
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Č. 21-512-00461

uaatvorertá v sůlade s ust. 22 zákona č, 284JZCt1 Z z. o Fonde na podporu urnenia a o zmene a dopinení zákona č,
434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pbsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona L 79/2013 Z. z. V

znení neskorších predpisov; v spojení s ust. 262 a 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej aj ako Zrnluva)

1 Zmluvné strany

1.1 Poskytovatel

názuv: Fond na podporu umenia

sidlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto

ičo 42418933

konajúc prostredníctvom: lr.g. Silvia Stasselová, predsedníčka rady FPU

Mgr. Jozef Kovatčik. PhD.. riaditet FPL

znader.ý: zákor.om Č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu uotenia

E-mail: petra.kozakova@fpu.sk

bežný účet [BAN: SK58 8180 0000 0070 0054 3066

depozitný účet - IBAN: 8K20 8180 0000 0070 0055 3256

vahabilný symbol: 2151200461

(ďalej aj ako Poskytovatel alebo FPU)

1.2 Prijimater finanČných prostriedkov

ohchodné meno/meno a priezvisko: Obec Šarišské jastrabie

sídlo/miesto podnikaniaJbydlisko: Šarišské Jastrabie 257, 06548 Šarišské jastrabie. Slovenská republika

IČO/dátum narodenia: 003302i3

DIČ: 2020698867

iČ DPH:

Štatutárny orgán: PaedDr. Lubomír Rešetár, starosta

E-mail: obecsaiiastrabieslnet.sk

Lslo účtu - [BAN: 5K61 0200 0000 0000 1542 6602

(däiej aj ako Pnjírnate!)

(Poskytovatela Prijímatef d‘alej aj ako Zniluvné strany)

2 Úvodné ustanovenia

2.1 PoskytovateYposkytuje rinančné 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 kuttúry S[ovenskej
republiky v znení zákona Č. 79/2013 Z.z. v znení neskoršich predpisov (ďalej aj ako Zákon o FPU) a podľa interných
predpisov Poskytovatea, kterými sú najmä Štatút Poskytavatera VP Č. 2/2015 podľa aktuálneko znenia (ďalej aj ako
tatút), Zásady poskytovania EnanČných prostriedi-ov z Fondu na podporu un-.enia VP FPL Č. 12/2015 podľa
aktuálneho znenia (ďalej aj akc Zásady) a Štn,ktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2021 (dälej
aj ako truktára podpornej činnosti) a v súlade s podrnienkami stanovenými vo Výzve Číslo 1/2021 na predkladanie
žiadostí (d‘alej aj ako Výzva).

2.2 Finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmuy sú verejnými prostriedkami a na ich poskytnutie a použitie
Sa vztabujů ustar.ovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidách verejnej sprát.- a o zmene a doplnen
niektomých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako Zákon o rozpočtových pravidlách) a príslušné
ustanovenia zákona č. 358/2015 Z. Z. O úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoct a minimálnej pomoci a O

zmene a doptnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej aj akc Zákon a ŠP).
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2.3 Prtjíinateľpredložil Poskytovateľovi na základe Výzvy úplnu pisOmnŮ žtadostčíslo2l-512-00451 oposkytnutie

flnančných prostriedkov (ďalej aj ako Žiodosf). Odborná komisia FPU vn svojom hodnotení (ďalej aj ako Hodnoten(e)

odporučila poskytnúť Prijimatetovi finančné prostriedky na podporu projektu podrobne špeciflkovaného v Žiadosti

(dätej aj ako Projekt). RiaditeU FPV na základe Hodnotenia rozhodol o poskytnuti flnančných prostnedkov dňa

1202.2021.

3 Predmet zmluvy

3.1 Touto Zmluvou Sa Poskytovatefzavhzuje poskytnút Prijírnatelovi finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvem

3-meři mobil za knihu 1, a to vn vške a za podmienok stanovených najmá v tejto Zrnluve, vo Výzve, v Zákone o

FPV. ‘ mých súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisoch, v inteniých predpisoch FPV (najmč v Zásadách, v

Štatúte a v Štnjktúre podpornej činnosti). Prijíznatef Sa zaväzuje Poskytovatelhrn poskytnuté finančné prostrsedky

použiť v súlade s účelom ooskytnutma finančných prostriadkov, rešpektujúc najmá podmienky stanovené touto

Zmluvou. Výzvou. Záknnom o FPU, Štatúton, Zásadami, Štruktúrou podpornej činnosti ako aj mými všeobecne

záväznými právnymi predpisrni a mými intentými predpismi Poskytovatefa. Prijímatef Sa zároveň zavhzuje

Posk‘vtovateľovi hodnoverne preokázai použitie poskytnutých finančnych prostriedkov v sútade s účelem ich

poskvtnutia a v súlade s mými podmienkami vpIÝvaúcimi z obsahu tejto Zmluvy a/alebo v súlade s podmtenkarisi

vvplývajúcimi 2 Výzvy, zo Zákona o FPV, z mých súvssiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a z mnterných

predpisov FPV (najmä 20 Zásad, zo Štatútu a zo Štruktúry podpornej činnosti).

4 Účel a spósoh poskytnutia finančných prostriedkov

4.1 Základným úéeom tejo Zmluvyje poskytnutie finančných prostriedkov PoskytovateFcm Prijímaterovi na

realizácia sk-valitnenia interiérového vybavenia pre potižívatel‘ov knhžníc.

