Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 20-541-03175
uzatvorena v súlade s ust. 4 22 zákona č. 204/2014 z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o.
434/2010 z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 2. z. v
znení neskorších predpisov; v spojení s ust. ; 262 a 5 209 ods-. z Obchodného zákonníka (ďalej aj ako Zmluva)

1

Zmluvné strany

1.1 Poskytovateľ

Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 011 00 Bratislava-Staré Mesto
42410933
ing. Silvia Stasselová, predsedníčka rady FPU
Mpr. ]ozeľKovalčik, Pth, riaditeľ FPU
zákonom č. 204/2014 z. z. o Fonde na podporu umenia
petra.kozakcva©ípu.sk
5x50 0150 0000 0070 0054 3066

názov:
sídlo:
IČO:

konajúc proeredníctvom:
zriadený:
E-mail:
bežný účet

_ IBAN:

depozltný účet

-

sxzo

IBAN:

(dalej aj ako Poskytovateľ alebo

0100 0000 0070 0055 3250

2054103175

variabilný symbol:

rpm

1.2 Prijímateľ nnančnýoh prostriedkov
obchodné meno/meno a priezvisko:
sídlo/miesto podnikania/bydlisko:
IČO/dátum narodenia:
DIČ:

Rozpočtová organizácia LUKUS
Dr.Herza 240/1, 904 01 Lučenec, Slovenska repuhllka

42313902
2120106662

10 DPH:

Štatutárny orgán:

Mgr. Tomáš Belko, riaditeľ

E-mail:

lukus©lucenec.sk, viktorlamalcekovaglukusisk

číslo účtu

-

IBAN:

SK48 5600 0000 0060 5867 0000

idalej a] ako Pn'jfmateľ)
(Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej aj ako Zmluvné strany)

2 Úvodné
2.1

ustanovenia

Poskytovateľposkymie linančné prostriedky na základe zákona č. 204/2014 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 (dalej aj ako Zákon o FPU) a podľa interných
predpisov Poskytovatela, ktorými sú najmä Štatút Poskytovatelh v1: o. 2/2015 zo dňa 14.01.2015 (ďalej aj ako štatút),
Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umorda vv FPU č. 12/2015 podľa aktuálneho znenia
(dalej aj ako Zásady) a štruktúra podpornej činnost! Fondu na podporu umenia na rok 2020 (ďalej aj ako Štruktúra
podpornej činnosti) a v súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve číslo 7/2020 na predkladanie žladusti (ďalej aj
ako VýzvaL

2.2

Finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy sít vorojnýrrd prostriedkami a na ich poskytnutie a použitie
sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 523/2004 z. z. o rozpočtových pmvldlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej aj ako Zákon :) rozpočtových pravidlách) a príslušné
ustanovenia zákona č. 350/2015 z. z. o uprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálne] pomoci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej aj ako zákon o ŠPL
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žladnsť čislo 20-541-03175 o poskytnutie
i>rijimateľpredloiil Poskytovatel'ovi na základe Výzvy úplnú pisomnú
FPU vo svojom hodnoteni (dalej aj ako Hodnotenie)
finančných prostriedkov (dalej aj ako Ziodosn. Odborná komisia
podrobne čpecihkovaneho v Žiadosti
odporučila poskytnút Prijímalel'ovl ilnančná prostriedky na podpom projektu
finančných prostriedkov dňa
rozhodol
poskytnutí
o
Hodnotenia
(ďalej aj ako ijekth. Riaditeľ FPU na základe

2.3

22.05.2020.

3 Predmet zmluvy
názvom
poskytnúť Prjji'matel'ovi iinančne prostriedky na realizáciu Projektu s
najma
stanovených
podmienok
za
to
výške
a
vo
odborná ošetrenie cochovej pemamenm] listiny z roku 1643, a
interných
v
predpisoch,
právnych
zaväzných
všeobecne
súvisiacich
v tejto Zmluve, vo Výzve, v zakone o FPU, v iných
činnosti). Prijímateľ sa zaväzuje
predpisoch FPU (najmä v zásadách, v Statúte a v štruktúre podpornej
účelom
poskytnutia rmančnýoh prostriedkov.
súlade
s
v
pou'dt
finančne
prostriedky
Poskytovateľom poskytnute
o FPU, štatútom, zásadami, štruktúrou
zákonom
Zmluvou,
výzvou,
mum
stanovené
podmienky
rešpektujúc najmä
inými internými predpismi Poskytovatela.
a
podpornej člnnosu ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
poskytnutých finančných prostriedkov v
použitie
hodnoverne
preukazat
Prijimateľ sa zároveň zaväzuje Poskytovateľovi
obsahu tejto Zmluvy a/alebo v súlade
súlade s účelom ich poskytnutia a v súlade s inými podmienkami vyplývajúcimi z
záväzných právnych predpisov
všeobecne
iných súvisiacich
s podmienkami vyplývajúcimi z Výzvy, zo zákona o FPU, z
činnosti),
podpornej
Štruktúry
a : interných predpisov FPU (najmä zo Zásad, zo Štatútu a zo
Touto Zmluvou sa Poskytovatelzaväzujje

3.1

4 Účel a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov
Poskytovateľom Prijímalel'ovi na
Základným účelom tejto Zmluvy je poskytnutia iinančných prostriedkov

ti

realizácia

ndbnméhn očotrenin zhierkovýcn predmetov.

