
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č.21.522-07oB4

uzatvorenávsúladesust.§22zákonač.2B4l20I4Z.z.oFondenapodporuumeniaaozmeneadoplnenízákonaČ.
4341201,0 Z. z. o poskytovaní dotácií v pósobrrosti Mitristerstva kr,rltúry Slovenskej republiky v znení zákona Č.7912013 Z. z. v

ztrení tleskorších predpisov; v spojení s ust. § 262 a § 269 ods. 2 Obchodnélro zákonníka (dalej aj ako Ztllluva)

1 Zmlurmé strany

1.1 Poslrytovatel'

trázov: Fond na podporu urrrcnia

síd]o: Cukrová 14, 81,1, 0B Bratislava-Staré Mesto

Ičo: 42418933

konajúc prostredtríctvonr: Mgr. Dušarr Buratr, Dr. plril., predseda rady FPU

Mgr. Jozef Kova]čik, PhD., riaditel'FPU

zriadený: zákotrorn č,28412014 Z. z, o Fonde na podporu utlrettia

E-tnail: katarina.monosikova@ípu.sk

bežný účet - IBAN: SKSB BlB0 0000 0070 0054 3066

depozitný účet - IBAN: SK20 8180 0000 0070 0055 3256

variabilný symbol: 2l522O7Oa4

(dhlej aj ako Poskyťovafel'alebo FPU)

1,.2 Prijímatel' firrančných prostriedktlv

obc]rodné nretro/meno a prlezvisko: 'I'ckovskó rrrúzeunr v Loviciach
sídlo/rniesto podrrikarria/bydlisko: Sv, Miclrala 40, 93469 Lcvice, S]overrská republika

IČo/dátun narodenia: 36102849

D]Č, 2021,4521,63

Ič DpH:

Štatutárrry orgárr: Mgr. Henrieta Baliová, PliD,, riadite]ka

E-mail: beata.stefanicka@muzeullrlevice.sk, adam.uhrrak@nrttzettll]evice,sk

čís]o účtu - IBAN: SK4B 8180 0000 0070 0031 1513

(dalej aj ako Prijíntatel)

(PoskytovateJi a Pr|írnatel'd'alej aj ako Zttlluvtté strany)

2 Úvodné ustanovenia

2,1 poskytovatel'poskytuje firrančnó prostrierlky rra zák]ade zákorra Č.2B4/20I4 Z. z. o Forrde lra podporu utnenia a o

zl1leneadoplrrenízákotra č.4341201,0 Z.z.oposkytovanídotáciívpósobnostiMilristerstvakultúrySlovenskej
republiky v znení zákona č.7gl2O13 7,. z. v ,znení neskoršíclr predpisov (dhlej aj ako Zákon o FPU) a podlh interných

predpisov Poskytovatelh, ktoýnri sú najr-rrá Štatút Poskytovatela VP č.2l20I5 podlh aktuálrreho znenia (d'irlej aj ako

štatúĎ, Zásady poskytovarria filrarrčných prostriedkov z Fondu na podpot-u utnenia VP FPU Č. 12l2015 Pod1ll

aktuálneho znenia (d'alej aj ako Zásady) a Štruktúra podpornej Činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2021, (d'alej

aj ako šfnrkťúra podponlej činnosťi) a v súlade s podrnienkani stanovenými vo Výzve ČÍslo 9/2021 na predkladanie

žiadostí (d'alej aj ako Výzva).