‘L2 Zmluvné strany Sa dohodli na závázných vecných vÝstupoch z Projektu (d‘alej aj ako Zdväzné v,ýstuny). ktoré sú

špecifikované v prflohe Č. I k tejto Zmluve a ktoré Prijímatef predloži Poskytovatelovi spolu s Vyúčtovaním podta bodu

6.3. Obsah a rozsah Závizrých “ecných výstupov možno na základe dohody Zmluvných strán menif dodatkom k tejto

Zmlcve.

43 Poskytovae( poskytuje Zo svojho rozaočtt1 Prijimatel‘ov finančně prostriedkv ve forme dotácie

celkovej výške 2 000,01) EUR na úhradu bežných výdavknv,

44 Finančně postriedky Sa poskytujú ako minimá!na pomoc (pomoc de minlnlis) podlä Schémy rninimálnej pomoci

oskvtovanej v Slovenskei repuhlike prostrcdnictvnm Fondu na podporu umenia v znení dodatku č. 4, ktorá bola

zverejnená v Obchodnoin vostníku Č. t9112020 vydanons dňa 05.10.2020 pod 0000046. Mmnimálna pomoc, která Sa

poskytuje na základe tejto zmluvy, jev súlade s nariadenim Komisie (PŮl Č. 1407/2013 z 18. decemhra 2013o

uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Eurépskej únie na pomoc de minimis (U. v. FO L 352, 24.12.2013,

si).

5 Práva a povinnosti zrnluvných strán

Si Poskytovatel Sa zavazuje poskytnúč fmnančr.é prostriedky Prijimatel‘ovi bezhotovostr.e na bankový účet uvedený v

záNaví tejto Zmlcvy najskbr v deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto Zmuvy v Centrálnom registri zrniúv podľa

osobitého predpisu. najneskór do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto Znsluvy v Centrátnom registri zmlúv podlh

osobitého predpisu.

5.2 Finančně prostriedky poskytnuté podIa tejto Zmluvy sú účelovo viazaně na úhradu všetkých alebo len niektorých

bežných výdavkov, ktoré súvisia s reahzác:ou Projektu, ktoré sú podrobne špecifikované v rozpočte nákladov

Projektu. Rozpočet je pr]ohou č 2k tejto Zmluve (ďalej aj ako Rozpočet projektu). Finančně prostriedkv poskytnuté

na základe tejto Zrnluvy nesmú byť použité v rozpore s touto Zmluvou. v rozpore so všeobecne záváznými právnymi

predpismi ani v rozpore s internýri predpisnti Poskytovatel‘a.

5.3 Prijimateľsa zaväzuje podieláť Sa na fsnančnom zabezpečení reatizácie Projektu formou povinného spoluftnancovania

určeného podlä pns!ušných ustanovení Zákona o FPV, Štniktúry podpornej činnosti a podfa rozpočtu Projektu v surne

najmenej 959,60 EUR
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5.4 Prijírnatel‘ pnjíma fInančně prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmtuvy bez výhrad v pinem rozsahu a za
podmienok vyplývajúc[ch z tejto Zmluvy, zo všeobecne závázných právnych predpisov a z interných predpisov
Poskvtovatelh.

55 Phjimateľje oprávuený použit finančně prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy na úhradu konkrétneho
výdavku/nákadu, avšak najviac v same, ktorá je pij rozooětove skupme tohto nákladu/výdavku uvedená v Rozpočte
projektu. Prijímatelje oprávnený použita vyúčtovat výdavky/náklady v rámci jednotlivých skupin rozpočtových
potožiek uvedených v prilohe Č. 2k tejto Zmiuve. V prrebeha realizácie projektu může PrUiniateľuskutočnit presuny
ňnančných prostnedkov rnedzi skupinami rozpočtových položiek uvedených v tejto Zrnluve maximálne do výšky 20 %
iinančných prostriedkov pridelených na danú skupinu rozpočtových položiek bez toho, aby musel žiadat o zmenu
podmienok poskytnu:ia dotácie. Prijimatei‘r.ie je povinný použit všetkv fnančné prostriedky poskytnuté na základe
tejto Zm)uvy.

5.6 Prijíniatetje povinný použit finančně prostriedky výlučne na výdavky súvisiace s realizáciou Projektu (ďalej len
oprdvnené výdavky). FPU bude ako oprávnené výdavky podlá predchádzajúcej vety akceptovat aj výdavky Prijímateľa,
ktoré Prijímateľ vynaložil pred uzavretím Zmluvy, ak boli vynaložené na úhradu výdavkov, ktoré vznikli najskůr
01.01.2021. Výdavky musia Prijímatel‘ovi vzniknút najneskůr do 31.12.2021 a/alebo do termínu vyúčtovania ako je
uvedené v článku 6.3. Dňoin vzniku výdavku Sa rozumie deřt dodania tovaru atebo poskytnutia služieb, ktoré sú
predmetoin vyúčtovania. Dňom úhrady Sa rozumie deň odpísania finančných prostriedkov z účtu Prijímatelá za účelem
zaplatenia ceny zá tovar alebo služby.