4.2

4.3

4.4

ako Záväzné výstupyl, ktoré sú
Zmluvné strany sa dohodli na záväzných vecných výstupoch z projektu idalej aj
možno na základe dohody
výstupov
vecných
špecifikované v pn'lohe č. 1 k tejto Zmluve. Obsah a rozsah Záväzných
Zmiuvných strán menit dodatkom k tejto Zmluve.
vo iomre dotácie
poskytovateľ poskytuje zo svojho rozpočtu rrjjimaterovi hnančne prostriedky
výdavkov.
úhradu
neiných
na
2
000,00 mm
v celkovej výške
Schémy minimálnej pomoci
Finančné prostriedky sa poskytujú ako minimálna pomoc (pomoc de minimisl podla
v zneni dodatku č. 3, ktorá hola
umenia
Fondu
podponi
na
prostrednictvom
poskytovanej v slovenskej republike
cooooai. Minimálna pomoc, ktorá sa
zverejnená v Obchodnom vestniku č. 144/2019 vydanom dňa 29.07.2019 pod
z 18. decembra 2013 o
1407/2013
(EÚ)
č.
Komlsie
poskytuje na základe tejto zmluvy. je v súlade s nariadenim
(ul v, EÚ L 352, 24.12.2013,
minimis
de
únie
Europskej
pomoc
na
upiathovani člankov 107 a ma Zmluvy o iungovani

s.lj.
5

Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1

5.2

5.3

5.4

bezhotovostne na bankový účet uvedený v
poskytovateľ sa zaväzuje poskytnut iinančná prostriedky Prijirnatelovi
Centrálnom registri zmlúv podľa
záhlaví tejto Zmluvy najskor v deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto Zmluvy v
Centrálnom
registri zmlúv podľa
osobitého predpisu, najneskor do zo dni odo dňa zverejnenia tejto Zmluvy v
osohiteho predpisu.
úhradu všetkých alebo len niektorých
Finančné prostriedky poskytnute podľa tejto Zmluvy sú účelovo viazane na
ktoré sú podrobne specinkovane v rozpočte nakladov
bežných výdavkov. ktoré súvisia s realizáciou Projektu.
ako Rozpočet projekto). Finančné prostriedky poskytnuté
Projektu. Rozpočet je pniohou č. 2 k tejto Zmluve idalej aj
Zmluvou, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
touto
s
na základe tejto Zmluvy nesmú byť použité v rozpore
poskytovateľa.
predpismi ani v rozpore s internými predpismi
iorrnou povinného spoluiinancovania
Prijímateľsa zaväzuje podielat sa na finančnom Zabezpečení realizácie Projektu
činnosti
a podľa rozpočtu Projektu v sume
podpornej
Struktúry
FPU,
určeného podla príslušných ustanoveni Zákona o
najmenej 222.30 EUR.
Zmluvy bez výhmd v plnom rozsahu a za
Prijímateľ prijíma ňnančné prosmedky poskytnuté na základe tejto
predpisov a z interných predpisov
právnych
záväzných
podmienok vyplývajúcich z tejto Zmluvy, zo všeobecne
Poskytovatolh.
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5.5

Prijímateľ je oprávnený použit flnančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy na úhradu konkrelneho
výdavku/nákladu. avšak najviac v sume, ktorá je pri rozpočtovej skupine tohto nákladu/výdavku uvedená v Rozpočte
projektu. prijímatelje oprávnený použiť a vyúčtovat výdavky/naklady v ramci jednotlivých skupín rozpočtových
položiek uvedených v pnlobe č. 2 k tejto Zmluve. v priebehu realizácie projektu môže prijímateľ uskutočniť presuny
nnancných prostriedkov medzi skupinami rozpočtových položiek uvedených v tejto Zmluve maximálne do výšky 20 %
hnancných prostriedkov pridelených na danú skupinu rozpočtových položiek bez toho, aby musel žiadal: o zmenu
podmienok poskytnutia dotácie. prijímatel nie je povinný použit vsetky finančné prostriedky poskytnute na základe
tejto Zmluvy.

5.6

Prijímatel'je povinný použit financne prostriedky výlučne na výdavky súvisiace s realizáciou Projektu (ďalej len
oprávnené výdovkyl. FPU bude ako oprávnená výdavky podla predchádzajúcej vety akceptovat aj výdavky Pruírnatel'a.
ktore prijimatel' vynaložil pred uzavretím Zrnluvy, ak boli vynaložené na úhradu výdavkov, ktoré vznikli najskôr
01.07.2020. Výdavky musla Prulmatel'uvi vznlknúť najneskôr do 30.06.2021. Dňom vzniku výdavku sa mzumle deň
dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, ktore sú predmetom vyúčtovania. Dňom úhrady sa rozumie deň odpísanie
finančných pmstňedkov Z účtu Průímatela za účelom zaplatenia ceny za tovar alebo služby.

5.7

oprávnenými výdavkami v zmysle hodu 5.6 tejto Zmluvy sa rozumejú výdavky uvedené v štruktúre podpornej člnnnstl
pri predmetnom podprograme. Výdavky bez priameho vztahu k realizácii projektu, ani výdavky. ktoré nie sú súcastou
Rozpočtu projektu, nebudú akceptované. Taktiež nebudú akceptomne vsetky neoprávnené výdavky. ktorá sú uvedené
v Zásadách.

5.5

Výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov, ako sú napr. úroky poskytnuté peňažným ústavom, v ktorom má
Pruĺmateĺzrladony' účet, na ktorom sa finančná prostriedky nachádzajú (ďalej aj ako Výnosy). sú príjmami štátneho
rozpočtu, ak zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pmvidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zákonov alebo osobitný zákon neustanovujú inak. prijímateľ je povinný vsetky Výnosy po
odrátaní poplatkov za vedenle účtu (olo'em poplatkov za založenle a znlšonle účtu) odviesť na depozltný bankový účet
(pre identifikáciu platby je prijímateľ povinný použit rmríabilný symbol uvedený v zahlavi tejto Zrnluvyl Poskytovatel'a
pred dátumom konečného a úplného vyúčtovania poskytnutých ňnančných prostriedkov. Neodvedenie Výnosov podl'a
predchádzajúcej vety je pomsením finančnej disciplíny v zmysle 5 31 ods. 1 písm. d) zákon c. 523/2004 z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, O vrátení Výnosov Prijímateľ
upovedomí Poskytovatel'a písomne pred realizáciou prevodu. V pripade, ze Pruímatel'ovi výnosy nevznikli, je povinný
poskytovatel'ovi o tom podat informáciu formou česmeho vyhlásenia pri vyúčtovaní poskytnutých nnancných
ProeriedkoV.

