoje určené v článku 17 bod 5 Zásad.

6.4 Vyúčtovanie musí obsahovat informáciu o použití flnančných prostriedkov podľa skupin rozpočtových položiek s

ohľadom na Rozpočet projektu. Nuoprávnené výdavky projektu žiadateľnemóže vyúčtovat ako povinné

spoluflnancovanie. Prijímateľje povinný vo ňnančnom vyúčtovaní uviest výšku ďalšieho spolufinancovania projektu zo

zdrojov uvedených v rozpočte projektu.

6.5 K Vyúčtovaniu je Prijímatel‘povinný priložit Závázné výstupy z Projektu podYa prílohy Č. 1 k tejto Zmluve, v rozsahu

určenom aktuálnym znenim Priručky pre vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu FPU.

6.6 Vyúčtovanie musí byť podpísané Prijímatelóm alebo štatutárnym orgánom Prijímatel‘a alebo ním na tento účel pisomne

splnornocnenou osobou, pričom toto splnomocnenie musí byt súčastou predloženého Vyúčtovania.

6.7 Prijímateľje povinný doručit VyúČtovanie Poskytovateľovi osobne do kancelárie FPU, prostredníctvom kuriérskej

služby atebo prostred.níctvom doporučenej zásielky, alebo prostredníctvom Ústredněho portálu verejnej správy.

6.8 Ak Prijimater nepred.loží VyůČtovanie najneskór v termíne stanovenom v bode 6.3 tohto článku, Poskytovateľ ho

písomne vyzve, aby predložil Vyúčtovaníe bez zbytočného odkladu, najneskór však do 10 dní od doručenia pisomnej

výzvy. Ak prijímatel‘ nepredioží Vyúétovanie ani v uvedenej dodatočnej lehote, považuje Sa táto skutočnost za použitie

flnančných prostnedkov v rozpore s úéelorn uvedeným v tejto Zmluve.

6.9 Ak kancelária zisti nedostatky vn Vyúčtovaní abbo vjeho prflohách, oznámi tieto nedostatky prostredníctvom

elektronickej pošty Prijiniaterovi a vyzve ho, aby ich v behote 5 až 30 pracovných dní v závislosti od závažnosti

nedostatku odstránil. Ak Prijímater nezabezpečí odstránenie nedostatkov v stanovenom termíne, považuje Sa táto

skutočnost za použitie poskytnutých flnančných prostriedkov abebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto

Zmluve.

6.10 Ak kancelána pil overovaní splnenia podinienok použitia finančných prostriedkov z FPU zistí také porušenie

podmienok uvedených v Zmluve, ktoré zakjadá povinnost prijímateľa vrátit poskytnuté finančné prostriedky alebo ich

časí, neodkbadne vyzve Prijímatera, aby v lehote do 10 dní odviedol poskytnuté Finančné prostriedky na účet FPU. Ak

Prijímatetv určenej lehote výzvu neuposlúchne, alebo odvedie na účet FPU neúplnú sumu, považuje Sa táto skutočnost

za použitie poskytnutých finančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve.

6.11 Prijímatel‘je oprávnený použit tlnančné prostnedky poskytnuté na základe tejto 7.mluvy výiučne na účel uvedený v

tejto Zniluve. V prípade použitia finančných prostrindkov v rozpore s účebom uvedeným v zmbuve je prijímatel‘povinný

vrátit všetky neoprávnene použité iüiančné prostriedky a znášat sankcie uplatnené voči nemu podia zmluvy. Prijímater

je oprávnený použit ňnančné prostriedky len na úhradu oprávnených výdavkov detbiovaných v príslušnej Výzve, v

Štruktúre podpornej činnosti na príslušný kaiendárny rok, ktorý Sa vztahuje k Výzve, pripadne v rozhodnutí iiaditel‘a

na podklade ktorej je uzavieraná táto Zmluva. Za neoprávnené výdavky Sa považujú výdavky definované v Štruktúre

podpornej činnosti k príslušnej Výzve a výdavky definované v hode 5 článku 6 Zásad.