5.7 Oprávienými výdavkanti v zmysle bodu 5.6 tejto Zniluvy sa rozumejú výdavky uvedené v Struktúre podpornej činnosti
pil predinetnoin podprograme, Výdavky bez priameho vztahu k realizácii projektu, ani výdavky, ktoré nie sú súčastou
Rozpočtu projektu, nebudě akceptované. ‘raktiež nebudě akceptované všetky neoprávnené výdavky, ktoré sú uvedené
v Zásadách,

5.8 Výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov, ako sú napr. úroky poskytnuté peňažnýin ústavoni, v ktorom má
Prijimateľzriadený účet, na ktorom Sa finančně prostriedky nachádzajú tďal aj ako Výnosy). sú príjmamt štátneho
rozpočtu, ak zákon č. 52312004 Z. z. o rozpočtovÝch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zákonov alebo osobitný zákon neustanovujú inak. Prijímatetje povinný všetky Výnosy po
odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okrem poplatkov za založenie a zruienie účtu) odviest na depozitný bankový účet
(pre identihkáciu platby je Prijímateľpovinný použt variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvyl Poskytovatelá
pred dátumom konečného a úplného vvúčtovar.ia poskytnutých f[nančných prostriedkov Neodvedenie Výnosot‘ podIa
predchádzajúcej vetyje porušením ftnančnej disciplíny v zmysle 531 ods, I písm. dI zákon č. 523/2004 Z. Z. O

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O vrátení Výnosov Prijimateľ
upovedomí Posk-ytovatel‘a písomne pred realizáciou prevodu. V prípade, že Prijíinate]dvi výiiosy nevznikli, je povinný
Poskytovatelóvi o toni podat informáciu formou čestného vyhlásenia pri vyúčtovaní poskytnutých finančných
prostriedkov.

5.9 Ak Prijimatel‘nebude realizovat Projekt, je povinný o tejto skutočnosti PoskytovateYa bez zhytočného odkladu písonine
infonnovat. Prijímateľje povinný v tehote podVa Zmluvy tinančné prostriedky poskytnuté mu na základe tejto Zmluvy v
plnom rozsahu vrátit na bežný účet Poskytovatel‘a uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Pre identif‘ikáciu platbyje Prijímateľ
povinný použit variahilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluv)‘. Výnosy Prijímateľ Poskytovatelovi odvedie podra
bodu 5.8 tejto Zmluvy. Prijímatel‘vrátením nepoužitých finančných prostriedkov na ne stráca akýkoFvek nárok.

StO Ak Prijímatei nepoužije celú sumu poskytnutých finančných prostriedkov, je povinný v lehote podľa Zmluvy všetky
nepoužité ílnančné prostriedky %Tátit na hežný účet Poskytovatelá uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Pre identifikáciu
platbyje PrijíniateY povinný pouhť variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. O vráteni nepoužitých flnančných
prostriedkov Frijimatel‘ upovedomí Poskytovatel‘a písomne pred realtzáciou prevodu. Prijimatel‘ vrátením nepoužitých
ftnančných prostriedkov na ne stráca akýkoľvek nárok
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5.11 Poskytovateľje oprávnený kedykoWek vykonat vecnú a flnančnů kontrolu hospodárenia S flnaričnými prostriedkami

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

vztahu vzniknutého na základe tejto Zmluvy. PrijímateYje povinný umožnit Poskytovatelovi a ním povereným osobám

vykonanie kontroly podIa predchádzajúcej vety. Za tým účelomje Prijímateľpovinný Poskytovatetovi poskytnút

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

priestorov, v ktorých podniká alebo vykonáva má činnost alebo realizuje Projekt. Poskytovatel‘sa zavázuje oznámit

Prijímatel‘ovi termín kontroly najmenej 3 dni vopred, a to pisomne prostredníctvom poštovej zásielky alebo e-inailorn.

Pri určovaní termínu kontroly Sa Poskytovatel zavázuje postupovat tak, aby uskutočnením kontroly Pnjímatel‘ovi

nespůsobil neprimerané zdržania v realizácii Projektu Neposkytnutie súčinnosti Pnjírnatel‘om v akekořvek fáze

kontroly dcdržiavania povmností a záväzkov Prijimatelá Sa považuje za použltie poskytnutých llnančných prostriedkov

v rozpore s účelorn uvedeným v Zmluve.

Si 2 Prijímateľ sav sůislosti s realizáciou Projektu zavázuje pndfa povahy Projeta prtmerariýrn a vhncir.ýn‘. spésobom

informovat o tom, že Projekt, na ktotý boll posk-vtn‘até fInančně prostiiedky na základe tejto Zmluvy, podporil

Poskytovatel‘. Pn propagácii Projektuje Prijímatel‘povinný postupovat podlá aktuálneho znenia Príručky k propagácli

a ir.formovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a podlá Man‘aáiu pre vzuáinu identitu PPU, ktoré

PoslMovatet zverejní na webovom sídle FPU. Prijímatet Sa zavázuJe postupovat v zmysle znenia dokumentov

špecifikovaných v predchádzajúce; vele aktuálnych k moment-a vykonávania propagácie. V pripade, ak Frijirnatet

neb-jde informovat o poskytnutí tinančných pros:nedkov z FPU alebo poskytne neúplné inforniácie o poskytnutí

prostriedkov z FPU, FPUje oprávnený požadovat vrátenie 5% (slovom pát percent) z poskytnutej sumy finančných

prostriedkov podIa tejto Zruluvy. Phjimatefsa zavazuje na výzvu FPU podfa predchádzajúcej vety zapLatit FPU

požadované finančně prosti-iedky. Na základe vzájomnej dohody je Fnjímatef povinný unložn[t osobám konajúcim za/v

mene Poskytovatela účast na všetkých podujatiach súvisiacich s Projektom.