5.9

Ak Prijímateľ

nebude reallzovať Projekt, je povinný o tejto skutočnosti Poskytovatol'a bez zbytočného odkladu písomne
informovat. prijímateľ je povinný v lehote podl'a Zmluvy financne prostriedky poskytnuté mu na základe tejto Zmluvy v
plnom rozsahu vrátit na bežný účet Poskytovatelia uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, ak ňnančné prostriedky vracia do
31.12.2020, alebo na depozitný účet, ak nnančne prostriedky vracia po 01.01.2021. Pre identifikáciu platby je
Prijímateľ povinný pouzit variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Výnosy rruimater Poskytovatel'ovi odvedie
podla bodu 5.8 tejto Zrniuvy. rnjímatel'vrátenim nepoužitých ňnančných prostriedkov na ne stráca akykolvek nárok.

5.10 Ak prijímateľ nepoužije celú sumu poskytnutých nnančných prostriedkov, je povinný v lehote podla Zmluvy vsetky
nepoužlté t'lnančné prostriedky vrátit na bežný účet Poskytovateľa uvedený v zahlavi tejto Zmluvy, ak ňnančné
prostriedky vracia do 31.12.2020, alebo na depozitný účet uvedený v zálilavi tejto Zmluvy, ak iinanone prostriedky
vracia po 01.01.2021. Pre identifikáciu platby je Prijímateľ povinný použit variabilný symbol uvedený v zahlavi tejto
Zmluvy. o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov rnjímaterupovedomí Poskytovatelä písomne pred realizáciou
prevodu. prijímatel'vrátenim nepoužitých finančných prostriedkov na ne stráca akykolvek nárok.
5.1 1

Poskytovateľ je oprávnený kedykolVek vykonat vecnú a finančnú kontrolu hospodárenia s flnaněnýml prostriedkami
poskytnutými na základe tejto Zmluvy ako aj kontrolu dodržiavania povinností a záväzkov rruimatel'a z právneho
vztahu vzniknuteho na základe tejto Zmluvy. Prijimatel' je povinný umožnit Poskytovateľovl a ním povereným osobám
vykonanie kontroly podla predchádzajúcej vety. Za tým účelom je Prijímateľ povinný poskytovatel'ovi poskytnut
potrebnú súčinnosť, najma predložlt doklady a údaje z účtovnej dokumentacie. umoznit vstup do svojho sídla, resp.
priestorov. v ktorých podniká alebo vykonava inú cinnost alebo realizuje Projekt. Poskytovateľ sa zaväzuje oznamit
Prijímatelovi ter—mín kontroly najmenej 3 dni vopred, a to písomne prostredníctvom poštovej záslelky alebo e-mallom.
rii určovaní termínu kontroly sa Poskytovateľ zaväzuje postupovat tak aby uskutočnením kontroly Prijímatelovi
nesposohil neprimerane zdržania v realizácii projektu. Neposkytnutie súčinnosti Pruímatel'om v akejkoiirek fúze
kontroly dodržiavania povinnosti a záväzkov prijímatela sa považuje za použitie poskytnutých nnancných prostriedkov
v rozpore s účelom uvedeným v Zmluve.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov ě, 20-541-03175

strunu : :

ll

5.l2 prijímateľ sa v

súvislosti s realiza'ciou projektu zaväzuje podľa povahy projektu primeraným a vhodným sposobom
informovat o tom, že projekt, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky na základe tejto Zmluvy, podporil
Poskytovateľ. Pri propagácii projektuje prijimater povinný postupovat podľa aktuálneho znenia Príručky k propagácii
a informovaní o ziskanr' podpory z verejných zdrojov FPU a podl'a Manuálu pre vizuálnu identitu Fpu, ktoré
poskytovateľ zverejní na webovom sídle ppu. prijimateisa zaväzuje postupovat v zmysle znenia dokumentov
špecifikovaných v predchádzajúcej vete aktuálnych k momentu vykonávania propagácie. v pripade. ak prijímateľ
nebude informovat o poskytnuti finančných prostriedkov z ppu alebo poskytne neúplné informácie o poskytnutí
prostriedkov : ppu, FPU je oprávnený požadovat vrátenie 5 ox. (slovom pat percent) z poskytnutej sumy iinančných
prostriedkov podľa tejto Zmluvy pruimatel sa zaväzuje na výzvu ppu podla predchádzajúcej vety zaplatit FPU
požadované finančne prostriedky. Na základe wajomnej dohody je prijimatel povinný umoznit osobám konajúcim za/v
mene poskytovatera účast na všetkých podujatiach súvisiacich s projektom.

5.13

pruímatel'sa zaväzuje, že pri všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich s projektom na verejnosti vykoná s
vynaložením maximálneho úsilia také opatrenia. ktorými zamedzr' tomu, aby mohlo dojst alebo došlo najmä k
nasledovným negatívnym spoločenským javom:
&)

bl

cl
d)

e)

podpore alebo propagácii skupín osôb alebo hnuo'. ktoré v rámci svojej činnosti násilím, hrozbou násilia
alebo hrozbou inej tažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd iných,
použivaniu zastav, odznakov. rovnošiat alebo hesiel. prejavovaniu syrnpatii k skupine alebo hnutiam, ktore
násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej tažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd osob,
spristupnovaniu. uvádzaniu do obehu, ponúkaniu, predavanin alebo inemu spôsobu rozširovania
extrémistických materialov,
hanobeniu niektorého národe, jeho jazyka. k hanobeniu niektorej rasy alebo etnickej skupiny, k hanobeniu
jednotlivca alebo skupiny osôb pre ich prislušnost k niektorej rase. národu, národnosti. farbe pleti, etnickej
skupine, povodu rodu. pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania alebo k vyhrázaniu sa
takýmto osobám alebo k obmedzovaniu práv takýchto osob.
podnecovaniu k násiliu alebo k nenavisti voči slorpine osôb alebo jednotlivcovi pre lch príslušnosť k niektorej
rase, národu, národnosti. farbe pleti. etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.

