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Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 20-522-03611

rená v súlade s ust. 5 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenla a o zmene a doplnení zákona č.
434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Mlnlslelstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v
znení neskorších predpisov; v spojení s ust. € 262 a 5 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (dälej al ako Zmluvu)

l Zmluvné strany
1.1 Poskytovateľ

názov: Fond na podporu umenia
sídlo: Cukrová 14, 811 05 Bratislava-Staré Mesto

leo: 4241e933
konajúc prostrednictvom: Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka rady FPU *

Mgr. jezer Kovalčik, PhD., riaditel FPU
zriadený: zákonom č. 284/2014 z. z. o Fonde na podporu umenia
E-mall: pelmkozakovaáňĺpulsk
bežný účet . iBAN: sxsa 8180 0000 0070 0054 3066

depozitný účet - IBAN: sxzo 8180 0000 0070 0055 3255

variahilný symbol: 2052203611

(ďalej ai ako Paskymvateľ alebo FPU)

] .2 Pl'llímatel' nnančných pmsu'ladkiov

obchodné meno/meno a priezvisko: Rozpočtová organizacie LUKUS
sídlo/miesto podnikania/bydlisko: Dr.Hena 240/1, 984 Ol Lučenec, Slovenská republika
ICC/dátum narodenia: 42313902
DIČ: 2120186652
lČ DPH:

Štatutárny orgán: Mgr. Tomáš Belko, riaditel
E-mail: lukus©lucenec.sk, viktoria.malcekova©lukus.sk
číslo účtu - lBAN: SK48 5500 0000 0060 5867 8006

(ďalej aj ako prijlmoten

(Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej aj ako Zmluvné stmnyi

2 Úvodné ustanovenia
2.1

2.2

Poskytovateľ poskytuje finančné 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 pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona č, 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej a] ako Zákon o FPU) a podľa lntemy'ch
predpisov Poskytovatel'a, ktorými sú najmä Štatút Poskytovatelä VP č. 212015 zo dňa 14,011016 [ďalej al ako Štatút],
Zásady poskytovania ňnančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia VP FPU č. 12/2015 podľa aktuálneho znenia
(ďalej aj ako Zúsadyl a Štruktúra podpomej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2020 (ďalej aj ako Štruktúra
podpgmej činnosti) a v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve číslo 3/2020 na predkladanie Žiadostí (ďalej ai
ako Výzva).

Finančné prostriedky poskytnuté na zaklade tejto Zmluvy sú verejnými prostriedkami a na ich poskytnutie a použitie
sa vztahujrl ustanovenia zákona č. 523mm 2. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako Zákon o rozpočtových pravidlách) a príslušné
ustanovenia zakona č. 353/2015 z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej aj ako Zákon o ŠP).
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2.3 Prijimataľ predložil Poskytovateľovi na základe výzvy úplnú pisomnú žiadost číslo 211-522-035“ o poskytnutie
Gnančných prostriedkov (dalej aj ako Žiadosť). Odhomá komisia FPU vo svojom hodnotení idalej aj ako Hodnotenie)
odporučila poskytnút Prijimateľovi iinaněné prostriedky na podporu projektu podrobne špecihkovaného v žiadosti
(dalej aj ako Projekt). Riaditeľ FPU na základe Hodnotenia rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov dňa
05.06.2020.

3 Predmet zmluvy
3.1 Touto Zmluvou sa Poskytovatel'zaväzule poskytnút Prijimateľovi finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom

akvizicla zo ŽIVOTA LUČENCA, a to vo výške a za podmienok stanovených najmä v tejto Zmluve. vo Výzve, v
zakone o PPu, v iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisoch, v interných predpisoch FPU (najmä v
zasadach, v štatúte a v štruktúre podpornej činnosti). Prijimarel' sa zatazuje Poskytovateľom poskytnuté finančné
prostriedky použiť v súlade s účelom poskytnutia finančných prostriedkov, rešpektujúc najma podmienky stanovene
touto Zmluvou, Výzvou, zakonom 0 PPu, štatútom, usadami, štruktúrou podpornej činnosti ako aj inými všeobecne
záväzným právnymi predpismi a inými internými predpismi Poskytovatela. Prijímateľ sa zaroven zaväzuje
Poskytovatelhvi hodnoverne preukazat použitie poskytnutých finančných prostriedkov v súlade s účelom ich

poskytnutia a v súlade s inými podmienkami vyplývajúckni z obsahu tejto Zmluvy aialebo v súlade s podmienkami
vyplývajúcimi z vyzvy, zo Zákona o FPU, z iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a z interných
predpisov FPU (najmä zo Zásad, zo štatútu a zo Štruktúry podpornej cinnosti).

4 Účel a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov
4.1 zakladným účelom tejto Zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov Poskytovateľom Pn'jimareľovi na akvizícia

zbierkových predmetov.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli na záväzných vecných výstupoch z Projektu (dalej aj ako Záväzné výstupy), ktoré sú

špecifikované v prilohe o. i k tejto Zmluve. obsah a rozsah zavazných vecných výstupov možno na základe dohody
Zmluvných strán menit dodatkom k tejto Zmluve.

4.3 Poskytovateľ poskytuje zo svojho rozpočtu Pruímatel'ovi finančné prostriedky vo ľorme dotácie
v celkovej výške 2 000,00 EUR na úhradu kapitalových výdavkov.

4.4 Finančné prostriedky sa poskytujú ako minimálna pomoc (pomoc de minimls) podľa Schémy minimálnej pomoci
poskytovanej v Slovenskej republike prostrednictvom Fondu na podporu umenia v zneni dodatku c. 3, ktorá bola

zverejnená v Obchodnom vestníku č. 144/2019 vydanom dňa 29.07.2019 pod (3000031. Minimalne pomoc, kturá sa
poskytuje na základe tejto zmluvy. je v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o

uplatňovaní článkov 107 a 1011 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc do minimis (U. v. EÚ L 352, 24.12.2013,
s.1l.

