
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Č. 21-514-05473

uzatvorená v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu unlenia a o zmene a doplnení zákona č.
434/2 010 Z. z. o poskytovaní dotácii v působnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v
znení neskorších predpisov; v spojení s ust. 262 a 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej aj ako Zmluvo)

1 Zmluvné strany

1.1 Poskytovatel‘

názov: Fond na podporu umenia

sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava—Staré Mesto

ičo: 42418933

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

Mgr. Jozef Kovalčík, PhD., riaditel‘ FF1.1

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

E-mail: anna.medvedova@fpu.sk

bežný účet — IBAN: SK58 8180 0000 0070 0054 3066

depozitný účet — IBAN: SK2O 8180 0000 0070 0055 3256

variabilný symbol: 2151405473

(ďalej aj ako Poskytovatel alebo FPU)

1.2 Prijímateífinančných prostriedkov

obchodné meno/meno a priezvisko: Obec Šarišské Jastrabie

sídlo/miesto podnikania/bydlisko: Šarišské Jastrabie 257, 06548 Šarišské Jastrabie, Slovenská republika

IČO/dátum narodenia: 00330213

DIČ: 2020698867

lČ DPH:

Štatutárny orgán: PaedDr. Ľubomír Rešetár, starosta

Email: obecsarjastrabie@slnet.sk

číslo účtu — IBAN: SK61 0200 0000 0000 1542 6602

(ďalej aj ako Prijímoteí]

(Poskytovateľa Prijímatetďalej aj ako Zmluvoé strany)

2 Úvodné ustanovenia

2,1 Poskytovateľposkytuje finančné prostriedky na základe zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o
zmene a doplaení 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 (d‘alej aj ako Zákon oPPU) a podIa interných
predpisov Poskytovateľa, ktorými sú najmh Štatút Poskytovatel‘a VP č. 2/2015 podľa aktuálneho znenin (ďalej aj ako

tatút), Zásady poskytovania finanČných prostriedkov z Fondu na podporu umenia VP FPU č. 12/2015 podIa
aktuálneho znenia (ďalej aj ako Zásady) a Štruktúra podporaej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2021 (ďalej
aj ako Struktúra podpornej činností) a v súlade s podinienkamí stanovenými vn Výzve Číslo 8/2021 na predkladanie
žiadostí (ďalej aj ako Výzva).

2.2 Finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy sú verejnými prostriedkami a na ich poskytnutie a použitie
sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a O zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpísov (ďalej aj ako Zákon o rozpočtových providlách) a príslušné
ustanovenia zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vz(ahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o
zmene a doplneni niektorých zákonov (zákon n štátnej pomoci) (dalej aj ako Zákon o ŠP).
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2.3 Prijímateľpredložil Poskytovatelbvi na základe Výzvy úp!nú pisomnú žiadosť číslo 21-514-05473 O poskytnutie

finančných prostriedkov ldalej aj ako Ž(odosťL Odborná komisia FPU ve Svnjont hodnotení (dalej aj ako Hodnotenie)
odporučila poskytnút Prijírnatelbvi finančně prostriedky na podporu projel«u podrobne špecifikovaného v Žiadost)
(ďalej aj ako Projekt). Riaditeľ FPU na základe Hodnotenia rozhodci o poskytnutí finančných prostriedkov dňa
11.06.202 1.

3 Predrnet zmhivy

3.1 Touto Zmluvou Sa Poskytovateľzavázuje poskytnúť Prijímateľoví finančně prostriedky na realizáciu Projektu 5 názvom

Kniha - najlopší priatel‘človeka. ato vo výške a za podmienok stanovených najmä v tejto Zm]uve, vo Výzve, v
Zákone o FPU, v mých súvisiacich všeobecne iávázných právnych predpisoch, v interných predpisoch FPU (najmá v
Zásadách, v Štatúte a V Štruktúre podpornej činnosti). Prijímatel‘sa zavázuje Poskytovatel‘om poskytnuté flnančné
prostdedky použiť v súlade s účetom poskytnutia finančných prostriedkov, rešpektujúc najmb podmienky stanovené
touto Zmluvou, Výzvou, Zákonom o FPU, Štatútorn, Zásadami, Štruktdrou podpornej činnosti aiso aj mými všeobecne
závhznými právnymi predpisrni a mými internými predpismi Poskytovatel‘a. Prijímateľsn zároveň zavázuje
Poskytovatelovi hodnoverne preukázať použitie poskytnutých finančných prostriedkov v sůlade s účelom ich
poskvtnutia a v sů)ade s mými podinienkami vypiývajúcbr z obsahu tejto Zmluvy aialebo v sú)ade s podmienkami
vvplývůciin a Výzvy, ze Zákona o FPU. z mých súvsiacich všeobecne závázných právnych predpisov a z interných
predpisov FPU (najmá ze Zásad, zo Štntútu d Zo Štruktúry podpornej činnosti).