Prul'matel'sa rovnako zaväzuje, že pri všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich s projektom nebude uskutočňoval
a/alebo iným subjektom neumožní uskutočňovat politickú agitáciu. podporu alebo popularizáciu nazvu, značky,
programu alebo hesiel politickej strany. politického hnutia alebo kandidáta, umiestňoval: alebo rozdávat letáky,
respektive realizovat na tento účel alebo v súvislosti s tým akekolvek úkony
(dalej aj ako Nežioduce konanie).
5.14 Ak aj napriek splneniu povinnosti Pruílnateľa podľa bodu 5.13 Zmluvy dôjde bez jeho zavinenia k takému
Nežiaducemu konaniu. prijímateľ je povinný bez zbytočného odkladu vykonat take úkony a prijat také opatrenia, aby
Nežiaducernu konaniu okamzite zamedzil a zabezpečil, aby sa v dalšom takom konani nepokračovalo.
5.15

v pripade, že dojde zo strany Pn'límatel'a k porušeniu povinnosti podla bodov 5.13 a/alebo 5.14 tejto Zmluvy, považujú
sa ňnančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy za pouilto v rozpore s touto Zmluvou. Finančné
prostriedky podľa predchádzajúcej vety je Pruímatel' povinný poskytovatelovi vrátit na bankový účet poskytovatela
uvedený v zahlavi tejto Zmluvy, a to najneskor do 30 dní od doručenia výzvy poskytovatela prijimotetovi na vrátenie
takých finančných prostriedkov.

Nesplnenio zavazkov alebo porušenie povinnosti preukázane zapríčinená z dovodu vyššej moci l=pu nebude považovat
za použitie prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v Zmluve.
5,17 Prulmatel' poskytuje ppu bezodplatný nevýhradný súhlas na použitie vecných výstupov projektu [najmä slovesné diela,
fotografické diela, audiovizuálne diela a audiovizuálne a zvukové záznamy) všetkými známymi spôsobmi pouzitia v
neobmedzenom rozsahu a na celú dobu trvania autorskoprávnej ochrany (dalej len Licencia). ppu je oprávnený
poskytnút súhlas na použitie vecných výstupov projektu tretej osobe v rozsahu Licencie. ppu nie je povinný Licenciu
využiť.

5.16

6 Podmienky poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov
6.1

poskytovateľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje poskytnút prijímateľovi finančne prostriedky vo výške uvedenej v
bode 4.3 bezhotovostným prevodom na účet pruirnatela uvedený v zahlavi tejto Zmluvy.

5.2

v pripade zistenia

poskytovatela o preukázatelhých nedostatkoch pri hospodáreni prijimatela s poskytnutými
onančnými prostriedkami je Poskytovateľ oprávnený až do času odstránenia týchto nedostatkov zastavit poskytovanie
ďalších finančných prostriedkov pruimatelovi.
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5.3

Použitie poskytnutých tinančných prostriedkov poskytnutých na zaklade Zmluvy podlieha ich vyúčtovanlu, ktore
prijimatel' predkladá v termine a spôsobom určenými v Zmluve. Vyúčtovanle pozostáva z finančného vyúčtovania
poskytnutých finančných prostriedkov a vecného vyhodnotenia realizovaného projektu (ďalej apelu aj ako výučtovonie
), ktoré Prill'malel' zrealizuje v registračnom systeme Poskytovatel'a, Prijímateľ je povinný Vyúčtovanie podl'a
predchádzajúoej vety Poskytovateľovi predložit v tlačenej podobe vygenerovanej z registračneho systému FPU resp. v
podobe určenej na elektronlcké doručovanie prostrednictvom ústredného portálu verejnej správy najneskôr do
termínu: 30.09.2021. K Vyúčtovanlu je Prijímateľ povinný priložiť a]:
a)

Kóple originálnych účtovných dokladov označených čislom Zmluvy (účtovný doklad ako preukazatelhý
Záznam musi obsahovať náležitosti v zmysle 5 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. pričom za obsahovú
správnost účtovného dokladu zodpovedá pruímaterdotáelel potvrdquticich pouzitie poskytnutých
finančných prostriedkov a kúpte výpisov z účtu označených číslom Zmluvy, ktorého majitelom je prijimatel'.
Ak je prijímateľ dotácie registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty (dalej len
a môže si uplatnit
odpočítanie DPH, táto nie je pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok.

0le

Alebo
b)

c)

Správu auditora o zhode predloženého hnančneho vyúčtovania so zmluvou; správu audítora alebo znalecky
posudok predlozi pruimatel' vždy, ak je celkovo suma rinančných prostriedkov poskytnutých podla zmluvy zo
000 EUR alebo vlao. Správu audítora predkladá Prijímatel'v rozsahu, ako je určené v článku 7 bod 4 Zásad.
Ďalšie doklady v zmysle 5 22 ods. (9) ukona o FPU.