5.13 Prijímatel‘sazavázuje, že pri všetkých podujatiarh a aktivitách súvisiacich s Projektom na verejnosti vykoná

vynaložením mazimálneho úsilia také opatrenia, ktorými zamedzi tomu, aby mohlo dbjst alebo došlo najmá k

nasledovným negatívnym spoločenským javom:

a) podpore alebo propagácii skupín osčb atebn hnutí, ktoré v rámci svojej činnosti násilím, hrozbou násitia

alebo hrozbou inej tažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práva slohůd mých,

b) použivanmu zástav, odznakov, rovnošiat aleho hesiel, prejavovaniu sympatii k skupme alebo hnutiam, ktoré

násilím, hrozbou násmlma alebo hrozbou inej tažkej ujmy smem-ujú k potláčanmu základných práva slobůd osbb,

c; spristupňovaniu, uvádzanmu do obelmu, pnnúkaniu, predávanmu alebo němu s;visohu rozšmrovania

extrémistických materiálov,

di hanobeniu r.mektnrého národa, jeho jazyka. k har,oher.iu niektorej rasy alebo etr.mckej skupiny. k hano‘oenu

jednoťivca aebo skupiny osób pre mch prisušnost k n:ektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej

skupme, původu rodu, pre ich náboženské syzoanie alebo preto. že sú bez vyzmiamima anbo k vvhrážaniu Sa

takýmto osobám alebo k obmedzovnniu práv takýchto osób,

e) podr.ecovanmu Is násiliu alebo k nenávisti vočm skupme osůb alebojednotiivcov: pre mch príslušnost k niektorej

rase, národu. narotlnosri. farbe plet:, etnickej skupme, původu rodu alebo pre ich náboženské vyznar.ie.

Pnjímatelsa rovr.ako zavaz,je. že pri všetkých podujatmach a aktivitách suvisiacich s Projekton nebude uskutočňovat

a/ale,bo mým subjektorn neumožni uskutočňovaf politickú aqitáciu, podporu atebo popu[anizácmu názvu, značky,

programu alebo hesiel po[mtickej strany, politického Lrnutma alebo kandidáta, umiestňovat alebo rozdávat letáky,

respektive realizovat na tento účel alebo v súvislosti s tým akékolvek úkony

(d‘atej aj ako Nežiaduce kominic).

5. t4 Ak aj napriek splneniu povinnosti PrijímateVa podIa bodu 5.13 Zmluvy déjde bez jeho zavánenia k takérnu

Nežiaducemu konaniu, Prijímatel‘je povinný bez zbytočného odkladu vykonat také úkony a prijat také opatrenia, aby

Nežiaducemu konaniu okanižite zamedzil a zabezpečil, aby sav dblšom takorn konaní nepokračovalo,

5.15 Vpripade, že důjde za strany Prijimatela k porušeniu povinností podľa bodov 5.13 a/atebo 5.14 tejto Zmluvy, považujú

Sa finančně prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy za použité v rozpore s touto Zmluvou. Fmnančné

prostriedky podlá predchádzajúcej vety je Prijímatef povinný poskytovatelovi vrátit na bankový účet Poskytovatelb

uvedený v záhlavi tejto Zmluvv, a to najneskůr do 30 dní od doručenma výzvy Poskytovatel‘a Pnijimatelóvi na vrátenie

takých flnančných prostriedkov.

5 t6 Nespinenme závázkov a[ebo porušer,ie pnvir,nosti preukázane zapričmnené z důvodu vyššej moci FPU nebude považovat

za použitme prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v Zmimmve
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517 PrijímateT poskytuje PPU bezodptatný nevýhradný súhtas na použitie vecných výstupov Projektu (najmá slovesné diela,

fotografické diela, audtovizuálne dieta a audiovizuálne a zvukové záznamy) všetkými znarnyml spósobrni použitia v

neobmedzenoin rozsahu ana ce)ú dobu trvania autorskoprávnej ochrany (ďalej len Licencici). FPUje oprávnený

poskytnúi súh)as na použitie vecných výstupov Projektu tretej osobe v rozsahu Lícencie. FPLIje oprávnený využil

Licenciu výtučne na účel, ktorý nieje priamo ani nepriatno obchodný. FPU uleje povinný Licenciu využil.

6 Podmienky poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov

6.1 Poskytovatef Sa na základe tejto Zm)uvy zavázuje poskytnúl Prijímatel‘ovi finančné prostriedky vo výške uvedenej v

bode 4.3 hezholovostným prevodom na účet Prijimateta uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

6.2 V pripade zistenia Poskytovatel‘a o preukázatefných nedostatkoch pri hospodárení Fhjíiiiatefa s poskytnutými

finančnými prostriedkami je Poskytovatef oprávnený až do času odstránenia týchto nedostatkov zastavil poskytovanie

ďatšich rinančných prostriedkov Prijímatefovi.

6.3 Použitie poskytnutých Snančných prostriedkov poskytnutých na zákjade Zrnl‘jvv podtieha irh vyúčtovan:u, ktoré

Prijímatefpredkladá v termíne a spbsobom určenými v Zmluve. Vyúčtovanie pozostáva z flnančného vyúčtovania

poskvtnatých finančných prostriedkov a vecného vyhodnotenia realizovaného projektu (dblej SOiU aj akn Vyúčtovanie

)‚ ktoré PrijímateY zrealizuje v registračnom systéme Poskytovatelh. PiijímateYje povinný Vyúčtovanie podlä

predchádzajúcej vety Poskytovatelovi predložl v tlačenej podobe vygenerovanej z reyistračného systému FPU resp. v

podobe určenej na elektronické doručovanie prostredníctvorn Ůstredného portálu verejnej správy najneskór do
termínu: 01.03.2022.