4 Účel a spósob poskytnutia finančných prostricdkov

4.1 Základným úče[orn tejto Zniluvyje poskytnutie finančných prostriedkov Poskytovatefom Fri3ímatenvi na akvizicia
knižničného fondu.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli na závázných vecných výstupoch z Projektu (ďalej aj ako Zdvázné výstupy), které sít
špecifikované v prilohe Č. 1 k tejto Zm)uve a které Prijírnatefpredloží Poskytovatelovi spolu s Vyúčtovaním podia bodu
6.3. Obsah a rozsah Závázných vecných výstupov možno na základe dohody Zmluvných strán meniť dodatkom k tejto
Zmluve.

4.3 Poskytovateľposkytuje zo svojho rozpočtu Prijíinatel‘ovi fmnančné prostriedky vo forme dotácie
v celkovej výške 1 000,00 EUR na úhradu bežných výdavkov.

4.4 Fmnančr,é prostriedky Sa poskvtujú ako mnrnálca pomoc (pomoc de minimis) podia Schémy ininimálne pomoci
poskvtovanej v S)ovenskej rep‘,iblike prostredníctvom Fondu na podporu umenia vznení dodatku Č. 4, ktorá bo)a
zverejnenáv Obchodnorn vestníku Č. 191/2020 vydanom dňa 05.10.2020 pod G000046. Minirná‘ina pomoc, ktorá Sa
poskytuje na základe tejto zmluvy,je v súlade s nariadeoím Komisie (EU) č. 1407/2013 z 18. decembra 20130
uplatňovaní článkov 107 a 106 Zmluvv o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EU L 352, 24.12.2013,
si).

5 Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1 Poskytovateľsa zavázuje poskytnúi finančně prostriedky Prijímatelbvi bezhotovostne na bankový účet uvedený v
záhlaví tejto Zmluvv najskĎr v deň nas)edujúc) po dni zverejnenia tejto Zrnluvy v Centrámnom registri zmlúv podlá
osobitého predpisu, najneskůr do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto Zmluvy v Centrá)nom registri zmlúv podlá
osobitého predpisu.

5.2 Finančně prostrmedky poskytnuté podľa tejto Zmluvy sít účelovo viazané na úhradu všetkých alebo len niektorých
bežných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, ktoré sú podrohne špecitikované v rozpočte nákladov
Projektu. Rozpočetje prílohou Č. 2k tejto Zmluve (dálej aj ako Rozpočet projektu). Finančné prostriedky poskytnuté
na základe tejto Zmlu‘y nesmú byť použité v rozpore s touto Zrnluvou, v rozpore so všeobecne záváznými právnymi

predpismi ani v rozpore s internýn‘J predpisrni Poskytovateľa.

5.3 Prijímatetsa zavázuje podieláť sana finančnom zabezpečení realizácie Projektu formou povInného spoluflnancovania
určenéhn podľa príslušných ustanovení Zákona o FPU, Štruktúry podpornej činnosti a podľa rozpočtu Projektu v sume
najmenej 120,00 EL‘R.

5.4 Přijímatel prijírna fmnančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy bez výhrad v pinem rozsahu a za
podinienok vyp]ývajúcich z tejto Zmluvy, ze všeobecne závhzných práviych predpisov a z )nterných predpisov
Poskytovatel‘a.
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5.5 Prijímatefje oprávnený použit finančně prostriedky poskytnutě na základe tejto Zmluvy na úhradu konkrétneho
výdavku/nákladu, avšak najviac v sume, ktoráje pri rozpočtovej skupme tohto nákladu/výdavku uvedená v Rozpočte

projektu. Prijímatelje oprávnený použit a vyúčtovat výdavky/náklady v ránici jednotlivých skupín rozpočtových
položiek uvedených v prílohe Č. 2k tejto Zmluve. V priebehu realizácte projektu může PrijímateľuskutoČniť presuny
finančných prostriedkov medzi skupinami rozpočtových položiek uvedených v tejto Zrnluve maximálne do výšky 20 %
finančných prostriedkov pridelených na danú skupinu rozpočtových položiek bez toho, aby musel žjadat o zmenu
podmienok poskytnutia dotácie. Prijímatefnie je povinný použit všetky finančně prostriedky poskytnuté na zák1ade

tejto Zmluvy.

5.6 PrijímateYje povinný použit finančně prostriedky výlučne na výdavky súvisiace s realizáciou Projektu (ďalej Jen

opávnené výdavky). FPU bude ako oprávnené výdavky podlä predchádzajúcej vety akceptovat aj výdavky Prijimatela,

ktoré Prijímatef vynaložil pred uzavretím Zmluvy, ak boll vynaloženě na úhradu výdavkov, ktorě vznikli najskór

01.07.2021 Výdavky musia Prijímatelovi vzniknúf najneskúr do 31.12.2021 a/aleho do termínu vyúčtovania akoje

uvedené včlánku 6.3. Dňom vzniku výdavku Sa rozumie dei\ dodania tovaru alebo poskvtnutia služieb, ktorě sú
predmetom vyúčtovania. Dřtom úhrady Sa rozumie deň odpísania finančných prostriedkov z účtu Prijirnateľa za účelom
zaplatenia ceny za tovar alebo služby.