6.4

Vyúčtovanie musí obsahovat Informáciu o použ 'ňnančných prostriedkov podla skupin rozpočtových položiek s
Ohľadom na Rozpočet projektu. Neoddelitelhou súčasťou Vyúětovania Je al zdoldadovanie povinného spolunnancovania
oprávnených výdavkov projektu vo výške určenej v tejto Zmluve. Neoprávnené výdavky projektu žiadateľ nemôže
vyúčtovat ako povinné spoludnancovanie. Ak Pruimalel'v zdokladovani a vyúčtovaní povinného spoluiinancovania
projektu uvedie výdavky, ktoré uhradlla tretia osoba, je povinný prilozit k vyúčtovanlu aj kopiu dokladu
potvrdzujuoeho zmluvný vztah medzi prijímatelbm a touto osobou, na základe ktorého boli tieto výdavky uhradené.
zároveň je prijímateľ povinný k vyúčtovanlu zabezpečit od tejto osoby predloženie kopii účtovných dokladov
potvrdztuírolch vznik a úhradu takto vyúčtovaných výdavkov. mimatel' je povinný vo finančnom vyúčtovaní uviest
výšku dalšieho spolunnancovanla projektu zo zdrojov uvedených v rozpočte projektu.

6.5

Vecné vyhodnotenie projektu Pruimalel' vypracuje v predpísanej štruktúra určenej v aktuálnom znení Pri'nlčky pre
vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu FPU, ktorú poskytovatel'zverejni na webovom sídle FPU. Vecné
vyhodnotenie musí obsahovat:
a)
b)

či

správu o realizácii projektu podrobne popisujúeu všetky etapy realizácie projektu,
informáciu o naplneni predpokladov, eielbv a výsledkov projektu. ktoré prljímatel' uviedol v žiadosti o
poskytnutie finančných prostriedkov,
vlastne zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii.

6.6

vecnému vyhodnoteniu Projektu je Pruimutel' povinný priložiť aj dokumenty potvrdzujúce splnenie povinnosti
Pruímateľa 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 uvazné výstupy z Projektu podla prílohy č. 1 k tejto Zmluve, v rozsahu
určenom aktuálnym znením Príručky pre vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu FPU.

6.7

Vyúčtovanie musí byť podpísané Prijímalel'om alebo štatutámym orgánom Pruimatel'a alebo nim na tento účel písomne
splnomocnenou osobou, pričom toto splnomocnenie musí byť súčasťou predloženého Vyúčtovania.

6.8

Prijímatei je povinný doručiť Vyučtovanie poskytovateľom osobne do kancelárie FPU, prostredníctvom kuriérskej
služby alebo prostredníctvom doporučenej zásielky, alebo prostredníctvom ústredneho portalu verejnej správy.

6.9

Pruímateľnepredloii Vyúčtovanle najneskor v termíne stanovenom v bode 5.3 tohto článku, Poskytovateľ he
písomne vyzve, aby predložil Vyúčtovanle bez zbytočneho odldadu, najneskor však do io dni od doručenia písomnej
výzvy. Ak prijímater nepredloží výučtovanie ani v uvedenej dodatočnej lehote, považuje sa táto skutočnoat za použitie
iinančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve.

l<

Ak
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6.10

Ak kancelária zistí nedostatky vo Vyúčtovaní alebo v jeho prnohách, oznámi tieto nedosiauq/ prostredníctvom
elektronickej pošty Prijímatel'ovi a vyzve ho, aby ich v lehote 5 až 30 pracovných dní v závislosti od závažnosti
nedostatku odstránil, Ak prijimatel'nezabezpeči odstránenie nedostatkov v stanovenom termine, považuje sa tato
skutočnost za použitie poskytnutých nnančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto

Zmluve.
5.1 1 Ak kancelaria pri overovani splnenia podmienok pouzitia nnančných prostriedkov z fondu zisti take pomšenie
podmienok uvedených v Zmluve, ktore Zakladá povinnost prijimatel'a vratit poskytnuté ňnančné prostriedky alebo ich
čast, neodkladne vyzve pruimatela, aby v lehote do 10 dni odviedol poskytnuté finančné prostriedky na účet fondu. Ak
prijimatel'v ureenej lehote výzvu neuposlúchne, aleho odvedie na účet fondu neúplaú sumu, považuje sa táto
skutečnost za použitie poskytnutých finančných prostriedkov alebo ich časti. v rozpore s účelom uvedeným v tejto
Zmluve.
6.12

prijimater je oprávnený použiť finančne prostriedky poskytnute na základe tejto Zmluvy výlučne na účel uvedený v
tejto Zmluve. v pripade pouzitia finančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v zmluve je prijimatel' povinný
vratit všetky neoprávnene pouzite finančne prostiiedky a znasat sankcle uplatnene voči nemu podľa zmluvy. prijimatei'
je oprávnený použil! finančné prostriedky len na úhradu opravnených výdavkov deiinovaných v prislusriej Výzve, v
Štruktúre podpornej činnosti na príslušný kalendárny rok, ktorý sa vztahuje k Výzve, pripadne v rozhodnuti iiaditela
na podklade ktorej je uzavierana táto Zmluva. Za neopravnene výdavky sa považujú výdavky deiinovane v Struktúre
podpornej činnosti k príslušnej vyzve a výdavky definované v bode 5 článku & zasad.

7 Vrátenie finančných
7.1

prostriedkov, sankcie

prijímateľ je povinný vrátit poskytovatel'ovi finančné prostriedky, ktoré použil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom o
alebo účelom uvedeným v tejto Zmluve, a to do zo dni odo diia predloženia vyúčtovania alebo zistenia loh
neoprávneného použitia a v pripade porušeniu povinnosti podľa hodov 5.1 1 a 5.15 Zmluvy odo dňa výzvy
poskytovatelia.

ppu

7.2

prijimaterje povinný vratit poskytovatelovi hnančne prostriedky, ktore nepcuZil celkom alebo sčasti na financovanie
projektu, a to do 30 dni odo dňa skončenia realizaeie projektu a v pripade ak Prijímateľ nerealizuje projekt vôbec, do
so dni odo dna doničenla oznámenia o nerealizovani projektu pedia hodu 5.9. Zmluvy.