5 Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnút financne prostriedky Prijimateľovi bezhotovostne na bankový účet uvedený v

zahlavi tejto Zmluvy najskôr v deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv podľa
osobitého predpisu. najneskôr do 30 dni odo dňa zverejnenia tejto Zrniuvy v Centrálnom registri zmlúv podľa
osobitého predpisu.

5.2 Finančné prostriedky poskytnute podľa tejto Zmluvy sú úcelovo viazané na úhradu všetkých alebo len niektorých

kapltálových výdavkov, ktore súvisia s realizáciou Projektu, ktoré sú podrobne špecifikované v rozpočte nakladov

Projektu. Rozpměel je prílohou o. 2 k tejto Zmluve (dalej aj ako Rozpočet projektu). Pinancne' prostriedky poskytnuté
na základe tejto Zmluvy nesmú byt použlté v rozpore s touto Zmluvou, v rozpore so všeobecne záväznými pravnymi
predpismi ani v rozpore s internými predpismi Poskytuvateľa.

5.3 Prjjirnateisa zaväzuje podieľa! sa na hnancnom zabezpečení realizacie Projektu iomrou povinneho spoiuhnancovania
určeného podľa prislušných ustanovení Zákona o FPU, Štruktúry podpomej člnnvsli a podľa rozpoctu Projektu v sume
nalmenej 222,30 EUR.

5.4 Prijimaterprijima finančné prostriedky poskytnuté na zaklade tejto Zmluvy bez výhrad v plnom rozsahu a za
podmienok vyplývajúcich z tejto Zmluvy, zo všeobecne záväzných pravnych predpisov a z interných predpisov
Poskytovateľa.
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5.5 Prijímateľje oprávnený použi! finančné pmslriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy na úhradu konkrétneho
Výdavku/nákiadu, avšak najviac v sume, ktoráje pri rozpočtovej skupine tohto nákladu/výdavku uvedená v Ruzpočte
projektu, prijímateľ je oprávnený použit a vyúčtovat výdavky/náklady v rámci jednotlivých skupin rozpočtových
položiek uvedených v pn'iuhe č. 2 k tejto Zmluve, V priebehu realizácie projektu môže Pruímatei'uskutočniĺ presuny
ňnančných prostriedkov medzi skupinami rozpočtových položiek uvedených v tejto Zmluve maximálne do výšky 20 %
linančných prostriedkov pridelených na danú skupinu rozpočtových položiek bez toho, aby musel žiadať O zmenu
podmienok poskytnutia dotácie. prjjimatel' nie je povinný použit Všetky finančná prostriedky poskytnutá na základe
tejto Zmluvy.

5.6 pnjirnatel' je povinný použit finančné prostriedky výlučne na výdavky súvisiace s realizáciou projektu (dalej len
oprávnené výdovkyl. ppu bude ako oprávnené výdavky podľa predchádzajúce] vety akceptovat aj výdavky prijimatera,
ktore prijimateľvynalozil pred uzavretim Zmluvy. ak boli vynaložené na úhradu výdavkov. ktoré vznikli najskor
01.07.2020. Výdavky musia Pruímatel'ovl vlnllmúĺ naneskôr do 30.06.2021. Dňom vzniku Výdavku sa rozumie deň
dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré sú predmetom vyúčtovania. Dňom úhrady sa rozumie deli odpisania
finančných prostriedkov z účtu Pŕúímatel'a 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 podproprame. Výdavky bez priameho vztahu k realizácii projektu, ani výdavky, ktoré nie sú súčastou
Rozpočtu projektu, nebudú akceptované. Taktiež nebudú akceptované vsetky neoprávnené výdavky, ktoré sú uvedené
v zasadach.

5.8 Výnosy z poskytnutých tinančných prostriedkov. ako sú napr. úroky poskytnute peňažným ústavom, v ktorom má
prijimaterzriadený účet, na ktorom sa finančné prostriedky nachádzajú (dalej aj ako Výnosy). sú prijmami štátneho
rozpočtu, ak zákon č. 523/2004 Z, z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplneni niektorých
zekonov v znení neskolšl'ch zákonov alebo osobitný zákon neustanovujú inak. prijímateľ je povinný všetky Výnosy po
odrátani poplatkov za vedenie účtu (okrem poplatkov za založenie a zrušenie účtuj odviest na depozitný bankový účet
(pre identifikáciu platby je prijímateľ povinný použit variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy) poskytovatela
pred dátumom konečného a uplneho vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov. Neodvedenie Výnosov podľa
predchádzajúcej vety je porušením finančnej disciplíny v zmysle 5 31 ods. i písm. d) zákon č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplneni niektorých zákonov. o vrátení Výnosov prijimatel'
upovedomi poskytovateľa pisomne pred realiza'ciou prevodu. V pripade, že prijimatelbvi výnosy nevznikli. je povinný
poskytovateľovi o tom podat informáciu formou čestneho vyhlásenia pri vyúčtovaní poskytnutých iinančných
prostriedkov.

5.9 Ak prijimateľnepude realizovat projekt, je povinný o tejto skutočnosti poskytovateľa bez zbytočneho odkladu pisomne
informovat. prijimater je povinný v lehote podle Zmluvy finančne prostriedky poskytnuté mu na základe tejto Zmluvy v
plnom rozsahu vrátit na bežný účet poskytovatela uvedený v zahlavi tejto Zmluvy, ak iinančno prostriedky vracia do
31.12.2020. alebo na depozitný účet, ak finančné prostriedky mela po 01.01.2021. Pre identifikáciu platbyje
prijimateľ povinný použiť variabilný symbol uvedený v zahlavi tejto Zmluvy. Výnosy prijimateľ poskytovateľovi odvedie
podla hodu 5.5 tejto Zmluvy, Pruímatei'vrátením nepouzitýoh iinančných prostriedkov na ne stráca akýkoiVek nárok.

s.lo Ak prjjimateľ nepoužije celú sumu poskytnutých iinančných prostriedkov. je povinný v lehote podl'a Zmluvy všetky
nepoužlte tinančne prostriedky vrátit na bežný účet poskytovatela uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, ak iinančne
prostriedky vrdcia do 31.12.2020, alebo na depozitný účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, ak finančné prostriedky
vracia po 01.01.2021. pre identirrkaclu platby je prjjlrnateľ povinný použit variabilný symbol uvedený v zrihlavi tejto
Zmluvy. o vrátení nepoužitých iinančných prostriedkov prijímateľ upovedoml poskytovatela pisomne pred realizáciou
prevodu. pnjimatel'vratenim nepoužitých rrnančných prostriedkov na ne stráca akýkolVek narok.