6.4 Vy‘áčtovanie musí obsahoval informáciu o použiti finančných prostriedkov podlä skupin rozpočtových poIožek
ohfadom na Rozpočet projektu. Neoprávnené výdavky projektu žiadatef nembže vyúčtovat ako povinné
spo)uflnancovanie. Prijímateľje povinný vo finančnom vyúčtovaní uvesi výšku dälšieho spohjfinancovania projektu zo
zdrojov uvedených v rozpočte projektu.

6.5 Vyučtovanie musí byť podpísané Prijímateforn alebo štatutárnym orgánom Prijimatelä alebo nim na tento účel písomne
splnomocnenou osobou, pričom toto sptnomocnenie musí byť súčaslou predloženého Vyúčtovania.

6.6 Prijímaterje povinný doručĺl Vyúčtovanie Poskytovatel‘ov: osobne do kancelárie FPU. prostredníctvom kuriérskej
služby aeho prostredníctvont doporučenej zásielkv, a)ebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

6.7 Ak Pnjímatef nepredloží Vyúčtovanie najneskór v termíne stanovenom v bode 6.3 tohro článku. Poskytovatef ho
pisomne vyzve. aby predložil Vvúčtovanie bez zbytočného odidadu, najneskůr však do 10 dní od doničenia pisomoej
výzvy. Ak priJmatef nepredloží Vvúčtovanie ani v uvedenej dodatočnej lehote, považuje sa táto skutočnosl za použitie
r[nančných prostriedkov v rozpore s účeom uvedeným v tejto Ztnluve.

6.8 Ak kancelária zistí nedostatky vo Vyúčtovaní aiebo vjeho prí!ohách, oznárnl tlete r.edos:atkv prostrednictvorn
eektronickej pošty Prijírnarefovi a vyzve ho. aby ich v tehote 5 až 30 pracovných dní v závistosti od závažnosti
nedostatku odstránil. Ak Pdjimatef nezabezpečí odstránenie nedostatkov V staiiovenoin termíne, považuje Sa táto
skutočnosi za použitie poskytnutých finančných prosthedkDv alebo mh časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto
Zrn I uve.

6.9 Ak kancelária pri overovaní splnenia podmienok použitia rmnančných prostnedkov z fondu zistí také porušenie
podmienok uvedených v Zmluve, ktoré zakladá povinnost pnijimateYa vrátil poskytnuté ftnančné prostriedky a)ebo ich
časl. neodkladne vyzve Prijímatel‘a, aby v lehote do 10 dni odviedol poskytnuté finančné prostriedky na účet fondu. Ak
Prijíniate[v určenej )ehote výzvu neuposlúchne, atebo odvedie na účet fondu neúplná sumu, považuje Sa táto
skutočnosl za použitie poskytnutých ftnančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto
Zmluve.

6.10 Prijímatel‘je oprávnený použil finančné prostniedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy výlučne na účel uvedený v
tejto Zrnluve. V prípade použitia ftnančných prostriedkov v rozpore s účelem uvedeným v zmluve je prmjímatel‘ povinný
vrátil všetky neoprávnene použité finančné prostriedky a znášai sankcie uplatnené voči nemu podIa zmluvy. Prijímatef
je oprávnený použil finančné prostriedky ten na úhradu oprávnených výdavkov definovaných v príslušnej Výzve, v
Štruktúre podpornej činnosti na príslušný kalendárny rok, ktorý Sa vzlahuje k Výzve, pripadne v rozhodnutí riaditela
na podklade ktorej je uzavieraná táto Zmtuva. Za neoprávnené výdavky Sa považujú výdavky definované v Štruktúre
podpornej činnosti k príslušnej Výzve a výdavky definované v bode 5 článku 6 Zásad.
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7 Vrátenie finančných prostriedkov, sankcie

7.1 Prijímatetje povinný vrátil Poskytovatelávi finančně prostriedky, ktoré použil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom O

FPU aleho účelom uvedeným v tejto Zmtuve, a to do 30 dní odo dňa predloženia vyúčtovania alebo zistenia ich

neoprávneného puužitia a v pripade porušeniu povinností podlá bodov 5.11 a 5.15 Zmluvy odo dňa výzvy

Poskytovatela.

7.2 Prijirnateľje povinný vrátil Poskytovateľovi finančně prostnedky, ktorě nepoužil celkom alebo sčasti na {inancovanie

Projektu. ato do 30 dní odo dúa skor,čenia real;zácie Projektu a v pripade ak Prijímateľ nerealizuje projekt vůbec, do

30 dní odo dňa doručenia oznárnenia o nerea!izovani projektu podLa hodu 5.9. Zmiuy

7.3 Prijírnatetje povinný zaplatil Poskytova:eľovi pokutu vo ške 0,05 % zo sumy neoprávnene použitých finančnýc‘n

prostriedkov, a to za každý deň neoprávneného použitia finančných prostriedkov podta 7.1 Zmluvv. Prijímatetje

povinný zaplatd Poskytovatelovi pokutu vo výške 0,05 % Zo sumy neoprávnene zadržaných finančných prostried.kov, a

to za každý deň neoprávneněho zadržania finančných prostriedkov po uplynutí tehorv podá bodu 7.2 Zmluvy.

Povinnosť PrUírnateiá Tail Poshtovate‘ovi finančně prostriedky, na vrátenie ktoi*h vznikol Poskytovateľovi nárok

tým niee dotkjufá.