2.2 Finarrčrré prostriedlry poskytriuté r-ra zá]<lade tejto Zrrrlr.rvy sú verejnýrrri prostriedkatni a na ich poslrytr'utie a pouŽitie

sa vzťalrujú ustarrovetria zákotra č.52312004Z. z. o rozpočlovýclr pravidláclr verejrrej spráry a o zlnetle a doplrrerrí

niektoryclr zákotrov v ztrení rreslrorších predpisov (dalej aj ako Zákotl o rozpočtových pravidlách) a prísluŠrré

ustatloverria zákotra č. 35B/2015 Z. z. o úprave lriektoryclr vzťalrov v ob]asti Štá|nej pornoci a rrrirrirrrálrrej potnoci a o

znene a doplrrerrí niektoryicl-r zákonov (zákon o štátrrej ponroci) (dhlej aj ako Zókon o ŠP).
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2.3 Prijímatel'predloŽil Poskytovatelbvi na základe \'.;zrr,úplnú písonrnú žiac:s: č',s|o 2I-322-07084 o poskytnutie
finanČných prostriedkov (dálej aj ako Žíadosů. Odborrlá komisia FPU vo svojonl lrodrrotení (dalej aj ako Hodnoteníe)
odporuČila poskyttrúť Prijínratelbvi finančné prostriedky na podpont projektu podrobne špecifikovarrého v Žiadosti
(dalej aj ako Projekt). Riaditel'FPU ria základe llodnotenia rozhodol o poskytr-rutí finanční,ch prostriedkov dňa
29.1,o,2o21,.

3 Predmet zmluvy

3.1 Touto Zm]uvou sa Poslqztovatel'zavázuje poskytnúť Prijímatelbvi finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom
KÚpa predmetu kultúrnej hodnoty - Čileikárska svadobná parta, a to vo qiške a za podmienok stanovených
najmá v tejto Zmluve, vo Výzve, v Zákone o FPU, v iných súvisiacich všeobecne závázných právnych predpisoch, v
interných predpisoch FPU (najmá v Zásadách, v Štatúte a v Štruktúre podpornej činnosti). Prijímatel'sa zavázuje
Poskytovatelbm poskytnuťé finanČné prostriedky použiť v súlade s účelom poskytnutia finančných prostriedkov,
reŠpektujúc najmá podmienky stanovené touto Zmluvou,Výzvou, Zákonom o FpU, Štatútom, Zásadami, Štruktúrou
podpornej Činnosti ako aj inými vŠeobecne záváznými právnymi predpismi a inými internými predpismi Poskytovatelb.
Prijímatel'sa zároveň zavázuje Poskytovatelbvi hodnoverne preukázať použitie poskytnutých finančných prostriedkov v
súlade s ÚČelom ich poskytnutia a v súlade s inými podmienkami vyplývajúcimi z obsahu tejto Zmluvy aialebo v súlade
s podmienkami vypllývajúcimi zYýzvy, zo Zákona o FPU, z iných súvisiacich všeobecne závázných právnych predpisov
a z interných predpisov FPU (najmá zo Zásad, zo Štatútu a zo Štruktúry podpornej činnosti).

4 Účel a spósob poskytnutia finančných prostriedkov

Základným ÚČelom tejto Znriuqlje poskytnutie finančných prostriedkov Poskytovatelbrn Prijímatelbvi na akvlzícla
zbierkových predmetov.

Zmiuvné strany sa dohodli na závázných vecných výstupoch z Projektu (dblej aj ako Závázné výstupy),ktoré sú
Špecifikované v prílohe Č, 1 k tejto Zmluve a ktoré Prijímatel'predloží Poskytovatelbvi spolu s Vyúčtovaním podla bodu
6.3. Obsah a rozsah Závázných vecných ql,stupov možno na základe dohody Zmluvných strán meniť dodatkom k tejto
Zmluve.

Poskytovatel'poskytuje zo svojho rozpočtu Prijímatelbvi finančné prostriedky vo forme dotácie
v celkovej qiške 1 o00,0o EUR na Úhradu kapitálov5ích výdavkov.