5,11 poskytovateľ je oprávnený kedykolvek vykonať vecnú a finančnú kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami
poskytnutýml na základe tejto Zmluvy ako aj kontrolu dndriiavania povinnosti a záväzkov prijímateľa z právneho
vztahu vzniimuteho na základe tejto Zmluvy. prijímateľ je povinný umožnit poskytovatelbvi a ni'm povereným osooám
vykonanie kontroly podľa predchádzajúcej vety. Za tým účelom je prijimatel' povinný Poskytovatele poskytnút
potrebnú súčinnost, najma predložil doklady a údaje z účtovnej dokumentácie, umožnit vstup do svojho sidla. resp.
priestorov, v ktorých podniká alebo vykonáva inú činnost alebo realizuje projekt. poskytovateľ sa zaväzuje oznámit
prijimatelbvi termín kontroly najmenej 3 dni vopred, a to pisomne prostrednictvom poštovej zásielky alebo e-maiiom.
pri určovani tenninu kontroly sa poskytovateľ zaväzuje postupovat tak ahy uskutočnením kontroly prijímateľovi
nespôsobil neprimerane zdrz'ania v realizácii projektu. Neposkytnutie súčinnosti prijimateľom v akejkolilek idze
kontroly dodn'iavania povinnosti a záväzkov prijimatera sa považuje za použitie poskytnutých ňnančných prostriedkov
v rozpore s účelom uvedeným v Zmluve.
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5.12 Prijímateľ sa v súvislosti s realizáciou Projektu zaväzuje podľa povahy Projektu primeraným a vhodným spôsobom
informovat o tom, že Projekt, na ktorý boli poskytnuté iinaněne prostriedky na základe tejto Zmluvy. podporil
Poskytovateľ. Pri propagácii Projektu je Prijímateľ povinný postupovat podľa aktuálneho znenia Prinlčky k propagácii
a informovaní o ziskal-lí podpory : verejných zdrojov FPU a podľa Manuálu pre vizuálnu identitu FPU. ktoré
Poskytovateľ zverejní na webovom sídle FPU. Prijímateľ sa zaväzuje postupovať v zmysle znenia dokumentov
špecilikovaných v predchádzajúcej vete aktuálnych k momentu vykonávania propagácie. V pripade, ak Prijímateľ
nebude informovat o poskytnuti finančných prostriedkov z FPU alebo poskytne neúplné inĺonnácie o poskytnuti
prostriedkov z FPU, FPU je oprávnený požadovat vrátenie 5 % (slovom pät percent) z poskytnutej sumy finančných
prostriedkov podľa tejto Zmluvy. Prijímatel sa zaväzuje na výzvu FPU podl'a predchádzajúcej vety zaplatit FPU
pozadovane finančné prostriedky. Na základe vzajomnej dohody je Prijímateľ povinný umoznit osobám konajúcim za/v
mene Poskytovatei'a účast na všetkých podujatiach súvisiacich s Projektoni.

5.13 Prijímateľ sa zaväzuje, že pri všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom na verejnosti vykoná s
vynaložením maximálneho úsilia take opatrenia, ktorými zamedzi tomu, aby mohlo dojst alebo došlo najmä k

nasledovným negatívnym spoločenským javom:

al podpore alebo propagácii skupín osôb alebo hnuti, ktoré v rámci svojej činnosti násilím, hrozbou nasiiia
alebo hrozbou inej tažkej ujmy smeruju k potláčaniu základných práv a slobôd iných.

b) používaniu zastav, odznakov, rovnušiat alebo hesiel, prejavovaniu sympatií k skupine alebo hnutiam, ktore
násilim, hrozbou nasilia alebo hrozbou inej tažkej uiiny omoniju k potláčaniu základných práv a slobôd osob,

c) sprístupňovaniu, uvádzaniu do obehu, ponúkanlu, predávaniu alebo inemu spôsobu rozširovania
extrémistických materiálov.

di hanobeniu niektorého národa, jeho jazyka. k hanobeniu niektorej rasy alebo etnickej skupiny, k hanobeniu
jednotlivca alebo skupiny osob pre ich príslušnost k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej
skupine, pôvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania alebo k vyhrázaniu sa
takymto osobám alebo k obmedzovaniu práv takýchto osôb,

ei podnecovaniu k násiliu alebo li nenavisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosl k niektorej
rase. národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, povodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.

Prijímateľsa rovnako zaväzuje, že pri všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom nebude uskutočňovať
a/alebo iným subjektom neumožní uskutočňovať politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, mačky,
programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňoval alebo rozdával letáky,
respektíve realizoval! na tento účel alebo v súvislosti s tým akékoIVek úkony
(ďalej aj ako Nežiaduce konanie).

5.14 Ak aj napriek splneniu povinnosti Prijímatela podla bodu 5.13 Zmluvy dôjde bez jeho zavinenia k takému
Nežiaducemu konaniu, Prijímaterje povinný bez zbytočného odkladu vykonai take úkony a prijat (aké opatrenia, aby
Nežiaducemu konaniu okamžite zamedzil a zabezpečil, aby sa v ďalšom takom konani nepokračovalo.

