
Nadácia EZRA

Sídlo:
rčo:
číslo účto:
Bankový ústav:
Zastúpený:

(ďalej len ooNadácia")

Príjemca príspevku:
Sídlo:
číslo účtu:
Bankový ústav:
Zastúpený:

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNEHO PRÍSPEVKU

medzi

Panenská 4, 811 03 Bratislava
3t783490
115014300tlt111
unicredit Bank
Martin Kornfeldo správca nadácie

a

Lukus - mestské múzeum Lučenec
Ul. Dr. Herza24011,984 01Lučenec
sK665600000000605 867 7 003
Prima Banka
Mg.. Andrea Moravčíkováo vedúca Mestského múzea
Lučenec

(ďalej ,,príjemca")

čhnok I.

Predmet zmluvy

(1) Predmetom tejto zmluvy je poskltnutie finančného príspevku Nadáciou EZRA na
realizáciuprojektu číslo 15/18, názov,,Cesta neznámalloo (ďalej ,,projekt").(2) Príjemca prijíma príspevok a zavázuje sa, že projekt na svoju zodpovednosť
zrealizuje v rozsahu uvedenom v projektovom formulári, ktor;im sa prihlásil do
výberového konania, a to bezodkladne, najneskór však do konca roka 2018.

(3) Nadácia sa zavázuje uhradiť príjemcovi touto zmluvou dohodnutý finančný
pdspevok a súěasne sa zavázuje poskytnúť príjemcovi príspevku súčinnosť pri
realizácii projektu v nevyhnutnom rozsahu.

(4) Ak sa v tejto zmluve použiva termín ,,podpísanie zmluvy", rozumie sa tým deň,
kedy zmluva nadobudla účinnosť.

Clánok II.

Financovanie projektu



(1)

(2)

(3)

Pdspevok Správnej Rady na realizáciu projektu 15/18 je : 1 000o- eur (slovom:
tisíc eur). Výška príspevku bola stanovená na základe rozpočtu projektu
a odporúčania Rady.
Poskytovateť bude príspevok príjemcovi vyplácať vo forme zálohových platieb,
vŽdY Po predchádzajúcom hodnovernom preukázaní použitia prostriedkov na
realizáciu projektu.
Príjemca je oprávnený použiť finančné prostriedky,poskytnuté Nadáciou len na
realizáciu projektu. Nevyužité prostriedky sa zav'azuje vrátiť v lehote stanovenej
pre predloženie vyúčtovania.

čhnok III.

Vyúčtovanie a správa o realizácii projektu

Príjemca je povinný bezodkladne po ukončení projektu, najneskór však do 30 dní
od jeho ukončenia, predložiť poskytovateťovi Správu o reatizácii projektu
(obsahová správa) aVyúčtovanie vynaložených nákladov (finančná správa).
Vprípade, že príjemca v zmluvne dohodnutom čase nestihne projekt ztealizovať,
bude sa obsahová a finančná správa považovať za predbežnú a príjemca doručí
Nadácii EZRA záverečnú obsahovú afinančnú správu bezodkladne po ukončení
projektu.
Správa o realizácii projektu musí obsahovať nasledovné údaje:
a. Názov a číslo projektu
b. Obdobie realizácíeprojektu
c. Fotografickú dokumentáciu (pdp. audiovizuálnu)
d. Stručný popis realizácie projektu
e. Vyhodnotenie úspešnosti projektu
Vyúčtovanie musí obsahovať:
a. Názov a číslo projektu
b. vecnú špecifikáciu jednotlivých položiek doloženú faktúrami, resp.

relevantnými pokladničnými a účtovnými dokladmi (aj za náklady súvisiace
s projektom, ktoré hradil pdjemca ziných zdrojov ako z pdspevku),

c. vlýpisy zučtu príjemcu za obdobie realízácie projektu,
d. cenu jednotlivých položiek,
e. celkovú sumu využitu na projekt, prípadne sumu, ktorú je príjemca povinný

vrátit'.
Príjemca je povinný dodať Nadácii kópiu zo všetkých materiálov, ktoré boli
použité v súvislosti s projektom (publikácie, letáky, atď.)
Príjemca príspevku sa zavázuje viesť účtovníctvo v súlade so všeobecne
záváznýmí predpismi pre potreby dókladnej evidencie použitia poskytnutého
pdspevku ta základe pokynov Nadácie.
Ak finanČné prostriedky poskytnuté ako príspevok neboli využité v súlade
s rozpočtom a účelom projektu, má Nadácia právo požadovať ich vrátenie.