7.3

Prijímateľ je povinný zaplatiť Poskytovatele pokutu vo výške 1 % z poskytnutých finančných prostriedkov, najmenej
30 EUR za nepredloženle Vyúčtovania spoločne s povinne predkladanýrni pr-iioliami a inými dokladmi v zmysle Zrniuvy
a zákona o ppu v lehote uvedenej v Zmluve. Ak je prijimatel'v omeškani s predloženim Vyúčtovania spoločne s
povinne predkladanýrni prnoliaml a inými dokladmi v zmysle Zmluvy a Zákona o ppu viac ako jeden mesiac, je
povinný za každý ďalší ukončený mesiac omeškania nasledujúci po prvom meslaol zaplatit pokutu 100 EUR povinnost
prijimatel'a predlozlt poskytovateľovi Vyúčtovania spoločne s povinne predkladanými prilohami a inými dokladmi v
zmysle Zmluvy a Zákona o ppu týrn nieje dntknutá.

7.4

prijimatel' je povinný zaplatit poskytovatel'ovi pokutu vo výške 0,05 % zo sumy neopravnene použitých finančných
prostriedkov, a to za každý deň neoprávneného pouzitia finančných prostriedkov podla 7.1 zmluvy. prijimatei' je
povinný zaplatit Poskytovatel'ovi pokutu vo výške 0,05 % zo sumy neaprávnelie zadržaných iinančných prostriedkov, a
to za každý den neeprávneného zadr—iania finančných prostriedkov po uplynuti lehoty podla hodu 7,2 Zmluvy.
povinnost Prijímateľa vratit poskytovatelbvi finančné prostriedky, na vrátenie ktorých vznikol Poskytovateľovi nárok
tým nie je dotknuta'.

7.5

v piipade omeškania

7.6

v pripade,

7.7

Zaplatenim penále, pokuty a zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy nieje dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej
porusem'm povinnosti. pre pripad pnrušenla ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody môže liyt uplatňovaná
poskytovatelbm voči pruimatelovl v plnej výške a to aj v pripade, ak zmluvná pokuta prevyšuje výšku škody.

pri imatela so zaplatenim akehokolvek peňažného zavazku poskytovateľom je piiji'matel' povinný
zaplatit poskytovatelovi úroky z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy, a to za každý den omeškania.
že v dôsledku skutočnosti, za ktoni zodpoveda prijimatei, vznikne poskytovateiovi škoda, je prijimatel'
povinný nahradit ju poskytovatel'ovi v lehote. ktorú urči peskytovatel; a v celom rozsahu tak, ako bude vyčíslená
poskytovateľom,
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8 Zánik zmluvy
8.1

Právne vzťahy medzi Poskytolmtel'oln a Prijímatal'om Založené touto Zmluvou môžu zaniknúť najmä:

aj
b)
c)
8.2

akceptáclou nadneho a úplného vyúčtovania Projektu podľa
dohodou Zmluvných strán,
odstúpením od Zmluvy Zo erany Poskytovatel'at

čl. 5

tejto Zmluvy,

Poskytovateľ môže od tejto Zmluvy odstupit v prípade, ak l>rjjímatel použije finančné prostrledky alebo ich časť
v
roZpore so Zmluvou, resp, v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve. Rovnako môže poskytovatelodstupít od tejto
Zmluvy v prípade podstatného porušenla tejto Zmluvy alebo v prípade zmeny okolností, za ktorých došlo k uzavretiu
Zmluvy, a to najmä:
a)
bl
c)

ak sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch. na základe ktorých Poskytovateľ rozhodol o poskytnutí
dotácle boli nepravdlvé, neúplnej zavádzajúce alebo sfalšované,
ak Prljímatel' bezdôvodne pozastavil realizáciu projektu,
ak na majetok Prljl'matel'a bola povolená exekúcla. reštnlkturalizácla alebo vyhlásený konkunj alebo bol
návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

83

Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpit v prípade, ak prijímateľ predloží žiadosť o dotáclu na projekt v rámci
rovnakého opatrenia, v ktorom je poskytovaná dotácia touto Zmluvou, pričom
poskytovatel'daný projekt vyhodnotí ako
projekt zhodný s projektom podla tejto Zmluvy. Za zhodný sa považuje aj] projekt obsahujúci odchýlky od Projektu, ak
podstatná čast projektu podľa posúdenia Poskytovatel'a je zhodne s Projektoln. v pripade odstupenia podla tohto bodu
je odstúpenie poskytovatele od Zmluvy účinné uplynutim posledného dna obdobia, na ktoré už bola poskytnutá dotaeia
podľa tejto Zmluvy, pričom deň účinnosti odstúpenia je zaroven posledným dňom platnosti Zmluvy, a Zmluva zaniká
s
účinkami do pudúenostl.

8,4

Ak nle

8.5

Akje

8.6

Ak obsahom Zmluvy

je plnenie, ktoré mal zomrelý enjímatelvykonat osobne, tato Zmluva momentom jeho smrti
zaniká, Vysporiadarue nárokov Zo Zmluvy výkona Poskytovateľ voči dedlčom. poskytovaterma nárok
na vrátenie
nespotrebovane] časti plnenia ku dňu zanlku Zmluvy, a ak prijímateľ zo Zmluvy plnll čiastočne, má Poskytovatel'nárok
na vrátenie dasu poskytnutých nnančnýoh prostriedkov v pomere k velkosti uvedeného čiastočneho plnenia
Pruímatel'a, podľa toho ktora suma je vyššia. Ak Prljlmalel'zo Zmluvy ku dňu zamku Zmluvy nepinil vobeo, má
poskytovateľ nárok na vrátenie celej sumy poskytnutých ňnančných prostriedkov. Dokazne bremeno o plnení
resp.
čiastočnom plnení zo Zmluvy prechádza na dedičov prijímateľa. l<u dnu zaniku Zmluvy zanika akekolvek právo
Prijímateľa (jeho dedičov) na akekolvek plnenie Poskytovatela zo Zmluvy.