7 4 V prípade omeškania Prijímatelá so zaplatením akéhokotvek peňažněho záväzku Poskytovateton je PrijímateY povinný

zaplatil Poskytovateľovi úroky z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy, ato za každý deS omeškania,

7.5 V prípade, že v dSsledku skutočnosti, za ktorú zodpovedá Prijiinateh vznikne Poskytovatelovi Škoda, je Prijímatel‘

povinný nahradil je Poskytovatelovi v lehote, ktorú urči Poskytovatel‘, a v celom rozsahu tak, ako bude vyčíslená

Poskytovatelom.

7.6 Znplatenim penále, pokuty a zmluvnej pokuty podlá tejto Zniluvy aleje dotknutě právo na náhradu škody spSsobenej

porušením povinnosti, pro pi‘ípad porušenia ktorej hola dohodnutá; a náhrada škody může byl uplatňovaná

Poskytovatelóm voči Prijínietelbvi v plnej výške a to aj v príparle, ak zmluvaá pokuta prevyšuje výšku škody.
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8 Zánik zmluvy

8.1 Právne vzťahy medzi Poskytovatefom a Prijímatelém založené touto Zmluvou můžu zaniknúť najlná:

a) akceptáciou riadneho a úplného vyúčtovania Projektu podra Čl. 6 tejto Zrntuvy,

b) dohodou Zmluvných strán,

c) odstúpením od Zmluvy Zo strany Poskytovatele.

8.2 Poskytovateľmůže od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Prijímatei použije finanČné prostiiedky alebo ich čast v

rozpore So Zmluvou, resp. v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve. Rovnako může Poskytovateľodstúpit od tejto
Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy alebo v pripade zmeny okolností, za ktorých došlo k uzavretiu
Zmluvy, ato najmá:

a) ak Sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktorých Poskytovateľ rozhodol o poskytnutí
dotácie holi nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,

b) ak PrijímateYbezdůvodne pozastavil realizáciu projektu,

c) ak na majetok Prijímatela hola povolená exekúcia, reštrukturalizácia alebo vyhlásený konkurz, alebo bol
návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

8.3 PoskytovateYje oprávnený od Zmluvy ndstúpiť v pripade, ak Prijímateľ predloží žiadosť o dotáciu na projekt v rámci
rovnakého opatrenia, v ktoromje poskytovaná dotácia touto Zmluvou, pričom Poskytovater daný projekt vyhodnotí ako
projekt zhodný s Projektom podlä tejto Zmluvy. Za zhodný Sa považuje aj projekt obsahujúci odchýlky od Projektu, ak
podstatná časť projektu podIa posúdenia PoskytovateYaje zhodná s Projektom. V prípade odstúpenia podľa tohto bodu
je odstúpenie Poskytovatel‘a od Zmluvy účinné uplynutím posledného dňa obdobia, na ktoré už hola poskytnutá dotácia
podIa tejto Zrnluvy, pričom deň účinnosti odstúpeniaje zároveň posledným dňom platnosti Zmluvy, a Zrnluva zaniká
účinkarni do budúcnosti.

8.4 Ak nieje ustanovené inak, odstúpenie od Zmluvy je účinné, a Zmluva zaniká momentom jeho doručenia druhej
Zmluvnej strane, Ak nie je uvedené inak, odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy.
Zmluvná strana, ktorej pred odstúpením od Zmluvy poskytla plnenie druhá Zmluvná strana toto plnenie vráti,

8.5 Akje Prijímatelom ‘zická osoba, jej smrtou Zmluva nezanikne, ibaže jej obsahoni holo plnenie, ktoré mal Prijímatel‘
vykonať osobne, Do práva povinností Prijímatelá zo Zmluvy vstupujú dedičia Prijimateľa.

8.6 Ak obsahom Zmluvyje plnenie, ktoré mal zomrelý Prijímatel‘vykonaf osobne, táto Zmluva momentom jeho smrti
zaniká. Vysporiadanie nárokov zo Zmluvy vykoná Poskytovatel‘ voči dedičom. Poskytovateľ má nárok na vrátenie
nespotrebovanej časti plnenia ku dřtu zániku Zmluvy, a ak PrijímateYzo Zmluvy plnil čiastočne, má Poskytovateľnárok
na vrátenie časti poskytnutých finančných prostriedkov v pomere k velkosti uvedenéhn čiastočného plnenia
Prijímatelá, podlá toho ktorá suma je vyššia. Ak Prijímateľzo Zmluvy ku dňu zániku Zmluvy neplnil vůbec, má
Poskytovatel nárok na vrátenie celej sumy poskytnutých flnančných prostriedkov. Důkazné bremeno o plnení resp.
čiastočnom plnení zo Zmluvy prechádza na dedičov Prijimatel‘a. Ku dňu zániku Zmluvy zaniká akékolvek právo
Prijímatel‘a (jeho dediČov) na akéknlvek plnenie Poskytovatera zo Zmluvy.

8.7 Ustanovenia tejto Zniluvy upravujúce sankcie ako aj povinnosti z nich vyplývajúce, ako aj d‘alšie ustanovenia, ktoré
svojou povahou majú plattť aj po zániku Zmluvy, nie sú odstúpeníin od Zmluvy dotknuté.

9 Záverečné ustanovenia

9.1 Poskytovatersi vyhradzuje právo znížií sumu poskytnutých finančných prostriedkov z důvodu nedostatku finančných
prostriedkov v rozpočte Poskytovatelä, ktoré sú príspevkom zo štátneho rozpočtu, výlučne však o sumu priaino
vyplývajúcu Z viazania výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle Zákona o
rozpočtových pravidlách. V takomto prípade nezodpovedá Poskytovatel‘ za vzniknuté náklady Prijímatelá ani
nezodpovedá za prípadnú škodu.