FinanČné prostriedky sa poskytujú ako minimáIna pomoc (pomoc de minimis) podla Schémy minimálnej pomoci
poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č. 4, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku Č. 1,91,12020 vydanom dňa 05.10.2020 pod G000046. Minimálna pomoc, ktorá sa
poskytuje na základe tejto zmluvy, je v súlade s nariadenín Komisie GÚ) č, 14071201,3 z 1,B. decembra 2013 o
uplatňovaní Článkov 107 a 108 ZmIuvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352,24.1,2.201,3,
s.1 ).

5 Práva a povinnosti zmlurrných strán

4.I

4.2

4.3

4,4

5.1

Éa

PoskytovateLsa zavázuje poskytnúť finančné prostriedky Pr|jímateibvi bezhotovostne na bankoqí účet uvedený v
záhlaví tejto Zmluw najskór v deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv podlá
osobitého predpisu, najneskór do 30 dní odo dňa zverejtrenia tejto Zmlu\,y v Centrálnom registri zmlúv podl'ir
osobitého predpisu.

FinanČné prostriedky posky|nuté podlh tejto Zmluvy sú účelovo viazané na úhradu všetlgich alebo len niektoryích
kapitáloqých výdavkov, ktoré súvisia s reaiizáciou Projektu, ktoré sú podrobne špecifikované v rozpočte nák]adov
Projektu. RozpoČetje prÍlohou Č. 2 k tejto Zmluve (d'rrleiaj ako Rozpočet projektu). Finančné prostriedky poskytnuté
na základe tejto Zmluvy nesmú byť použité v rozpore s touto Zmluvou, v rozpore so všeobecne záváznými právnymi
predpismi ani v rozpore s inťernými predpísmi Poskytovatel'a.

Prijímatelsa zavázuje podieláť sa na finatrčnom zabezpečení realizácie Projektu formou povinného spolufinancovania
urČeného podlá prísluŠnýclr ustanovenÍZákona o FPU, Štruktúry podpornej činnosti a podla rozpočtu Projektu v sume
najmenej 250,00 EUR.

Prijímatel'prijíma finanČné prostriedky poskytnuté na zákiade tejto Zm]uW bez qíhrad v plnom rozsahu a za
podmienok vyplývajúcich z tejto Zmluvy, zo všeobecne závázných právnych predpisov a z interných predpisov
Poskytovatel'a.

5.3

5.4
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5.5 Prijímatel'je oprávnený použiť finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy na Úhradu konkrétneho
qidavku/nákladu, avšak najviac v surne, ktoráje pri rozpočtovej skupine tohto nákladuAlý,davku uvedená v RozpoČte
projektu. Prijímatel'je oprávnený použiť a vyúčtovať qidavky/náklady v rámcijednotliv5ich skupín rozpoČtov3Ích

položiek uvedených v prí}ohe č. 2 k tejto Zrnluve. V priebehu realizácie projeklu móže Prijímatel'uskutoČniť presuny

finančných prostriedkov medzi skupinanri rozpočtov5ich položiek uvedených v tej[o Zmluve maximá]ne do uýŠky 20 %

finančných prostriedkov pridelených na danú skupirru rozpočtoqich položiek bez toho, aby musel Žiadať o zmenu
podmienok poskytnutia dotácie. Prijímatel'nie je povinný použiť všetky finanČné prostriedky poskytnuté na základe
tejto Zmluvy.

5.6 Prijímatel'je povinný použiť ťinančné prostriedky výlučne na qídavky súvisiace s realizáciou Projektu (dalej len

oprávnené výdavky), FPU bude ako oprávnené v5idavky podla predchádzajúcej vety akceptovať aj rr]idavky Prijímatelh,
ktoré Prijímatel'vynaložil pred uzavretím Zmluvy, ak boli vyrraložené na úhradu výdavkov, ktoré vznikli najskór

ot.o7.2o2L. Výdavky musia PrUímatelbvi vznikrrúť najrreskór do 30.06.2o22 a/alebo do termínu vyúČtovania ako je

uvedené v č]árTku 6.3. Drionr vzrriku rlidavku sa rozurnie deň dodania tovaru alebo poskytnutia s]užieb, ktoré sú
predmetonr vyúčtovania. Driorn úlirady sa rozunrie deřl odpísania finančných prostriedkov z účtu Prijímate]h za ÚČelom

zaplatenia ceny za tovar alebo služby.