5.15 v pripade, že dôjde zo strany Prijimatei'a k porušeniu povinnosti podl'a bodov 5.13 alalebo 5.14 tejto Zmluvy, považujú
sa finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy za použité v rozpore s touto Zmluvou. Finančné
prostriedky podl'a predchádzajúcej vety je Prijímateľ povinný poskytovatei'ovi vratit na bankový účet Poskytovatera
uvedený v zahlavi tejto Zmluvy, a to najneskôr do ao dni od doručenia vyzvy Poskytovatera Pruimatelovi na vrátenie
takých iinancných prostriedkov.

5.16 Nesplnenie zavazkov alebo porušenia povinnosti proukázane zapríčinené z dovodu vyššej moci FPU nebude považovat
za použitie prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v Zmluve.

5.17 Prijímatol'poskytuje FPU bezodplatný nevýhradný súhlas na použitie vecných výstupov Projektu (najmä slovesné diela.
iotograiioke diela, audiovizuálne diela a audiovizuálne a zvukove záznamy) všetkými známymi spôsobmi použitie v
neobmedzenom rozsahu a na celú dobu trvania autorskoprávnej ochrany (dalej len Licenciu). FPU je oprávnený
poskytnut súhlas na použitie vecných výstupov Projektu tretej osobe v rozsahu Licencie. FPU nie je povinný Licenciu
vyuzit.

6 Podmienky poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov
6.1 Poskytovateľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje poskytnut Pruímalel'ovi finančné prostriedky vo výške uvedenej v

bode 4.3 bezhotovostným prevodom na účet Prijímatel'a uvedený v zahlavi tejto Zmluvy.

6.2 v pripade zistenia Poskytovatela o preukazateihých nedostatkoch pri hospodárení Prijímatei'a s poskytnutými
finančnými prostriedkami je Poskytovateľ oprávnený až do času odstranenia týchto nedostatkov zastavit poskytovanie
ďalšich tinancných prostiiedkov Pruímaterovi.
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5.3 Použltla poskytnutých ilnančných prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy podlieha ich vyúčtovaniu, ktore
Prijímateľ predkladá v termíne a spôsobom určenýml v Zmluve. Vyúčtovanie pozostáva z nnančneho vyúčtovania
poskytnutých ňnančných prostriedkov a vecného vyhodnotenia realizovaného projektu (dalej spolu aj ako výúčtovonre
), ktoré Prijímateľ zrealizuje v registračnom systeme Poskytovatel'a. Prijímatel'je povinný výúčtovanle podl'a
predchádzajúcej vaty Poskytovatel'ovi prediožit v tlačenej podohe vygenerovanej z registračného systemu FPU resp. v
podobe určenej na elektronické doručovanie prostredníctvom ústredného portalu verejnej správy najneskôr do
termínu: 30.09.2021. K výúčtovaniu je Prulmatel' povinný priložit a]:

a) kopie originálnych účtovných dokladov označených čislonr Zmluvy (účtovný doklad ako preukázateihý
záznam musí obsahovať náležitosti v zmysle 5 10 zákona Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, pričom za obsahovú
správnost účtovného dokladu zodpovedá pruínlatel' dotáciei potvrdzujúcich použitie poskytnutých
tinančných prostriedkov a kopie výpisov z účtu označených číslom Zmluvy, ktoreho majitelom je Pnjimater.
Akje prijímateľ dotácie registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty idalej len DPI-ll a môže si uplatniť
odpočítanie DPH, táto nie je pri vyúčtovaní dotácie považovana za oprávnený výdavok,

Alebo

o) Správu audítora o zhode predloženeho hnančnáho vyúčtovania so zmluvou; spravu audítora alebo znalecky
posudok predloží príjimatel'vždy, ak je celkova suma finančných prostriedkov poskytnutých podľa zmluvy zo
000 EUR alebo viac. Správu audítora predkladá Prijímatel'v rozsahu, ako je určené v článku 7 hod 4 Zásad.

ci Ďalšie dokladyv zmysle 5 22 ods. (9) Zákona o FPU.

6.4 výúčtovanle musí obsahovat informáciu o použití hnančných prostriedkov podľa skupín rozpočtových položiek s
ohladom na Rozpočet projektu. Neoddelitelirou súčastou výúčtovania je aj zdokladovanle povinného spoiuiinanoovania
oprávnených výdavkov projektu vo výške určenej v tejto Zmluve. Neoprávnené výdavky projektu žladalel' nemôže
vyúčtovat ako povinne spolurrnancovanie. Ak Prljl'mateľv zdokiadovani a vyúčtovaní povinného epoluiinancovania
projektu uvedie výdavky, ktore uhradlla u—etia oscha, je povinný prllnžlť k vyúčtovaniu aj kopiu dokladu
potvrdzujúceho zmluvný vztah medzi prljl'matel'onl a touto osobou, na základe ktorého boli tieto výdavky uhradené.
uroven je Prijímateľ povinný k výúčtovaniu Zabezpečiť od tejto osoby predloženie kopii účtovných dokladov
potvrdzujúcich vznik a úhradu takto vyúčtovaných výdavkov. Prlll'matel'je povinný vo flnančllem vyúčtovaní uviest
výšku dalšieho spoluiinancovanla projektu zo zdrojov uvedených v rozpočte projektu.

5,5 Vecné vyhodnotenie projektu prijimatel'vypracuie v predpísanej štruktúre určenej v aktuálnom znení Príručky pre
vecne vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu FPU, ktorú Poskytovater zverejni na wehovom sídle FPU. Vecne
vyhodnotenie musí obsahovať:

a) správu o realizácii projektu podrobne popisujúou všetky etapy realizácie projektu,
bl iníormáciu o naplnení predpokladov, cieľov a výsledkov projektu, ktore prijimatei uviedol v žiadosti o

poskytnutie tinančných prostriedkov,
c) vlastne zhodnotenie prínosu projektu po jeho realhácll.

55 K vecnému vyhodnoteniu Projektu je Prijímaterpovlnný prlložlť aj dokumenty potvrdzujúce splnenie povinnosti
Prullnatel'a vyplývajúcej mu z čl. 5 bod 5.12 prvá veta tejto Zmluvy v rozsahu určenom v aktuálnom znení Príručky pre
propagáciu FPU a dokumenty potvrdzujúce Záväzné výstupy z Projektu podl'a prilohy č. 1 k tejto Zmluve, v rozsahu
určenom aktuálnym znením Príručky pre vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu FPu.