7 Vrátenie finančných prostriedkov, sankcie

7,t Prijímatet‘je povinný vrátit Poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré použil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom o

FPU alebo účetom uvedeným v tejto Zmluve, a to do 30 dní odo dňa predioženia vyúčtovania alebo zistenia ich

oeoprávneného použitia a v prípacle porušeniu povinností podľa bodov 5.11 a 5.15 Zmluvy odo dňa výzvy

Poskytovateľa.

7.2 Prijímateľje povinný vrátit Poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré nepoužil cebkom alebo sčasti na financovanie

Projektu, ato do 30 dní odo dEn skončenía reabizácie Projektu podia bodu 5.10 Zmbuvy a v prípade ak Prijímateľ

nerealizuje projekt vůbec, do 30 dni odo dňa doručenia oznámenia o nerealizovaní projektu podľa bodu 5.9 Zmluvy.
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7.3 Prijímatetje povinný zaplatíť Poskytovateľovi pokutu va výšku 005 % zo sumy neoprávnene použitých Finančných
prostriedkov, a to za každý deň neoprávneného použitia finančných prostriedkov podta 7.1 Zmluvy. PrijímateĽje
povinný zaplatiť PoskytovateYovi pokutu vo výške 0,05 % za sumy neoprávnene zadržaných ňnančných prostriedkov. a
to za každý deň ncoprávneného zadržania finančných prostriedkov po uplynutí lehoty podia bodu 7.2 Zmluv)‘.
Povinnosf prijimatelä vrátiť Poskvtovateľovi Snančné prostriedky, na vrátenie ktorých vznikal Poskvtovate‘ovi nárok,
tým nieje dotknutá.

7.4 V prípade omeškania PrijímateYa so zaplatením akéhokoľvek peňažného záväzku Poskytovateľovije Frijímateľ povinný
zaplatíť Poskytovatetovi úroky z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy, ato za každý deň omeškania.

7.5 V prípade, že v důsledku skutočnosU, za ktorú zodpovedá Príjímater, vznikne Poskytovatetovi škoda, je PňjímateY
povinný nahradiťju Poskytovaterovi v lehote, ktorú urči Poskytovateľ, a v celan rozsahu tak, ako bude vyčíslená
Poskytovatel‘om.

7.6 Zaplatením penále, pokuty a zmluvnej pokuty podia tejto Zmluvy nieje dotknuté právo na náhradu škody spůsobenej
porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej hola dohodnutá; a náhrada škody může byť uplatňovaná
Poskytovatetom voči Prijímateľovi v plnej výške a to aj v prípade, ak zmluvná pokuta prevyšuje výšku škody.
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8 Zánik zmluvy

8.1 Právne vztahy medzi Poskytovatetom a Prijímateľom založené touto Zni,luvou můžu zaniknúí najmá:

a) akceptáciou riadneho a úplného vyúčtovania Projektu podia Čl. 6 tejto Zmluvy,

b) dohodou Zmluvných strán,

c) odstúpením od Zmluvy zo strany PoskytovateYa.

8.2 Foskytovatermóže od tejto Zmluvy odstúpit v prípade, ak Prijímateľ použije flnančné prostriedky alebo ich časi v

rozpore So Zmluvou, resp. v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve. Rovnako může Poskytovater odstúpit od tejto

Zmluvy v prípade podstatného ponlšenia tejto Zmluvy alebo v prípade zmeny okolností, za ktorých došlo k uzavretiu

Zmluvy, a to najmä:

a) ak Sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktorých Poskytovatefrozhodol o poskytnutí

dotácie holi nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,

b) ak Prijímaterbezdbvodne pozastavil realizáciu projektu,

c) ak na majetok Prijimatelä hola povolená exekúcia, reštrukturalizácia alebo vyhlásaný konkurz, alebo bol

návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pra nedostatok majetku.