5.7 oprávnenými qý,davkami v zmysle bodu 5.6 tejto Zmluvy sa rozumejú qidavky uvedené v Štruknrre podpornej Činnosti
pri predmetnom podprograme, Výdavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu, ani qídavky, ktoré nie sú súČasťou

Rozpočtu projektu, nebudú akceptované, Taktiež nebudú akceptované všetky neoprávnené v;Ídavky, ktoré sú uvedené

v Zásadách.

5.B Výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov, ako sú napr, úroky poskytnuté peňaŽným Ústavom, v ktorom má

Prijímatel'zriadený účet, na ktorom sa finančné prostriedky nachádzajú (d'alej aj ako Výnosy), sú prfimami Štátneho

rozpočtu, a]< zákon č, 52312004 Z. z. o tozpočtoqich pravidlách verejnej správy, a. o zmene a doplnení niekto4y'ch

zákonov v znení neskorších zákonov alebo osobitný zákon neustanovujú inak. Prijímateťje povinný vŠetky Výnosy po

odrátaní poplatkov za vedenie účtu (o]<rem poplatkov za založenie a zrušenie účtu) odviesť na depozitný bankor4Í ÚČet

(pre identifikáciu platby je PrijímateL povinný použiť variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy) Poskytovatela
pred dátumom konečného a úplného vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov, Neodvedenie Výnosov podi'a

predchádzajúcej vety je porušením finančnej disciplíny v zmysle § 3i ods, 1 písm. d) zákon Č.52312004 Z, z. o

rozpočtovliclr pravidlách verejrrej správy a o zmelle a doplnení niektorych zákotrov. O vrátení Výnosov Prijírnatel'
upovedorní Poslrytovatela písotnne pred realizáciou prevodu. V prípade, že Prijírnatelbvi výrrosy nevznikli, je povinný

Poskytovatelbvi o tom podať inforrrráciu fornrou čestrrého vyhlásenia pri vyúčtovaní poskytnutýclr finarrČrrých

prostriedkov,

5,9 Ak Prijímatel'nebude realizovať Projekt, je povilrný o tejto skutočností Poskytovatela bez zbytoČného od]dadu písomne

informovať. Prijírnate}'je povirrný v lehote podlh Zmluvy finančrré prostriedky poskytnuté mu na zák]ade tejto Zmluvy v
plnom rozsalru vrátiť na bežný účet Poskytovatel'a uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Pre identifikáciu platby je Prijímatel
povirrný použiť variabilný symboi uvedený v záh]aví tejto Zmluvy. Výnosy Prijímatel'Poskytovatelbvi odvedie podlá

bodu 5,8 tejto Zrnluvy, Prijírnatel'vrátetlítrr trepoužitýclr firrančnýclr prostriedkov tla ne stráca akýkolVek nárok.

5,10 Ak Prijímatel'nepoužije celú sumu poskytnutých finančných prostriedkov, je povinný v lehote podl'a Zmluvy vŠetky

nepoužité finančné prostríedky vrátiť na bežný účet Poskytovatela uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Pre identifikáciu
platby je Prijímatet' povinný použiť variabilný symbol uvedený v záh]aví tejto Zmluvy. O vrátení nepouŽitých finanČných
prostriedkov Prijímatel'upovedomí Poskytovatel'a písomne pred realízáciou prevodu, Prijímatel'vrátením nepouŽitých
finančných prostriedkov na ne stráca akýkolVek nárok.