9.2 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zrnluvyje možné vykonať výlučne v písomnej forme prostredníctvom vzostupne
očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve, uzatvorených po predchádzajúcej dohode Zmluvných strán. O skutočnostiach
rozhodných pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy zo strany Prijimatelá je Pi‘ijímateř povinný informovaf
Poskytovatelh bez zbytočného odkladu od ich vzniku, minimálne 30 dní pred uskutočnenim zmeny. O zmenách
rozhoduje riaditer FPU, v lehote najneskůr 30 dní od doručenia žiadosti o zmenu.
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9.3 Ak finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zrnluty použije PrijímateUna dodante tovaru, na uskutočnenie
stavebných prác a/alebo na poskytnutie služieb v zniysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnona obstarávaní a o \
zmene a doplnení niektorých zákonov, je ?rijímateľ povinný postupovat v zmvsle uvedeného všeobecne závázneho
prásmeho predpisu

9.4 Táto Zmluva nadobúda platnosč dňorn jej podpisania oboina Zrn1uvsými stranam1 Táto Zrnluva podiieha v zmysie
prístušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších pr‘edpisov v spojení
re!evanbtýr.i ustanoveniami zákona č. 2t1/2000 Z. z. povinnému zverejner.iu.

9.5 Zmuva je vyhotovená v dvoch rovopisoch. z ktorÝch jeden dostane PriímateU a jeden PoskytovateL

9.6 Zmluvné strany Sa V súlade s5262 zákona č. 513/1991 Zb. Ohchodný iákonnik v znení neskorších predpisov (ďalej Ion
Obchodný zákonnr‘k) dohodl, že ich záväzkový vztah vzniknutý touto Zmtuvou Sa spravuje Obchodnýrn zákonníkom.
Prijímatef podpisom tejtn Zmluvy vyhlasuje, že Sa oboznámil s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
ako aj so súvisiacimi internýrni predpismi Poskytovatel‘a, ktoré upravujů všetky vztahy výslovne upravené ako aj
výslovne neupravené v tejto Zmluve. Prijimateľvýslovne súhlasí s obsahom všetkých súvisiacich interných predpisov
Poskytovatelä a zaväzuje Sa plnit všetky povinnosti. ktoré mu z nich v súvislosti s touto Zmtuvou vyplývajú.

9.7 Neoddelitel‘nou súčastou Zmluvy sú aj tieto prílohy:

a) Príloha Č. 1: Závázné výstupy a obsah projektu

b) Príloha Č. 2: Rozpočet projektu

9.8 Zásielka pudlä tejto Zmluv‘y sa musí doručovat na e-mailové adresu, prípadne na adresu sídla Zmluvnej strany, ktorej
je zásielka určená a ktoré sú uvedené v záhlaví tejto Znstuvy, ak Sa Zmluvné strany nedohodnú inak ana doručovanie
zásielok si ne-nrčia mé e-mailové adresy alebo mé knrešpnndenčné adresy. Zntluvné strany Sa zaväzujú vzájonne si
pisomne oznamovat všeky zmeny tckajúce sa adries oboch Zinluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zstluvy bez
zbytočr.ého odkladu V pripade porušenia povtr.noshm podta predchádzajúcej vety iodpovedá Zrnluvná strana druhej
ZnĹuvnej strane za pripadnú škodu, ktorá jej porušením uvedenej povinnosti vznikla

9.9 Zmluvné stany sa zaväzuj‘á. že si navzáum v priuade porreby bez zbvtočného odkladu poskytnú všetku nevyhnutnú
súČinnost, ktorá bude možné v závislosti od konkrétnycls okolností od nich spravod!mvo požadovat. Zmluviié strany Sa
zavázujú vzáomne M V prípade potreby bez zin tučného odkladu poskvtnút infornsácie nevyhnutné r.a riadne splnen:e
svojich závázkov vrlývajúcich mm zo Zrnluvv, aleho z právnych predpmsov, či prerokovat dáležité olazkv, ktoré by
mohli v závažnej fiere ovplyvnit plnenie povmnnoslí Zmluvných strán stanovených touto Zmluvou alebo právnym
predpisorn, a týn] ovplyvnmt dosiahnutie účelu Zniluvv.
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9.10 Zmluvnó strany vyh[asujú, že si ZmIuvu prečítali, rOzumejů jej obsahu a súhlasia sním. Zmluvné strany vyhlasujú, že
prostredníctvom tejto Zmluvyje vjadrená ich skutočná, vážna, slobodná vóta, v ktorej niet omylu. Zmtuvs strany
vyhlasujú, že túto Zmluvu neuzavreti v nesni a za nápadne nevýhodných podrnienok. Na potvrdenie vyššie uvedendho
ZmLuvn strany Zmluvu vlastnoručae podpíšu.

Bratislava Šaršské]astrabe 31.03.2021

prijimateY \Č;t3j.2‘
predsedníčka rady FW .