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6)

čhnok IV.

Povinnosti príjemcu príspevku

(1) Príjemca sa zavázuje poskytovať na požiadanie Nadácie informácie súvisiace
s realizáciou schváleného proj ektu.



(2) Príjemca sa zavázuje realizovať projekt podťa tejto zmluvy samostatne, resp.prostredníctvom tretích osób.
(3) Pdjemca pdspevku sa zavázuje uvr_es!' na všetkých tlačených materiáloch informáciu,

Že Projekt sa realizuje s podporou Nadácie. Za nesplnenie iejto povinnosti má Nadácia
Právo uPlatnit'voČi príjemcovi zmluvnú pokutu ažto výšky"2};/oro ,*ý pdspevku.

čHnok V.

Ukončenie a zmena zmluvy

(1) Príjemca je Povinný Požiadať Nadáciu písomne o každú zmenu rozpočtu projektu
avYŽiadať si PÍsomný súhlas. Nie je však možné žiadat' o zmenu, ktorá by bolav rozpore s účelom projektu.

(2) Ak Príjemca PoČas realizácie projektu zístí, že nebude schopný dokončit, projekt
v súlade s rozPoČtom ajeho ÚČelom, je povinný to bez,uyoeneno odkladu oznámiťNadácii avrátiť nevyužité finančné prostiieaty, a to najnesto. do 30 dní od momentu,
kedy sa o tejto neschopnosti dozvedÓl.

(3) Nadáci a má Právo.Previesť svoje práva,a povinnosti vyplývaj úce z tejto zmluvy na inúprávnickú osobu, ktoruziadi, ajbez súhlásu pdjemcu.

čHnok VI.

záverečné ustanovenia

(1) Zmluvné stranY Po preČÍtaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia sjej obsahom, nemajúnámietkY Proti jej 
T*_" u vyhlasujú, Že ju něuzatvorili v tiesni áni zanernýhodných

podmienok anaznak súhlasu ju podpisujú.
(2) Zmluvné stranY sa dohodli, že viťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť

PrísluŠnýmí zákot:rarti Slovenskej republiký, najmá § 628 a násl. občianskeho
zékonníka, ak to zmluva svojím účelom alebo obsahom nóvylučuje.

(3) Zmluva je vYhotovená v'dvoch rovnopisoch, zktotých každá- zo zmluvných stránobdržípo rovnopise.
(4) Zmluvu je moŽné .meniť len po dohode oboch zmluvných strán, a to formou
_ číslovaných písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvňými stranami.

(5) Akákol'vek komunikácia týkajúcď saiejto'zmluvy sa musí uskutočniť písomne, musí
sa v nej uvádzať ČÍslo a názov projektu á musí byř adreso vanánanasledujúce adresy:



Pre Nadáciu EZRA:

kontaktná osoba:
Adresa:
Tel.:
E mail:

pre príiemcu:

Názov (organizácie):
Císlo a názov projektu:
Adresa:
Štatutárny zástupca:

E mail:

Martin kornfeld
Panenská 4,8II 03 Bratislava
0917291394
kancelaria@uzzno.sk

(6) Zmlwa
stranami,

Lukus - Mestské múzeum Lučenec
1 5/1 8 ,,Cesta neznáma II'o
Ul. Dr. Herza240ll,984 01 Lučenec
Mgr. Andrea Moravčíková, vedúca Mestského múzea
Lučenec
andrea. mor av cikov a@lukus. sk

nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými

Za Nadáciu EZRA: zapnjemcu lť cL
syd\t a

V .-,.........,...... dňa:
'i l.i. 4, td

(il 
tlV Bratislave dňa:.. .

1t