8.3 Poskytovaterje opráwwný od Zmluvy odstúpit v prípade, ak Prijímateľ predloží žiadost o dotáciu na projekt v rámci

rovnakého opatrenia, v ktorom je poskytovaná dotácia touto Zmluvou, pričom Poskytovater daný projekt vyhodnotí ako

projekt zhodný s Projektom podia tejto Zmluvy. Za zhodný Sa považuje aj projekt obsahujúci odchýiky od Projektu, ak

podstatná časí projektu podia posúdenia Poskytovateľaje zhodná S Projektom. Vprípade odstúpenia podlá tohto hodu

je odstúpenie Poskytovatelk od Zmluvy účinné uplynutím posledného dňa obdobia, na ktoré už bota poskytnutá dotácia

podľa tejto Zniluvy, pričoni deň účinnosti odstúpeniaje zároveň poslediiým dňom platnosti Zmluvy, a Zrn,luva zaniká

ůčinkami do budúcnosti.

8.4 Ak nieje ustanoveně ínak, odstúpenie od Zmluvy je účinné, a Zinluva zaniká momentom jeho doručenia druhej

Zmluvnej strane. Ak níeje uvedené inak, odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán Zo Zrnluvy

Zmluvná strana, ktorej pred odstúpenim od Zmluvy poskytla plnenie druhá Zmluvná strana toto plnenie vráti.

8.5 Akje Prijimaterom fyzická osoba, jej smrtou Zmluva nezanikne, ibaže jej obsahom holo plnenie, ktoré mal Prijímater

vykonat osobne. Do práva povinnosti Prijimateľa Zo Zmluvy vstupujú dedičia Prijímatera.

8.6 Ak obsahom Zmluvyje plnenie, ktoré mal zomrelý Prijímateľvykonat osobne, táto Zmluva momentomjeho smrti

zaniká. Vysporiadanie nárokov Zo Zmluvy vykoná PoskytovateYvoči dedičom. Poskytovateľ má nárok na vrátenie

nespotrebovanej časti plnenia ku dím zániku Zmluvy, a ak Prijímateľzo Zmluvy p!nil čiastočne, má Poskytovaternárok

na vrátenie časti poskytnutých flnančných prostriedkov v pomere k velkosti uvedeného čiastočného plnenia

Prijímateľa, podia toho ktorá suma je vyššia. Ak Prijúnatef zo Zmluvy ku dňu zániku Zmluvy neplnil vůbec, má

Poskytovatet nárok na vrátenie celej sumy poskytnutých flnančných prostriedkov. Důkazné bremeno O plnení resp.

čiastočnom plnení zo Zmluvy prechádza na dedičov Prijímateľa. Ku dím zániku Zmiuvy zaniká akékoľvek právo

Prijimatelh (jeho dedičov) na akékorvek plnenie Poskytovateľa zo Zmluvy.

8.7 Ustanovenia tejto Zmluvy upravujúce sankcie ako aj povinnosti z nich vyplývajúce, ako aj ďalšie ustanovenia, ktoré

svojou povahou majú platit aj po zániku Zmluvy, nie sO odstúpením od Zmluvv dotknuté.

9 Závcrečné ustanovenia

9.t Poskytovateľsi vyhradzuje právo znížtí sumu poskytnutých Enančných prostriedkov z důvodu nedostatku finančných

prostriedkov v rozpočte Poskytovateľa, ktoré sú príspevkom za štátneho rozpočtu, výlučne však o sumu priamo

vyplývajúcu z viazania výdavkov štátneho rozpočtu Mínisterstvom financií Slovenskej republiky v zmysle Zákona o

rozpočtových pravidlách. V takomto prípade nezodpovedá Poskytovateľ za vzniknuté náklady PrijímateYa ani

nezodpovedá za prípadnů škodu.