6.7 výúčtovanle musí byť podpísané Prijímatel'om alebo štatutárnym organom Prijímatela alebo ním na tento účel pisomne
splnomocnenou osobou, pričom toto splnemocnenle musí byť súčasťou predloženého Vyúčtovarilar

6.8 Prljĺmatel'Je povinný doručl! Vyúčtovanle Poskytovatel'nvl osobne do kancelárie FPU, prostredníctvom kuriérskej
služby alebo prostredníctvom doporučene] záslelky, alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

6.9 Ak prijímateľ nepredloží Vyúčtovanle najneskor v tenníne stanovenom v hode 5.3 tohto článku, Poskytovateľ ho
písomne vyzve, aby predložil výúčtovanle bez zbytočného odkladu, najneskor však do 10 dni od doručenia pisomnej
výzvy. Ak prijímateľ nepredloží výúčtovanle ani v uvedenej dodatočnej lehote, považuje sa táto skutočnost za použitie
ňnančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve.
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5.10 Ak kancelaria zisti nedostatky vo Vydčtovani alebo v jeho prílohách, oznámi tieto nedostatky prostrednictvom

elektronickej pošty prijímateľovi a vyzve ho, aby ich v lehote 5 až so piacovných dni v závislosti od závažnosti

nedostatku odstránil. Ak prijimateľ nezahezpeči odstránenie nedostatkov v stanovenom termine, považuje sa táto

skutečnost za použitie poskytnutých linančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto

Zmluve.

6.11 Ak kancelária pri overovani splnenia podmienok použitia finančných prostriedkov z iondu zisti také porušenie

podmienok uvedených v Zmluve, ktore zaklada povinnost prijimateľa vrátit poskytnute rinančne prostriedky alebo ich

čast, neodkladne vyzve prijimateia. aby v lehote do 10 dni odviedol poskytnuté finančne prostriedky na účet iondu. Ak

prijimateľv určenej lehote výzvu neuposlúchne. aleho odvedie na účet fondu neúplnú sumu, považuje sa táto

skutočnost za použitie poskytnutých rmančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto

Zmluve.

6.12 prijimatoľ je oprávnený použit finančné prostriedky poskytnute na základe tejto Zmluvy výlučne na účel uvedený v

tejto Zmluve. v prípade použitia finančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v zmluve je pruímatel'povlnný

vratit všetky neoprávnene použite Finančné prostriedky a znášat sankcie uplatnene voči nemu podľa zmluvy. prijimateľ

je oprávnený použit Finančné prostriedky len na úhradu oprávnených výdavkov delinovaných v prislušnej vyzve, v

štruktúre podpornej činnosti na príslušný kalendárny rok, kwrý sa vztahuje k Výzve, pripadne v rozhodnuti riaditela

na podklade ktorej je uzavieraná táto Zmluva. Za neoprávnene výdavky sa považujú výdavky definované v štruktúre

podpornej činnosti k prisiušnej vyzve a výdavky definované v bode 5 článku s Zásad.

7 Vrátenie finančných prostriedkov, sankcie

7.1 prijímateľ je povinný vrátit Poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré použil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom o

ppu alebo účelom uvedeným v tejto Zmluve, a to do 30 dni odo dňa predloženia vyúčtovania aloho zistenia ich

neoprávneného použitia a v pripade porušeniu povinnosti podľa hodov 5.1 1 a 5.15 Zmluvy odo dňa výzvy

poskytovatela.

7.2 Průl'matel'je povinný vrátiť Poskytuvaleĺnvi finančné prostriedky, ktoré nepoužil celkom alebo sčasti na financovanie

projektu, a to do ao dni odo diia skončenia realizácie projektu a v pripade ak pruimateinerealizuje projekt vobec, do

so dni odo dňa doručenia oznámenia o nerealizovani projektu podľa bodli 5.9. Zmluvy.

7.3 prijimateľ je povinný zaplatit poskytovateľovi pokutu vo výške 1 % z poskytnutých finančných prostriedkov, najmenej

30 EUR za nepredloženie Vyúčtovania spoločne s povinne predkladanými pniohaml a inými dokladmi v zmysle Zmluvy

a zákona o ppu v lehote uvedenej v Zmluve. Ak je prijimat/eh omeškani s predloženim Vytičtevanla spoločne s

povinne predkladanými pniohaml a inými dokladmi v zmysle Zmluvy a Zákona o ppu viac ako jeden mesiac, je

povinný za každý d'alši' ukončený mesiac omeškania nasledujúci po prvom mesiaoi zaplatit pokutu 100 EUR. povinnost

prijimatera predložlt poskytovateľovi Vyúčtovania spoločne s povinne predkladanými prilohaml a inými dokladmi v

zmysle Zmluvy a Zákona o ppu tým nie je dotknutá.

7.4 prijimateľ je povinný zaplatit poskytovateľovi pokutu vo výške 0,05 % zo sumy neoprávnene použitých finančných

prostriedkov, a to za každý deli neoprávneneho použitia finančných prostriedkov podla 7.1 Zmluvy. prijimateľ je

povinný zaplatit poskytovateľom pokutu vo výške 0,05 % zo sumy neoprávnene zadržaných finančných prostriedkov. a

to za každý deli neoprávneneho zadržania finančných prostriedkov po uplynuti lehoty podľa hodu 7.z Zmluvy.

povinnost prijimateľa vratit poskytovateľovi finančné prostriedky, na vrátenie ktorých vznikol poskytovateľovi nárok

tým nieje dotknutá.

7.5 v pripade omeškania prijimatel'a so zapiatenim akehokolvek peňažného zavazku poskytovateľovl je prijimateľ povinný

zaplatit poskytovateľovi úroky z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy, a to za každý deii omeškania,

7.5 v pripade, že v dôsledku skutočnosti, za ktorú zodpovedá prijimateľ, vznikne poskytovateľovi škoda, je prijimateľ

povinny nahradit ju poskytovateľovi v lehote, ktorú určl poskytovateľ, a v celom rozsahu tak, ako bude vyčislená

Poskytovateľom.