5.7 Oprávnenýrni výdavkarni v zmysle bodu 5.6 tejto Zmluvy sa rozumejú výdavky uvedené v Štruktúre podpornej činnosti

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

Rozpočtu projektu, nebudú akceptované. Taktiež nebudú akceptovaně 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 finančně prostriedky nachádzajú (ďalej aj ako Výnosy), sú príjmaini štátneho

rozpočtu, ak zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zákonov alebo osobitný zákon neustanovujú inak. Prijímatel‘je povinný všetky Výnosy po

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

(pre identifikáciu platbyje Prijímateľpovinný použit variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy) Poskytovatel‘a

pred dátumom konečného a úplného vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov. Neodvedenie Výnosov podľa
predchádzajúcej vetyje porušením finančnej disciplíny v zmysle 31 ods, 1 písm. d) zákon č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplneni niektorých zákonov. O vráteni Výnosov Prijímatet
upovedonií Poskytovatel‘a písomne pred realizáciou prevodu. V prípade, že Prijímatel‘ovi výnosy nevznikli, je povinný
Poskytovatelévi o tom podat informáciu formou čestného vyhlásenia pri vyúčtovaní poskytnutých finančných
prostriedkov.

5.9 Ak Prijímateľ nebude realizovat Projekt, je povinný o tejto skutočnosti Poskytovatelá bez zbytoČného odkladu písomne
informovat. Prijímatel‘je povinný v lehote podlä Zmluvy finančně prostriedky poskytnuté mu na základe tejto Zrnluvy v

plnom rozsahu vráttť na bežný účet Poskytovatelk uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Pre identifikáciu platby je Prijíniatel‘
povinný použit variahilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Výnosy PrijímateľPoskytovateľovi odvedie podfa

bodu 5.8 tejto Zmluvy. Prijímatef vrátením nepoužitých finančných prostriedkov na ne stráca akýkoYvek nárok.

5.10 Ak Prijímatef nepoužije celú sumu poskytnutých flnančných prostriedkov, je povinný v lehote podlh Zmluvy všetky
nepoužité finančně prostriedky vrátit na bežný účet Poskytovatelh uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. fle identiflkáciu

platby je Prijimateľ povinný použit variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. O vrátení nepoužitých fmnančných
prostriedkov PrijimateVupovedomí Poskytovatelk písomne pred realizáciou prevodu. Prijímateľvrátením nepoužitých

finančných prostriedkov na ne stráca akýkovek nárok.

5.11 Poskvtovatefje oprávnený kedykoik‘ek vykonat vecná a fmnančnú kontrolu hospodárenia s f‘inančnými prostriedkami

poskytnutými na základe tejto Zmluvy ako aj kontrolu dodržiavania povinností a závázkov PrijímateYa z právneho

vztahu vzniknutého na základe tejto Zmluvv. Prijímatefje povinný umožnit Poskytovateľovi a ním povereným osobám

vykonanie kontroly podlk predchádzúcej vety. Za tým účelomje Prijímateľ povinný Poskytovatelovi poskytnút

potrehnú súčmnnosť, najmá predložit doklady a údaje z účtovnej dokumentácie, umožnit vstup do svojho sídla, resp.
priestorov, v ktorých podniká zIebo vvkonáva inú činnost abbo realizuje Projekt. Poskytovatefsa zaväzuje oznámit
Pnjímatelovi termín kontroly najmenej 3 dni vopred, a to písomne prostredníctvom poštovej zásielky abbo e-mailom.