8.7

Ustanovenia tejto Zmluvy upravujúce sankcie ako aj povinnosti z nich vyplývajúce, ako aj dalšie ustanovenia, ktore'
svojou povahou majú platiť aj] po zániku Zmluvy, nie su odstúpenim od Zmluvy dotknuté.

je ustanovené inak. odstúpenie od Zmluvyje účinné, a Zmluva zanlká momentom jeho doručenia druhej
Zmluvnej strane. Ak nie je uvedene inak, odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky prava a povinnostl strán zo Zmluvy.
Zmluvná strana, ktorej pred odstúpením od Zmluvy poskytla plnenie druhá Zmluvná strana toto
plnenie vrati.

Pi-lji'matel'om fyzická osoba, jej smrt'ou Zmluva nezanikne, ibaže jej obsahom bolo plnenie, ktoré mal
Prlji'matel'
vykonal: osobne. Do práv a povinností prjjímatel'a zo Zmluvy vstupujú dedičia Pruímalel'a.

9 Záverečné ustanovenia
9.1

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zníži! sumu poskytnutých finančných prostriedkov z dôvodu nedostatku
iinančných
v rozpočte poskytovatela, ktore sú príspevkom zo statneho rozpočtu, výlučne však o sumu
priamo
vyplývajúcu z viazanla výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle Zákona o
rozpočtových pravidlech. v takomto prípade nezodpoveda Poskytovatel'za vzniknuté naklady Pl'iji'matel'a ani
nezodpoveda Za prlpadnú škodu.

prostriedkov

9.2

Akekolvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonat výlučne v plsomnej forme prostredníctvom
vzostupne
očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve, uzatvorených po predohadzajucej dohode Zmluvných stran. o skutočnostlach
rozhodnýcli pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy zo strany Prijímatela je Prijímateľ povinný lnformolmť
Poskytovatela bez zbytočného odkladu od ich vzniku, lnlnlmálne 30 dní pred uskutočnením
zmeny. o zmenách
rozhoduje nadlbel'FPU. v lehote najneskôr do dní od doručenia žiadosti o zmenu.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

&.

Zimu-03175

Strana

7 z

ii

prostriedky poskytnute na základe tejto Zmluvy použije Prijímateľ na dodania tovaru, na uskutočnenie
stavebných prác alalebo na poskytnutie služieb v zmysle zákona č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení nlektolých záknnnv, je Prijímateľ povinný postupovať v zmysle uvedeného všeobecne záväzného
právneho predpisu.

9.3

Ak finančné

9.4

Tato Zmluva nadobúda platnost dňnm jej podpísania oboma Zmluvnýml 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 rovnopisooh, z ktorých jeden dostane Pruímatel'ajeden poskytovateľ.

9.5

Zmluvné strany sa v súlade s 5 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorsieh predpisov (dalej len
Obchodný rokonnm dohodli, že ich záväzkový vzťah vzniknutý touto Zmluvou sa spravuje obchodným zákonníkom.
prijímateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
ako aj so súvisiacimi internými predpismi poskytovatela. ktoré upravujú všetky vztahy výslovne upravene ako aj
výslovne neupravené v tejto Zmluve. prijímatei'výslovne súhlasí s obsahom všetkých súvisiacich interných predpisov
Poskytovatel'a a zaväzuje sa plnit všetky povinnosti. ktoré mu z nich v súvislosti s touto Zmluvou vyplývajú.

9.7

Neoddelitelhou súčasťou Zmluvy sú
a)
b)

al

tieto prílohy:

pnloha č. ]: Záväzné výstupy a obsah projektu
Príloha č. 2: Rozpočet projektu

sa

podla tejto Zmluvy sa musí domčovat na emailovú adresu, prípadne na adresu sídla Zmiuvnej strany, ktorej
zásielka
určená a ktoré sú uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak a na doručovanie
je
zásielok si neurčia iné e-mailové adresy alebo iné korešpondenčné adresy Zmluvné strany sa zaväzujú vzajomne si
pisomne oznamovať všetky zmeny týkajúce sa adries oboch Zmluvných stran uvedených v zahlavi tejto Zmluvy bez
zbytočneho odkladu. v pripade porušenia oovinnostl podla predchádzajúcej vety zodpovedá Zmluvná strana druhej
Zmluvnej strane za prípadnú škodu, ktorá jej porušením uvedenej povinnosti vznlkla.

9,9

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si navzájom v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnú všetku nevyhnutnú
súčinnosť, ktorú bude možné v zavislosti od konkrétnych okolnosti od nich spravodlivo požadoval. Zmluvné strany sa
zaväzujú vzájomne si v pripade potreby bez zbytočného odkladu pnskytnúť informácie nevyhnutné na riadne splnenie
svojich záväzkov vyplývajúcich im zo Zmluvy. alebo z právnych predpisov, či prerokovat dôležité otázky, ktoré by
mohli v závažnej miere ovplyvnit plnenie povinnosti Zmluvných stran stanovených touto Zmluvou alebo právnym
predpisom, a tým ovplyvnii dosiahnutie účelu Zmluvy.

usieike

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-541-03175

stranu a :

ll

9.10

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, rozumejú jej obsahu a súhlasia s ním. Zmluvné stmny vyhlasujú. že
prostredníctvom tejto Zmluvy Je madrená \ch skutočná, vážna, slobodná vôľa, v ktorej nie! omylu. Zmluvné stmny
vyhlasujú, že mm Zmluvu neuzavren v uesnl a za nápadne nevýhodných podmienok. Na pom-deme vyššie uvedeného
Zmluvné strany Zm!uvu vlastnoručne podpíšu.