7.7 Zaplatenim penále, pokuty a zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy nie je dotknute' právo na náhradu škody spôsobenej

porušenim povinnosti, pre pripad porušenia ktorej hola dohodnutá; a náhrada škody može byť uplatňovaná

poskytovateľom voči prijimatel'ovi v plnej výške a to aj v pripade, ak zmluvná pokuta prevyšuje výšku škody.
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8 Zánik zmluvy
5.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

87!

Právna vzťahy medzi Poskytovateľom a Prulmatel'om založené touto Zmluvou môžu zaniknúť najmä:

a) akceptáclou riadneho a úplného vyúčtovania Projektu podlä čl. 6 tejto Zmluvy,

hj dohodou zmluvných strán,
12) Odstúpením od Zmluvy zo erany Poskytovatel'a.

Poskytovateľ može od tejto Zmluvy odstúpit v prípade, ak Pr'uímaleľ použije linančne prostriedky alebo ich čast v

rozpore so Zmluvou, resp. v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve. Rovnako môže Poskytovateľ odstúpit od tejto

Zmluvy v pripade podstatného porušenia tejto Zmluvy alebo v pripade zmeny okolnosti, za ktorých došlo k uzavretiu
Zmluvy, o to najmä:

aj ak sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch. na základe ktorých Poskytovateľ rozhodol o poskytnutí
dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sĺalšovalié,

17) ak Prijímateľ bezdôvodne pozastavil realizáciu projektu,
cj ak na majetok l>rijimateľa bola povolená exekúcia. rešmlktul'dllzácia alebo vyhlásený konkurz, alebo bol

návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpit v pripade, ak prijímateľ predloží ziadost o dotáciu na projekt v rámci
rovnakeho opatrenia, v ktorom je poskytovaná dotácia touto Zmluvou, pričom poskytovateľ daný projekt vyhodnoti ako

projekt zhodný s Projektom podla tejto Zmluvy. Za zhodný sa povazuje aj projekt obsahujúci odchýlky od Projektu, ak
podstatná čas! projektu podla posúdenia Poskytowteľa je zhodná s projektom. v pripade odstupenia podľa tohto bodu

je odstúpenie Poskytovatela od Zmluvy učinne uplynutím posledneho dňa obdobia, na ktore už bola poskytnutá dotácia
podľa tejto Zmluvy, pričom deh účinnosti odstupenia je zároveň posledným dnom platnosti Zmluvy, a Zmluva zanika s
účinkami do budúcnosti.

Ak nie je ustanovene inak, odstúpenie od Zmluvy je účinné, a Zmluva zaniká momentom jeho doručenia druhej
Zmluvnej strane. Ak nie je uvedené inak, odstupenim od Zmluvy zarukaju všetky práva a povinnosti erán zo Zmluvy.
Zmluvná strana, ktorej pred odstupenim od Zmluvy poskytla plnenie druha Zmluvná strana toto plnenie vráti.

Ak je Prijimatel'om fyzická osoba, jej smrtou Zmluva nezanikne, ibaže jej obsahom bolo plnenie, ktoré mal Prijímateľ

vykonat osobne. Do práv a povinnosti prijímateľa zo Zmluvy vstupujú dedičia prljímatela.

Ak obsahom Zmluvy je plnenie. ktoré mal zomrelý Prulmatel'vykonat osobne, táto Zmluva momentom jeho smrti
zaniká. Vysporiadanie nárokov zo Zmluvy vykoná Poskytovateľ voči dedičom. Poskytovateľ má nárok na vrátenie
nespotrebovanej času plnenia ku diiu zaniku Zmluvy. a ak Prijímateľ zo Zmluvy plnil čiastočne, má Poskytovateľ nárok
na vrátenie časti poskytnutých linančných prostriedkov v pomere k velkosti uvedeného čiastočného plnenia
prijimatela, podľa toho ktorá suma je vyššla. Ak Pnj atelzo Zmluvy ku dňu zániku Zmluvy neplnll vobec, má

Poskytovateľ nárok na vrátenie celej sumy poskytnutych finančných prostriedkov. Dôkazné bremeno o plneni resp.
či stočnom plneni zo Zmluvy prechádza na dedičov prijímateľa. Ku dňu zániku Zmluvy zaniká akekolvek právo
prijímateia ueho dedičov) na akekolvek plnenie poskytovatela zo Zmluvy.

Ustanovenia tejto Zmluvy upravujúce sankcie ako aj povinnosti z nich vyplývajúce, ako aj d'alšle ustanovenia. ktoré
svojou povahou maju platit aj po zániku Zmluvy, nie sú odstupenim od Zmluvy dotknuté.

9 Záverečné ustanovenia
9.1

9.2

Poskytovateľ si vyhradzuje právo znížit sumu poskytnutých iinančných prostriedkov z dovodu nedostatku iinančnýoh

prostriedkov v rozpočte poskytovateľa, ktore su prispevkom Zo statneho mzpučtu, výlučne však o sumu priame
vyplývajúcu z viazania výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle Zákona o

rozpočtových pravidlách. v takomto pripade nezodpovedá Poskytovateľ za vzniknuté náklady Pi-ijl'mateĺa ani
nezodpovedá za pripadnu skodu.

Akekolvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonat výlučne v pisomnej iorme prostrednictvom vzostupne
očislovaných dodatkov k tejto Zmluve. uzatvorených po predchádzajúcej dohode Zmluvnýoh strán. 0 skutočnostiach
rozhodnych pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy zo strany l>rjjimatela je Prijímateľ povinný informovat

Poskytovatsl'a bez zbytočného odltladu od ich vzniku, minimálne 30 dni pred uskutočnením zmeny. o zmenách
rozhoduje riaditeľ FPU. v lehote najneskor so dni od doručenia žiadosti o zmenu.
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9.3 Ak finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy použije prijimatel' na dodanie tovaru, na uskutočnenie

stavebných prác alalebo na poskytnutie služieb v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o vorujnorn obstarávaní a o
meno a doplnenl nlektorých zákonov. je PrijímateY povinný postupovat v zmysle uvedeného všeobecne záväzného

právneho predpisu.