Pri určovaní terminu kontroly Sa Poskytovatef zavázuje postupovat tak, aby uskutočnením kontroly Prijímatelovi
nespůsobil neprimeraně zdržania v renlizácii Projektu. Neposkytnutie súčinnosti Prijímateľom v akejkoVvek fáze
kontroly dodržiavania povinností a závázkov Prijímatelb Sa považuje za použitie poskytnutých finančných prostriedkov
v rozpore s účelom uvedeným v Zmluve.
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512 Prijimateľsa v súvislosti s realizáciou Projektu zavázuje podia povahy Projektu primeraným a vhodným spůsobom
informovat o tom, že Projekt, na ktorý boji poskytnuté finančné prostriedky na základe tejto Zmiuvy, podporil
PoskytovateĽ Fn propagácii Projektuje Frtjímatef povinný postupovat podIa aktuálneho znenia Príručky k propagác5
a informovaní o získaní podpory z verejných zdrnjov FPU a podia Manuálu pre vizuálnu identitu FPU, ktoré
PoskvtovateYzverejní ria ivebovom sídle FPU Prijímatel‘sa zavázuje postupovat v zmysže znenia dokurnentov
špecifikovaných v predchádzajůcej vete aktuáirivch k momentu vykonávania propagácie. V prípade, ak Prijímateľ
nehude informovat o poskytnuti finančných prostriedkov z FPV aieho poskytne neúplné nformácie o pnskytnu;í
prostriedkov z FPU, FPU je nprávnený požadovat vrátenie 5 % (siovom pát percent) z pnskytnutej sumy finančných
prostriedkov podlá tejto Zmluvy. Prijímateľsa zavhzuje na výzvu FPV podlá predchádzajúcej vety zaplatit FPU
požadované finančné prostriedky. Na základe vzájomnej dohodyje PrijímateY povinný umožnit osobám konajúcim za/v
mene Poskytovateľa účasť na všetkých podujatiach súvisiacich s Projektom.

5.t3 Prijímatel‘sa zavázuje, že pri všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom na verejnosti vykoná
vynaložením maximálneho úsilia také opatrenia, ktorýini zamedzí tomu, aby mohlo dójst alebo došlo najmä k
nasledovným negatívnym spoločenskýmjavom:

aj podpore alebo propagácii skupín osdb aiebo hnuti, ktoré v rámci svojej činnosti násilím, hrozbou násilia
aiebo hrozbou inej tažkej ujrny srnerujú k potláčaniu základných práv a slobbd mých,

hl používanhi zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiet, prejavovaniu sympatií k skupme aleLo hnutiam. ktoré
násilím, hrozbou násilia aleLo hrozbou inej fažkej ujmy smerujú k potáčaniu základných práv a slohůd osóh.

c) spnístupňovaniu, uvádzaniu do ohehu, ponúkaniu, predávaniu aiebo mému spósobu rozširovania
extrémistických materiátov,

di hanobeniu niektorého národa, jeho jazyka, k hano‘neniu niektorej rasy alebo etnickej skupiny, k hanobeniu
jednozhvca atebo skupiny osób pr-e ich prislušcost k niektoiej rase, národu, národnosti, farbe pleti; etnickej
skupme, póvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie aleLo preto, že sú bez vvznania aiebo k vyhrážaniu Sa
takýrnto osobám alebo k obmedzovaniu práv takýchto osĎb,

e) podnecovaniu k násiliu aleLo k nenávisti voči skupme oséh aleho jednotlivcovi pre ich prislušnost k nmektorej
rase, národu, národnosti) farbe pleti, etnickej skupme, póvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.

Prijímateľsa rovnako zavázuje, že pri všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich 5 Projektom nebude uskutočňovaí
a/aleLo mým subjektoin neumožní uskutočňovat politmckú agitáciu, podporu aleho popuiarizáciu názvu, značky,
programu aiebo hesiel politickej strany, politického hnutia aleLo kandidáta, umiestňovaí aleLo rozdávat letáky,
respektíve realizovat na tento účel aleLo v súiislosti s tým akékolýek úkony
(ďalej aj ako Nežmaduce konnniel.

514 Ak aj napriek spinenit; povinnosti Priiímateh podlé bodu 513 Zmiuy dójde bezjeho zavmnenia k takéniu
Nežiaducemu konaniu, Prijírnateije povinný bez zbytočného odkladu vykonat také úkony a prjat také opatrenia, aby
Nežiaduceniu konaniu okamžite zamedzil a zabezpečil, aby sa v ďalšons takom konaní nepokračovalo

515 V případe, že dójde zo strany Primateá k porošenmu povinností podia bodov 5.13 a/a!ebo 5.14 tejto Zn;luvv, novažujú
sa finančné prostriedky posvrnuté na základe tejto Zmiuvy za použité v rozpore s touto Zmluvou Finančné
prostriedky podia predchádzajúcej vety je Prijimateľ povinný poskytovatelovi vrátit na Lankový účet Poskytovateta
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to najneskĎr do 30 dní od doručenia výzvy Poskytovatelé Frijimatelovi na vrátenie
takých finančných prostriedkov.

516 Nespinenie závhzkov aleLo porušenie povinností preukázane zapríčinené z dóvodu vyššej moci FPU nebude považovat
za použitie prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v Zmiuve.

5.17 PrijímateYposkytuje FPU bezodplatný nevýhradný sáhlas na použitie vecných výstopov Projektu (najmh slovesné dieia,
fotografické dlela, audiovizuálne dieia a audiovizuálne a zvukové záznamy) všetkými známymi spósobmi použitia v
neobmedzenom rozsahu ana celá dobu trvania aotorskoprávnej ochrany (d‘aiej len Licencio). FP!Jje oprávnený
poskytnút súh[as na použitie vecných výstopov Projektu tretej osobe v rozsahtř Licencie. FPUje oprávnený využit
Licenciu vvlučne na účel, ktorý nieje priamo ani nepriamo obchodný. FPV nieje poviimý Licenciu využit.