Ža poskytovatelä
‚

%diteľFPU .

za poskytovatelá
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Príloha Č. 1: Záväzné výstupy a obsah projektu

10) Nadobudnutie technického a/aleLo interiérového vybavenja venie špecializovaného odborného pracoviska
Predpokladaný názov aktivity (nemusí byť

Realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia obecnej knižnice.totožný $ názvem celého orojektu)

Predpokladaný termín odbornej aktivity
(postačí uviest mesiac a rok, nejde o 05/2021 - 09/2021
začiatok a koniec realizácie projektu)

Architekt tak je súčasCou projektu) nic je

Regál na knihy č, 1 - 6 kusov
Regál na knshy Č. 2-2 kusy
Regál na knihy č. 3 - 1 kusŠpecikacia jednotliých dhov ybaventa,
Nové dos na dva už ezistujúce stnly - 4 kusy (Výsledkorn budú dvavrátnne minimálneho počtu kusov každého
zrekonštruované stoty)druhu vbavenia (rozdelit na technické,
5‘61Č I 3 kusyinteriérové a pod.)
Stél Č 2 - 2 kusy
Vstavaná skriňa - t kus
Sedacie vaky 20 kusov

Celkové umiestnenie vyhavenia Obecná knižnica Šarišské jastrabie.
Ďalšie realizované aktivity v rámci projektu,
pnp. spnevodné podujatia, ak sů súčasíou

Podujatia rózneho druhu realizované v obecnej kmžnici. Jednýin z podujatiprojektu (je potrebné ich presne vyn)enovat,
hude aj slávnostné orvorenie knižnice.prípade obrnedzenia verejných potlujati

mužné realizovat akc online prezentáciu

Ině ‘stupy projektu a propagácia (napr.
Projekt bude propaoovaný na webovej stránke obce, škov, socálnyrhi)icIat, vehstrauka, ie:ák, sociálne sete,
seťach, v rogionálnych médiách a v priestore knižnice.poevánka, katalég a pod.l

Náš prnjskt hude zviditelhený použitim loga fondu e uvedením vyhlásenia Olnfrmovanie verejnosti o podpore z rpu pndporen; projektu z verejných zdroov fondu v znoií: -z ve:ejrých zdro)ovjžiadateY/ žiadateFKa je povInný postupoať
podporu Fond na podporu umeniai Nadobudnutý mnjetok bude jasne apodlá PnruČ pre propagáctu FPU
viditefne označený logoni fondu a yh1ásenim. že hol podporený“Z verejnýchzverejnenei na webovom sídle FPU V časti
zdrnjov podporu Fond na podporu umeniai‘ Uvedené označenie budeDokumenty)
osadené na najviditetnejšom nueste nadobudnutého majetku.
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Príloha Č. 2: Rozpočet projektu

2.1 Kalkulácia nákjadov

Skupina rozpočtových OlOŽÍOkw0m číslovMló
Rozpočet Podpora z FN) Podpora z FF11 v %poznamlw pod tabuflwu)

Materiálové náklady a obstaranie hmotného
4 798,00 € 2 000.00 € 100,00%

majetku v intenciách hežr.ých výdavkov

Spolu: 4 798,00 € 2 000,00 € Ľ,68 %

tSkupina rozpočtových položiek Autorské houoráre, personálne náklady a služby priamo súvisiace S realizáciou projektu
zahť‘ňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Autorské honoráre. Práce a služby vykonané na faktúru, Personálne náklady.
Služby priamo súvisiace realizáciou projektu a Správa auditora, ako holi definované v Štruktúre podpornej činnosti na
aktuálny rok,

2Skupina rozpočtových položiek Cestovné a prepravné náklady znhřňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Cestovné
náklady, Náklady na prepravu techniky, Ubytovanie, Stravné, Strava a občerstvenie a Poistenie umeleckých diel, ako boli
definované v Štruktúrepodpornej činnosti na aktuálny rok.

3Skupina rozpočtových položiek Nájmy pr‘iestorov a techniky zahtňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nájoin / prenájom
interiérov na realizáciu projektu, Nájoni ‚ prenájorn extertérov na realizáciu projektu a Nájom ‚ prenájoin techniky na
realizáciu projektu, ako holi deftnované v Štruktůre podpornej činnosti na aktuálny rok.

4Skupina rozpočtových položiek Materiálové náklady a obstaranie hmotného majetku v ir,tenriách hežnýcb yýdovkov zahHia
kumulativne rozpočtové podskupny Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na reahzáciu projektu a Obstaranie hmotného
majetku v inteociách bežných výdavkov, ako boli definovaně v Štrukture podpornej činnosti na aktuálny rok.

5Skupiaa rozpočtových položiek Propagácia a polygraflcké náklady zahčňa kuniulaCvne rozpočtové podskupiny Poygraflcké
náklady sůvisiace s výrobou neperiodických publikácii, Polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických publikácň,
Propagačné materiály a publicita a Výroba zvukového a multinediálneho noslča. ako bob definované v Štruktúre podpornej
činnosti na aktuáiny rok.

‘Skupna rozpočtových položiek Učastni‘cke a členské poplatky zahriia kumulatvne rozpočtové podskupnv Ůčastnícke
poplatky a Poplatky za členstvo v medzinárodných organjzkciách, ako bob definované v Štruktúre podpornej činnosti na
aktuálny rok.

7Skupina rozpočtových položiek Nákup knižničného fondu o predplatné zahčňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nákup
knižničného fondu a Náklady na predplatné periodických publikácií, ako boll definované v Štruktůre podpornej činnosti na
aktuálny rok.

2.2 Predpokladané výnosy

Predpokladané výnosy “. .. Výnosy

0,00 €

Spolu: 0,00 €

2.3 Spnlufinancovanie

Spoluúnancovaiie Zdroje Zdroje v %

Verejné zdroje SR 0,00 € 0.00%

‘w9astr.é zdroje 2 798,00 € 58,32 %

Spolu: 2 798,00 € 58,32 %
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