94 Táto Zmluva nadobúda platnost dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Táto Zmluva podlieha v zmysle

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

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

9.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch mvnopisoch, : ktorých jeden dostane Priiímatel' a jeden Poskytovateľ.

9.6 Zrniuvné strany sa v súlade s s 262 zákona č. 513/1991 Zb, Obchodný zákonmk v znení neskuršl'cll predpisov (ďalej len

Obchodný zákonník) dohodli, že ich záväzkový vztah vzniknutý touto Zmluvou sa splavuje Obchodným zákonníkom.

Prijímateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s príslušným všeobecne záväznými právnymi predpismi
ako aj so súvisiacimi internými predpismi poskytoimtola, ktoré upravujú všetky vztahy výslovne upravené ako aj

výslovne neupravené v tejto Zmluve. Prijímateľ výslovne súhlasí s obsahom vsetkych súvisiacich interných predpisov

Poskytovateľa a zaväzuje sa plnit všetky povinnosti, ktorá mu z nich v súvislosti s touto Zmluvou vyplývajú.

9.7 Neoddelitelnou súčastou Zrniuvy sú aj tieto prílohy:

a) Pn'loha č, 1; Záväzné výstupy a obsah projektu
b) Príloha č. 2: Rozpočet projektil

9.9 Zásielka podla tejto Zmluvy sa musí doručovat na emailovú adresu, pripadne na adresu sidla Zmluvnej strany, ktorej

je zásielka určená a ktoré sú uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak sa Zmluvná suany nedohodnú inak a na doručovanie
zásielok si neurčia ine e-mailové adresy alebo iné korešpondenčné adresy. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si

pisomne oznamovat všetky zmeny týkajúce sa adries oboch Zmluvných strán uvedených v zahlavi tejto Zmluvy bez

zbytočného odkladu. v prtpade 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 pripade potreby bez zbytočného odkladu poskytnú všetku nevyhnutnú
súčinnosť, ktorú bude možné v závislosti od konkrétnych okolnostt od nich spravodlivo poiadovat. Zmluvné strany sa
zaväzujú vzájomne si v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnut intonnáoie nevyhnutná na riadne splnenie
svojich záväzkov vyplývajúcich im zo Zmluvy, alebo z právnych predpisov, či prorokovat doležite otázky, ktoré by

mohli v záwinej miere ovplyvnil: plnenie povinnosti Zmluvných strán stanovených touto Zmluvou alebo právnym

predpisom. a tým ovplyvnit doslatmutle účelu Zmluvy.
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9.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sl Zmluvu prečítal), rozumejú jej obsahu a suhlasla s nim. Zmluvné strany vyhlasujú, že
prostredníctvom tejto Zmluvy Je vyjadrená ich skutočná, vážna, slnbodná vôľa, v ktorej nlet omylu, Zmluvné strany
vyhlasujú, že cum Zmluvu neuzavrell v nesnl a za nápadne nevýhodných podmienok. Na potvrdenie vyššle uvedeného
Zmluvné strany Zmluvu vlastnoručne podpíšu.

Bratislava 0 1. JÚL 2020 Lučenec 23.06.2020

prijímateľ

predäedm'čka rady FPU
za poskytovateľa

riad' el' FPU
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Príloha č. 1; Záväzné výstupy a obsah projektu

Nazov a čislo zbierkového
predmetu/zbierky

L Nádoba s pokrievkou, smalt, Stemllcht, zač. zaslal-.. číslo zbierkového
predmetu: 1/2020
2. Podnos, smalt, Sternlicht , 1911, číslo zbierkového predmetu: ZHOZO
3. Šálka, smalt Stemllcht, začiatok zastal-., číslo zbierkového predmetu:
3/2020
4. obedár, smalt Sternlicht, začiatok 20.5tor., čislo zbierkového predmetu:
4/2020 (4 kusy)
5. Hmlec s uchom, Stemlicht, začiatok 205mm číslo zbierkového predmetu:
5/2020
s. Kanvica, smalt, liakottyay. začiatok mater.. čislo zbierkového predmetu:
5/2020
7, cbedar. smalt, Rakottyay. začiatok 20. stor., čislo zbierkového predmetu:
7/2020 (4 kusy)
&. Mliečnik . smalt, Rakottwy, začiatok 20. stor.. čislo zbierkového predmenn
0/2020
9. cédidlo, smalt, Rakottyay, začiatok 20. stor., čislo zbierkového predmetu:
912020
10, Ohrievač, smalt, Rakottwy, začiatok 20. stor.. číslo zbierkového predmetu:
10/2020
ll. Pekáč, smalt, Rakottyay, začiatok 20. stor., čislo zbierkového predmetu:
!. 1/2020
12. Obal na pohár. pamätný predmet, číslo zbierkového predmetu: 12/2020
13. Hracie karty. farebná tlač. tlačiareň Sándora Losoncziho, Lučenec. 1. pol.
20. stor.,ěíslo zbierkového predmetu: 13/2020 (32 kusov)
14. Hracie karty, Rummy. iarelmá tlač, tlaělareň Sándora Losonoziho Lučenec,
1. pol. 20. stor., číslo zbierkového predmetu: 14/2020 (54 kusov)
is, Hracie tarokové karty. farebná tlač. tlačiareň Sándora Losonczlho Lučenec,
1. po]. 20. stor., číslo zbierkového predmetu: 15/2020 (42 kusov)
16. Hracie tarokové karty. tarebna' tlač, tlačiareň sandora Losoncziho Lučenec,
1. pol. 20. stor., číslo zbierkového predmetu: 16/2020 (42 kusov)
17. obaly na cukrovinky, cukráreň Czirlák, Lučenec, čislo zbierkového
predmetu: 17/2020 (4 kusy)
181Vrecko na múku, obchod ]nzefa Urbáni, Lučenec, čislo zbierkového
predmetu: 18/2020
19, Listina cechu mlynárov a tesárov Lučenca. papier. číslo zbierkového
predmetu: 19/2020
20. Medirytina reformovaného kostoia, r. 1549, číslo zbierkového predmetu:
20/2020
21. Učebná pomôcka, Bitka pri Lučenci, rok 1930, čislo zbierkového predmetu:
21/2020
zz. Tlač, Program závodov v erelbe na hlinených holubov, r. 1947, číslo
zbierkovehe predmetu: 22/2020
za. Pozostalosť staviteľa Sándora Schmidia, čislo zbierkového predmetu:
23/2020