6 Podmienky poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov

6.1 Foskytovateľsa na základe tejto Zmiu‘y zavázuje poskytnút Prijímatei‘ovi finančně prostriedky vo výške ovedenej v
bode 4.3 beznotoi‘ostným prevodom na účet Prijímatel‘a uvedený v záhlaví tejto Zmluw.

62 V prípade zistenia Poskytovatel‘a o preukázatelhých nedostatkoch prj hospodárení Prijímatei‘a $ poskytnutými
finančnými prostriedkamije Poskytovateľoprávuený až do času odstránenia týchto nedostatkov zastavit poskytovanie
dalších finančných prostriedkov Frijímatei‘oi.
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6.3 Použitie poskytnutých finančných prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy podlieha ich vyúčtovaniu, ktoré

Prijímatel‘predkladá v termíne a spůsohom určenými v Zmluve. Vyúčtovanie pozostáva 2 finančného vyúčtovania

poskytnutých finančných prostriedkov a vecného vyhodnotenia realizovaného projektu (dalej spolu aj ako Vyúčtovanie
ktoré Prijímatet zrealizuje v registračnom systéme Poskytovatel‘a. Prijírnateľje povinný Vyúčtovanie podra

predchádzajúcej vety Poskytovatelovi predložit Y ttačenej podobe vygenerovanej z registračněho systému FPU resp. v
podobe určenej na elektronické doručovanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy najneskór do
termínu: 01.03.2022.

6.4 Vyúčtovanie musí obsahovať informáciu o použití finančných prostriedkov podIa skupín rozpočtových položiek

ohUndom na Rozpočet projektu. Neoprávnené výdavky projektu žiadateF nemčže vyúčtovat ako povinné

spoluflnancovanie. Prijímateľje povinnývo tinančnom vyúčtovaní uviest výšku dälšieho spolufinancovania projektu zo
vdrojov uvedených v rozpočte projektu.

6.5 Vyúčtovanie musí byť podpfsané Prijímateľom atebo štatutárnym orgánonl Prijírnatelä alebo ním na tento účel pisomne
splnoniocnenou osobou, pričom toto splnomocnenie musí byť súčastou predtoženého Vyúčtovania.

6.5 Prijfmatetje povinný doručit Vvúčtovanie Poskvtovatelbvi osobne (to kancelárie FPU. prnstrednictvom kuriérskej

shižbv alehn prostredníctvnm doporučenej zásielky, alebo prostrednictvom Ústredného portálu verejnej správy.

6.7 Ak Prijímatel‘nepredloží Vyúčtovanle najneskňr v termíne stanovenom v bode 6.3 tohto článku, Poskvtovateľho

písomne vyzve, aby predtožtl Vvúčtovanie bez zbytněného odkladu, naineskór však do 10 dni od dnručenia písomnej

výzvy. Ak prijímatetnepredioží Vvúčtovante ani v uvedenej dodatočnej lehote, považuje Sa táto skutočnosf za použitie

finančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve.

6.8 Ak knncelária zistí nedostatky vo Vvúčtovani alebo vjeho prftohách, oznámÍ Ueto nedostatky prostredníctvom

elektronickej pošty Prijímatel‘ovi a vyzve ho, aby ich v lehote 5 až 30 pracovných dní v závislosti od závažnosti

nedostatku odstránil. Ak Prtjímatef nezabezpečí odstránenie nedostatkov v stanovenoin termine, považuje Sa táto
skutočnosf za použitie poskytnutých ftnančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s ůčelom uvedeným v tejto

Zmluve.

6.9 Ak kancelária pri overovaní splnenia podnsienok použitia finančných prostriedkov z fondu zistí také porušenie
podinienok uvedených v Zmluve, ktoré zakladá povinnost prijímateľa vrátif poskytnuté finančně prostriedkv alebo ich

čast, neodkladne vyzve Prijímatelä, aby v lehote do 10 dní odviedo[ poskytnuté finančně prostriedkv na účet fondu. Ak
Prtjírnateľv určenej tehote výzvu neuposiúchne, alebo odvedie na účet fondu neúplnú sumu, považuje sa táto
skutočnosf za použitie poskytnutých finančných prostriedkov atebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto

Zmluve.