Bmlislava

01. JÚL

Lučenec 23.05.2020

2020

prijímateľ

predsedníčka mdy FPU
za poskytovateľa

dner FPU
za poskytovateľa
'

zmluva o poskytnutí nnunčuých pmslrindkov

e.

zo—su-oans

Strana 9 z

11

Príloha č.

1: Záväzné výstupy

a obsah projektu

Názov odbornej aktivity (nemusí byť totožny s
názvom celeho projektu)

odhome ošetrenie zbierkového predmetu - reštaurovanie pergamenovej
listiny 201 9"

Začiatok a koniec odoomej aktivlty jpostaěi
uviest mesiac!-e, nejde o začiatok a koniec
realizácie projektu)

august 2020 - marec 2021

Realizátor/kolektív realizátorov odbornej
aktivity

lng. Alena Maková - vedúca odd. ochrany arohivnych dokumentov,
Slovenský narodny archiv

Miesto realizácie (stačí uviest mesto/obec,
pripadne pobočku)

Bratislava

Typ odborne] aktivity

restaurovanie zbierkového predmetu

Predpokladaný rozsah odborne] aklivity
(odborného ošetrenia)

Odborné ošetrenie zbierkového predmetu bude spočivaĺ vo vyhotovení
vstupnej dokumentácie s potrebnými analýzami, : dezinfekcia, mechanickej
očisty pergamenu, pečati, špagatov a drevených puzdier, postupné
vystieranie listiny, scelenie trhlín, stabilizácia zbierkového predmetu,
vyhotovenie príslušných dokumentácii a protokolu a restaurovani

Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia,
prip. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou
projektu (Je potrebné ich presne vymenovatl

nepredpokladáme žiadne sprievodné aktivity

ine výstupy projektu a propagácia (napr.
plagat, webstránka, socialne siete, leták,
pozvánka, katalóg a pod.)

Propagácia projektu bude realizovaná formou odhomého článku, tlačovej
správy a na www.iukussk a Facebooku

informovanie verejnosti o podpore z FPU
(žiadatel'je povinný postupovať podľa
Príručky pre propagáciu FPU zverejnene] na
webovom sídle FPU v časti Dokumenty)

priestor v ktorom bude reštaurovaná listina vystavená bude označený
informačnou tabuľou s uvedeným názvom pojektu, logom fondu a
vyhlásením: "Reštaurovanie listiny podporil z verejných zdrojov Fond na

podporu umenia.-

Zmluva o poskytnutí i'inoněnýcii prostriedkov Ľ. 20-511-03175
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Príloha č. 2: Rozpočet projektu
2.1 Knlkulúcll núkludrw

Autorske honoráre, penonálne náklady a služby
prlarno súvisiace s realizáciou projektu
Spolu:

2 223,00 €
2

000,00 €

100,00 %

2 000.00 €

89,97 %

2

223,00 €

1Skuplnn mzpočtuvých položiek Auturské honoráre, personálne
náklady u služby priuma suvlslooe s realizácl'uu projektu
zahŕňa kumulatívne rozpočtové podskuplny Autorské honoráre, Práce a služby vykonané na fakturu, Personálne
náklady.
Služby priamo súvisiace : realizáciou projektu a Správa audítora, ako boli dennované v Štruktúra
rok
podpornej činnosti
na

2020.

2Skuplna rozpočtových položiek Cestovné a prepmvné
náklady zahŕňa kumulatívne rozpočtové podskuplny Cestovné
náklady, Náklady na pmpravu technlky. Ubytovanle, Stravné, Strava a občentvenle a Polstenle
umeleckých dielr ako boli
deňnované v štruktúre podpornej člnnostl na rok 20104

3skuplna rozpočtových položiek lao/my mesto.-ov o technlký zahrna kumulatívne rozpočtové
podskuplny Nájom / prenájom
lntenerov na reallzáclu projektu, Nájorn / prenájlom extorlerov na roallzáolu projektu a Nájom
/ prenájom technlky no
reallúclu projektu, ako boli dennovone v Štruktúm podpornej člnnostl na rok 2020.
“Skuplna rozpočtových polozlok Mutemžlové náklady o obstomnle hmotného mq/etku v
intenmch bežných výdavkov zahrna
kumulatívne rozpočtové podskuplny Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu oostoronlo
a
hmotného
majetku v lntonclaeh bežných výdavkov, ako poll nahnevane v štruktúre podpornej člnnostl na rok 2010.
5Skuplno rozpočtových položlek Prnpagúcia :: polygmncke
náklady zahŕňa kumulatívne rozpočtové podekuplny Polygrancké
náklady suvlslnce s výrobou nopen'odlekýeh publikácií, Polygraňcké náklady súvisiace s výrobou
perlodlokýolt publlkáoll,
Propagačné moterlálý a publloito & Výroba zvukového a tnultlrnedlálneho nosiča, ako holl detlnovené v štrukture podpornej
člnnostl na rok 2020.
6Skuplnu

poplatky
2020.

rozpočtových

. poplatky za

položiek Účastnícke n členské poplatky zahŕňa knmulatlvne rozpočtové podskupiny Účasmlcke
členstvo v medzinárodných organlzáoláon, ako holt dennovane v štruktúre podpornej ělnnoetl
na rok

7skuplna rozpočtových položiek Nákup knižničného fondu o predplatné zahŕňa kumulatlvne
rozpočtové podskuplný Nákup
knižničného fondu a Náklady na predplatné perloolckýcn publikácií. ako bol! deňnované
v strukture podpornej člnnostl na

rok 2020.

2.2 prodpoklnoono výnosy

Spolu:

0,00 €

2.3 Spoluňnuucmnle

Verejné zdroje Sk

0,00 €

Vlastné zdroje

223,00
Spolu:

Zmluvu o poslwmull ľlnuučuých

pmsmedkw

ě.

20-54103175

0,00 %

€

10,03 %

223.00 €

10.03 %

Skull!
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