Typ akvizicie (napr. naturfakt, artefakt .
výtvarný druh a pod.)

smalt, tlačoviny, umelecké remeslo, grahka

Autor

produkcia lučeneckých smaltovni a remeslených dielni. knihtiačiarni
tlačiareň sandom Losoncziho Lučenec
smaltovňa Rakkotyay, Lučenec
smaltovňa Sternlicht„ Lučenec

Počet kusov všetkých zhierkových
predmetov

193 kusov

Umiestnenle
Po kupe budú zbierkové predmety umiestnené v expoziciách venovaných
smaltovm'ctvu v Lučenci, Stemlichtovel all Rakottyayho smaltovnl. Tlačoviny
budú uložené v depozite muzea.
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Ďalšie realizované aku'vity v rámci
projektu, prípe sprievodné podujatia ak sú
súčasťou projektu Ue potrebné ich presne
vymenovať)

Aktivity v ramci akvizície "zo ZIVOTA LUČENCA" nie sú plánované.

ine výstupy projektu a propagácia (napr.
plagat, webstranka, sociálne siete, letak,
pozvanka. katalog a podJ

propagácia projektu bude realizovaná formou wehu, miestnych periodik, tlače
a v zmysle podmienok prantoveho systemu Fondu na podporu umenia. Na
propagačných materiáloch hude uvedený text: "Akvizícíu podporil z verejných
zdrojnv Fond na podporu umenia." a logo FPU.

lnrormovanle verejnasti o podpore : FPU
jzladatel' je povinný postupovat podľa
Príručky pre propagáclu FPU zverejnenej
na webovom sídle FPU v časti Dokumentyj

Priestory, v ktorých budú vystavené zbierkové predmety . smalty, budú
označený informačnými tahulami s uvedeným názvom projektu, logom Indii a
vyhlásením "Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia."
Vo vstupných priestoroch múzea bude trvale umiestnena informačná tahul'a s
názvom projektu, logom fondu a textom: "Akvizíciu podporil z verejných
zdrojov Fond na podpom umenia."
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(miu '

„„ new L cum“ '“.
uinrnu : Rll 08 Bratislava_»_—Príloha č. 2: Rozpočet projektu iCo 424 ini) is mc zilz no 347 47

2.1 Kalkulácia núklldov

Nákup zbierkových predmetov 2 223,00 € 2 000,00 € 100.00 %

Spolu: 2 223,00 € 2 000,00 € 89,97 %

lSkupina rozpočtových položiek Autorske hononino, personálne nokiody o služby onomo súvisiace s mulizáciou projektu
zahŕňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Autorske honor-are, Práce a služby vykonané na fakturu, Personálne náklady,
služby priamo súvisiace s reallzáclou projektu a Správa auditora, ako ball definované v Struktura podpornej člnnostl na rok
2020.

2Skupina rozpočtových položiek Cestovné o piopmvné náklady zahrna kumulatr'vne rozpočtove podskupiny Cestovné
naidaoy, Náklady na prepravu techniky, Ubytovanle, Stravné, Strava a občerstvenie a poistenie umeleckých diel, ako bull
delinované v Štruktúre podpornej činnosti na rok 2020,

3Skupina rozpočtových položiek Ndjmy priesmmv a techniky zahltia kumulativne rozpočtové podskupiny Nájom ( prenajom
lnlerlérov na reallzáclu projektu, Nájom / prenajom exteriérov na reallzáclil projektu a Nájom I prenájom techniky na
reallzáclu projektu. ako boli detinevané v štruktúre podponiej činnosti na rok 2020.

45kupina rozpočtových položlek Moteridiové náklady o ohstaronie hmotného moietku v intenciách bežných výdavkov zahrna
kumulativne rozpočtové podskupiny Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na reallzáclu projektu a ooetaranie hmotného
majetku v lntenclách bežných výdavkov, ako boli deiinovaoe v Šlmlm'lre podpornej činnosti na rok zozn.

5Skupina rozpočtových poloilek Pmpagdci'a a paiygmncké náklady zahŕňa kurnulaiivne rozpočtové podskupiny Polygral'lcké
náklady súvisiace s výrobou neperiodických publlkácli', Polyqraňcké náklady súvislace s výmbou periodických publikacii,
propapačoe materiály a publicita a Výroba zvukového a multimediálneho nosiča, ako holi deflnuvané v štruktúre podpornej
činnosti na rok 2020.

6Skupina rozpočtových položiek Účastnícke o členské poplatky zahŕňa kumulativne rozpočtové podskuplny účastnícke
poplatky a Poplatky za členstvo v medzlnárodny'ch omanlzáclách, ako boli del'lncwané v ŠLruktúle podpornej čln-lost] na rok
2020.

7Skupina rozpočtových položlek Nákup knižničného fondu a predplatné zahrna kurnuiativoe rozpočtove podskupiny Nákup
knlžnlčného fondu a Náklady na predplatné periodických publikacii, ako boli detinované v Štruktúra podpornej činnosti na
rok 2020,

2.2 Pmdpokladnné výnosy

2.3 Spoiunnuncoveoio

Verejné zdroje SK 0,00 € 0,00 %

Vlastné zdroje 223,00 € 10,03 %

Spolu: 223,00 € 10,03 %
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