6.10 Prijimatetje oprávnený použit finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmlu‘y výlučne na úče uvedený v

tejto Zmluve, V prípade použitia finančn‘ch prostriedkov v rozpore s účetom uvedeným v zinluveje prUíinatet povinný
vrátit všetky neoprávnene použité finančné prostriedky a znášat sankcie uplatnené voči nenlu podia zmluvy. PrijímateF
je oprávnený použit finančně prostr±edkv len na úhradu oprávnených výdavkov definovaných v príslušnej Výzve, v

Štruktúre podpornej činnosti na príslušný ka.lendárny rok, ktorý Sa vztahuje k Výzve, prípadne v rozhodnutí rinditeľa

na podklade ktorej je tizavieraná táto Zmtuva. Za neoprávnené výdavky‘ sa považujú výdavky definované v Štriiktúre

podpornej činnosti k príslušnej VÝzve a výdavky definované v bode 5 článku 6 Zásad.

7 Vrátenie finančných prostriedkov, sankuie

7.1 Prijímateľje povinný vrátit Poskytovatelovi ftnančné prostriedky, ktoré použil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom o

FPU aleho účelom uvedeným v tejto Zmluve, ato do 30 dni odo dňa predloženia vvúčtovania aleho zistenia ich
neoprávueného použitia a v prípade porušeniu povinností podle bodov 5.11 a 5.15 Zmluvy odo dňa výzvy

Poskytovatel‘a.

7.2 Prijímatefje povinný vrátiť Poskytovatelovi finančné prostriedky, ktoré nepoužil relkom alebo sčasti na financovanie

Projektu, a to do 30 dní odo dňa skončenia realizácie Projektu a v prípade ak PrijímateY nerealizuje projekt vbbec, do

30 dní odo dňa doručenia oznámenia o nerealizovaní projektu podta bodu 5.9. Zmluvy.
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7.3 Prijírnateľje povinný zaplatíť Poskytovateľovi pokuw vo výške 005 % zo sumy neoprávnene použitých finančných
prostriedkov, a to za každý deá neoprávneného použitia rinančných prostriedkov podt 7.1 Zmtuvv. Prijiniatetje
povinný zaplatit Poskytova:eľo-i pok-ütu vo výške 0,05 % zo sumy neoprávnene zadržaných finančných prostriedkov, a
to za každý deň neoprávneného zadržania flnaočných prostriedkov po uplynutí lehoty podlá hodu 7.2 Zmtuvv.
Povinnosť Prijimatelá vrátit Poskytovateľovi nančné prostriedky, na vrátenie ktoi-ých vznikol Poskvtovateľovi nárok
tým oleje dotknutá.

7.4 V pripade omeškania Prijíinateľa so zapiatenírn akěhokovek peňažného závázku Poskvtovatel‘ovije Prijirnateľ povinný
zaplatiť Poskytovatelovi úroky z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy, a to za každý deň omeškania.

7.5 V pripade, že v dós[edku skutočnosti, za ktorú zodpovedá PrUimatel vznikne Poskytovatelovi škoda. je Pnjíniateľ
povinný nahraditju Poskytovatelovi v lehoto, ktorú určí PoskytovateĽ a v celom rozsahu tak, ako hude vyčíslená
Pos kyt ov a t e Fo m

7.6 Zaptatením penále, pokuty a zrntuvnej pokuty podIa tejto Zmtuvy nieje dotknuté právo na náhradu škody spósobenej
porušením povinnosti, pre prípad porušeoia ktorej hola dohodnutá; a náhrada škody maže byť uplatňovaná
Poskytovatel‘om voči Prijímateľovi v plnej výške a to aj v prípade. ak zmiuvná pokuta prevyšuje výšku škody.
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8 Zánik zmluvy

8.1 Právne vztahy medzi Poskytovateľom a PrijímateUom založené touto Zniluvou můžu zaniknút najmá:

a) akceptáciou riadneho a úplného vyúčtovania Projektu podlh či. 6 tejto Zmiuvv.

b) dohodou Zrnluvných strán,

c) odstúpením od Zmiuvy zo strany Poskytovatelä.

8.2 Poskytovatef může od tejto Zmhivy odstúpit v prfpade, ak Prijimatefpoužije finančně prostriedky alebo ich čast v

rozpore so Zmtuvou, resp. v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmiuve. Rovnako může Poskytovateľodstúpit od tejto
Zmluvy v pripade podstatného porušenia tejto Zmluvy a!ebo v pripade zmeny okolností, za ktorých došlo k uzavretiu
Zmluvy, ato najlná:

a) ak Sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladech, na základe ktor ch PoskytovateYrozhodot o poskytnutí
dotácie boi nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,

bl ak Prijímatefbezdůvodne pozastavil realizáciu projektu,

cl ak na majetok Prijimateta bota povolená exakúcia, reštrukturatizácia aiebo vyhtásený konkurz, alebo bot
návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

8.3 Poskytovatefje oprávený od Zmluvy odstúpit V prípade, ak Prijíniatef predloží žiadost o dotáciu na projekt v rámci
rovnakého opatrenia, v ktoromje poskytovaná dotácia touto Zmluvou, pričom Poskytovateľdaný projekt vyhodnotí ako
projekt zhndný Projektom podlá tejto Zmluvy. Za zhodný Sa považuje aj projekt obsahujúci odchýlkv od Projektu, ak
podstatná čast projektu podIa posúdenia Poskytovatel‘a je zhodná S Projektom. V pripade odstúpenia podIa tohto hodu
je odstúpenie Poskytovatel‘a od Zmtuvy účinné uplynutím posledného dřin obdobia, na ktoré už bota poskytnutá dotácia
podlá tejto Zmiuvy, pričom deň účinnosti odstúpeniaje zároveň postedným dňom platnosti Zmtuvy, a Zmluva zaniká
účinkami do budúcnosti.