9.2 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvyje možné vykonat výlučne v písomnej forme prostredníctvom vzostupne

očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve, uzatvorených po predchádzajúcej dohode Zmluvných strán. O skutočnostiach

rozhodných pre potrebu zmeny alebo doplrienia tejto Zmluvy zo strany Prijímateľaje Prijímateľ povinný informovať

Poskytovateľa bez zbytočného odkladu od ich vzniku, minimálne 30 dní pred uskutočnením zmeny. O zmenách

rozhoduje riaditeľ FPU, v lehota najoeskůr 30 dní od doničenia žiadosti o zmenu.
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9.3 Ak finančně prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy použije Prljímateľna dodanie tovaru, na uskutočnenie

stavebných prác a/alebo na poskytnutie služieb v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o

zmene a doplnení nlektorých zákonov, je Prijimatet povinný postupovat v zmysle uvedeného všeobecne záväzného

právneho predpisu.

9.4 Táto Zinluva nadobúda platnost dňom jej podpisania oboma Zmluviými stranami. Táto Zmluva podlieha v zmysle

príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s

relevantnými ustanovenianü zákona č. 211/2000 Z. z. povinnému zverejneniu.

9.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane Prijímatet a jeden PoskytovateL

9.6 Zniluvné strany sav súlade s 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnikv znení neskorších predpisov (ďalej len

Obchodný zákonník) dohodli, že ich závázkový vztah vzniknutý touto Zmluvou Sa spravuje Obchodným zákonníkom.

Prijíroateľpodpisom tejto Ztnluvy vyhlasuje, že Sa oboznámil s príslušnými všeobecne záváznými právnymi predpismi

ako aj go súvisiacimi internými predpismi Poskytovateľa, ktoré upravujú všetky vztahy výslovne upravené ako aj

výslovne neupravené v tejto Zniluve. Prijímatervýslovne súhlasí s obsahom všetkých súvisiacich interných predpisov

Poskytovatefa a zavázuje Sa plnit všetky povinnosti, ktoré mu z nich v súvlslosti s touto Zmluvou vyplývajú.

9.7 Neoddeliteľnou súčastou Zmluvy sú aj tieto pn‘lohy:

a) Pn‘loha Č. 1: Závázné výstupy a obsah projektu

b) Pn‘loha Č. 2: Rozpočet projektu

9.8 Zásielka podra tejto Zmluvy Sa musí doručovat na e-madovú adresu, prípadne na adresu sídla Zniluvnej strany, ktorej

je zásielka určená a ktoré sú uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak Sa Zmluvné strany nedohodnú klaka na doručovanie

zásielok si neurčia mé e-mailové adresy alebo mé korešpondenčné adresy. Zmluvné strany sa zavhzujú vzájomne si

písomne oznamovat všetky zmeny týkajúce Sa adries oboch Zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy bez

zbytočného odkladu. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety zodpovedá Zmluvná strana druhej

Zmluvnej strane za prípadnú škodu, ktorá jej porušením uvedenej povinnosti vznikla.

9.9 Zmluvné strany Sa zaväzujú, že si navzájom v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnú všetku nevyhnutnú

súčmnnost, ktorú bude možné v závislosti od konkrétnych okolností od nich spravodlivo požadovat. Zmluvné strany sa

zavázujú vzájomne si v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnút informácie nevyhnutné na riaclne splnenie

svojich záväzkov vyplývajúcich im zo Zmluvy, alebo z právnych predpisov, či prerokovat dóležité otázky, ktoré by

mohli v závažnej miere ovplyvnit plnenie povinností Zmluvných strán stanovených touto Zmluvou alebo právnym

predpisom, a tým ovplyvnit dosiahnutie účelu Zmluvy.
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9.10 Zintuvné strany vyhlasujú. že si Zmluvu prečíta.ti, rozumejú jej obsahu a súhlasia sním. Zmluvné strany vyhlasujú, že

prostredníctvom tejto ZmJuvy je vyjadrená ich skutočná, vážna, slobodná vĎľa, v ktorej niet omylu. Zrnluvné strany

vyhlasujú, že túto Zmluvu neuzavreli v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na potvrdenie vyššie uvedeného

Zmluvné strany Zmluvu vlastnoručne podpíšu.

Bratislava Kozárovce 11.07.2022

‚P
predseda rady FPU

za poskytovateľa

4!
riaditeľ FPU

za poskytovateľa

‘J
prijímatel‘
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