8.4 Ak nieje ustanovené inak, odstúpenie od Zmluvyje účinné, a Zmluva zaniká momentomjeho doručenia druhej
Zmtuvoej strane. Ak nieje uvedené inak, odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zrnluvy.
Zmtuiá strana, ktorej pred odstúpeníin od Zmtuvy poskytla plnenie druhá Zmtuvná strana toto plnenie vráti.

8.5 Akje Prijíznatefom fyzická osoba,jej smrtou Zntluva nezanikne, ibažejej obsahom holo plnenie, ktoré mal Prijímatef
vykonat osohne. Do práv a povinnosti Prijfmatelá zo Zmluv)‘ vstupujú dedičia Prijímatela.

8.6 Ak obsahom Zrnluvyje pinenie, ktoré mal zomretý Prijírnateľ vykonat osobne, táto Zmluva momentom jeho smrti
zaniká. Vysporiadanie nárokov zo Zmluvy vykoná Poskytovatefvoči dedičoni. Poskytovatel‘má nárok na vrátenie
nespotrebovanej časti plnenia ku dňu zániku Zmluvy, a ak Frijírnaterzo Zrnluvy plnil čiastočne, má PoskytovateU nárok
na vrátenie časti poskytnutých tinančných prostriedkov v pernere k velkosti uvedeného čiastočného plnenia
Prť,imatefa, podlá toho ktorá suma je vvššia. Ak Prijimatefzo Zinluvy ku dňu zániku Zmluvv neplnil vůbec, má
Poskvtovatef nárok na vrátenie cetej sumy poskytnutých finančných prostriedkov. Důkazné brerneno o plnení resl).
čiastočiioni plnení zo Zmluvv prechádza na dedičov Prijimateia. Ku dňu zániku Zmtuvy zaniká akékolek právo
Pnjírnatelh (jeho dedičov) na akékoh‘ek plnenie Poskvtovatel‘a zo Zmluvy.

8.7 Ustanovenia tejto Zmluvv upravujúce sankcie ako aj povinnosti z nich vvptývúce, ako aj d‘alšie ustanovenia. ktoré
svojou povahou majú platit aj po zániku Zmluvy, nie sú odstúpením od Zmtuvy dotkjrnté.

9 Záverečné ustanovenia

9.1 Poskytovatefsi vvhradzue právo zníži sumu poskytnutých flnančných prostriedkov z důvodu nedostatku finančných
prostriedkov v rozpočte Poskvtovateiá, ktoré sú prispevkom zo štátneho rozpočtu, výWčne však o sumu priame
vyplývajúcu Z viazania výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom financii Slovenskej republiky v zmnyste Zákona o
rozpočtot‘ch pravidlách. V takomto pripade nezodpovedá PoskytovateL za vzniknuté náklady Prijimatel‘a ani
nezodpovedá za prípadnú škodu.

9.2 Akékolek zmeny a doplnenia tejto Zmluvyje možné vykonat lučne v písnmnej forme prostrednictvom vzostupne
očíslovaných dodatkov k tejto Zmtuve, uzatvorenýrh po predchádzajúcej dohode Zmtuvných strán. O skutočnostiach
rozhodných pre potrebu zmneny atebo doptnenia tejto Zmluvv zo strany Prijfmatefaje Prijímater povinný informovat

Poskvtovatei‘a bez zbytočného odkladu od ich vzniku, minimnálne 30 dní pred uskutočnenfm zmeny. O zmenách
rozhoduje riaditeLFFU, v lehote najneskůr 30 dní od doručenia žiadosti o zmenu.
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9.3 Ak rinančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvv použije Prijímatetna dodanie tovaru, na uskutočnenie
stavebných prác alalebo na posk3-tnutie služieb v zmysle zákoiia Č. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplneni niektorých zákonnv, je Prijímateľ povinný postupovat v zmysle uvedeného všeobecne závázného
právneho predpisu

9.4 Táto Lmtuva narjobúda platnosí dftom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Táto Zm!uva podlieha v zmyste
nr(slušných ustanoveni zákona L 40/t964 Zh. Občiansky zákonn(k v zneni neskorších predpisov v spojeni
relevantnými ustanovenian,i zákona č. 211/2000 Z. z. povinnému zverejneniu.

9.5 Zrntuvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, a ktorých jeden dostane Prijiniateľajeden Poskytovatet.

9.6 Zmluvné strany sav súlade s 262 zákona č. 513/199t Zb. Obchodný zákonník v znení neskoršfch predpisov (d‘alej len
Obchodný zdkonník) dohodli, že ich závázkový vztah vzniknutý touto Zmluvou Sa spravuje Obchodným zákonnikom.
Prijimatetpodpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že Sa oboznámil S príslušnýni všeobecne záväznými právnymi predpismi
ako aj So súvisiacimi internýini predpismi Poskvtovateľa, ktoré upravujú všetky vztahy výslovne upravené ako aj
výslovne neupravené v tejto Zrnluve. Prijiinateľvýslovne súhtasí s obsahom všetkých súvisiacich interných predpisov
Poskytovateľa I zaväzuje sa plníť všetkv povinnosti, ktoré mu anich v súvislosti s touto Zmluvou vyplývajú.

91 Neoddelitelhou súčastou Zmluvy sú aj tieto ps-doby:

a) Príloha L 1: Závázné výstupy a obsah projektu

bl Príloha L 2: Rozpočet projektu

P 8 Záseika podia tejto Zinluty Sa musí doručovat na e-maslovú adresu, pripadne na adresu sídla Zrnuvnej strany. ktorej
je zásielka určená a ktoré sú uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak Sa Zmluvné strany nedohodnú inak ana doručovanie
zásielok si neurčia mé e-mailové adresy alebo mé korešpnndenčné adresy. Zmluvné Strany sa zavázujú vzájomne si
písomne oznamovat ‘šetky 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 zavázujú, že si navzájom v pripade potreby bez zbytočného odkladu poskytnú všetku nevyhnutnú
súčinnosí, klos-ú bude možné v závislosti od korikrétnych okolností od nirh spravodlivo požadovat. Zrnluvné strany Sa

zavázujú vzájomne si vpripade potreby bez zbytočného odkladu poskytnút informácie nevyhnutné na riadne splnenie
svojich závázkov vyplývajůcich kn zo Zmluv)‘, aleho z právnych predpisov, či prerokovat dčležité otázky, ktoré by
mohli v závažnej miere ovplvyniť pnenie povinnosti ZmluvnÝch strán stanovených touto Zmluvou aleho právnym
predpisoni. a tým ovplyvnit dosiahnutie účelu Zmluty.
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9.10 Zm[uvné strany vyNasujú, že si Zmluvu prečítali, rozumejú jej obsahu a súhtasta s ním. Zmluvaé strany vyhlasujú, že
prostredníctvorn tejto Zmluvyje vyjadrená ich skutočná, vážna, slobodná v6ä, v ktorej net omylu. Zmluvné strany
vyhlasujú, že túto Zrnluvu neuzavreli v tiesnt a za nápadne nevýhodných podmienok. Na potvrdenie vyššie uvedeného
Zmluvné strany Zniluvu vlastnoručne podpíšu.

Brahslava 30.01.2021 Šarišské jastrahie 26.07.2021

priiimateľ

predseda rady FPU

fl posktovateľa

riaditer FPU

za poskytovateľa
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Príloha Č. L Záväzné výstupy a obsah projektu

9) Akvzícia knižničného fandu

‚ Beletna, odborná )ieratúra, encyklopédie, detskáTyp ak9zicie (heletna, odborna, uetska ltteratura a pod.)
literatura.

Minirnálny počet kusov 120

Umiestnenle (názov oddeenia, pobočky) Obec Šarišské Jastrabie. obecná kntžnica.

Vo výstupoch uvedte vyhlásenie: min. 20 % podpory bude Minimálne 20 % pridelenej podpory bude vyčenených na
vyčlenených na nákup kníh, úhradu predplatného časopisov, nákup knih, úhradu predptatného časopisov, či mých
či mých periodick*h publmkácim vydaných s podporou FPU periodických pub)ikácii vydaných s podporou FPU podia
podta akt. zozrarnu uverejneného na fp:j sk aleho akt. zoznarnu uverejneného na fpu.sk a)ebo organizáciamt v
organizáciami v pásobnosti MK SR působnosti NIK SR

Inforrnovanie verejnosti o podpore z FPU (žiadateľl žiadatelka Projekt bude propagovaný podľa Pr(ručkv pre propagáciu
je povinný postupovaf poda Príručkv pre oropagáciu FPU FPU. Každý titul bude označený logorn FPL s textom: Z
zverejneneJ na webovorn sdie FPU v časti Dokumenty) verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zmluva o poskytnuti fmnančných prostriedkov č. 21-514-05473 zmtuva-2O21-D‘DM-1O-BV-vt1 Strana 10 Z 11