5.11 Poskytovatel'je oprávnený kedykolVek vykonať vecnú a finančtrú kontro]u hospodárenia s finanČnými prostriedkami
poskytnutými rra základe tejto Zrnluvy ako aj korrtrolu dodržiavaqia povinností a závázkov Prijímatela z právneho

vzťahu vztriknutélro na zák]ade tejto Zm]uvy. Prijírnatel'je povirrrrý umožniť Poskytovatelbvi a ním poverenýtn osobám

vykonanie kontroly podl'a predchádzajúcej vety. Za tým účelorn je Prijímatel'povirrný Poskytovatelbvi poskytnúť

potrebnú súčinnosť, najmá predložiť doklady a údaje z účtovnej dokumentácie, urnožniť vstup do svojho sídla, resp,
priestorov, v kto4ich podrriká alebo vykonáva inú činrrosť alebo realizuje Projekt. Poskytovatel'sa zavázuje oznánriť

Prijímatelbvi ternrín kontroly rrajrnenej 3 dni vopred, a to písomne prostredníctvom poŠtovej zásielky alebo e-mailom.

Pri určovaní termítru korrtroly sa Poskytovatel'zavázuje postupovať tak, aby uskutočnením kontroiy Prijímatelbvi
nespósobiI neprimerané zdržania v realizácii Projektu. Neposkytnutie súčinnosti Prijímatelbm v akejkoIVek fáze

kontroly dodržiavania povirrlrostí a závázkov Prijímatel'a sa považuje za použitie poskytnutých finanČných prostriedkov

v rozpore s úče]onr uvedeným v Zmluve.
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5.12 Prijírnateťsa v súvislosti s realizáciou Projektu zavázuje podl'a povahy Projektu primeraným a vlrodným spósobom

informovať o tom, že Projekt, na ktory boli poskytnuté finančné prostriedky na základe tejto Zmluvy, podporil

Poskytovatel'. Pri propagácii Projektuje Prijímatel'povinný postupovať podl'a aktuálneho znenia PríruČky k propagácii

a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a podlá Manuálu pre vizuálnu identitu FPU, ktoré
Poskytovatei'zverejní na webovotn sídle FPU. Prijímatel'sa zavázuje postupovať v zmysle znenia dokumentov

špecifikovaných v predchádzajúcej vete aktuálnych k momentu vykonávania propagácie. V prípade, ak Prijímatel'
nebude informovať o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU alebo poskytne neúplné informácie o poskytnutí
prostriedkov z FPU, FPUje oprávnený požadovať vrátenie 5 % (slovom páť percent) z poskytnutej sumy finanČných

prostriedkov podla tejto Zmluvy. Prijímatel'sa zavázuje na r4izvu FPU podla predchádzajúcej vety zaplatiť FPU
požadované finančné prostriedky. Na zák]ade vzájomnej dohodyje Prijímatel'povinný umoŽniť osobám konajúcim zalv

mene Poskytovatela účasť na všetkých podujatiach súvisiacich s Projektom.

5.13 Prijímatel'sa zavázuje, že pri všetlgich podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom na verejnosti vykoná s

vynaložením maxinrálneho úsilia také opatrenia, ktoďmi zamedzí tomu, aby rrrohlo dójsť aiebo došlo najmá k
nasledovným negatívnym spoločenshi,m j avom :

podpore alebo propagácii skupín osób alebo hnutí, ktoré v rámci svojej činnosti násilím, hrozbou násilia
alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobód iných,
používaniu zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesie], prejavovaniu sympatií k skupine alebo hnutiam, ktoré
násilím, lrrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobód osób,

sprístupňovaniu, uvádzaniu do obehu, ponúkaniu, predávaniu alebo inému spósobu rozširovania
extrémistickýcl-r materiáIov,
hanobeniu niektorého národa, jehojazyka, k hanobeniu niektorej rasy alebo etnickej skupiny, k hanobeniu
jednotlivca aiebo skupiny osób pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej

skupine, póvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania alebo k vyhráŽaniu sa

ta}qímto osobám alebo k obmedzovaniu práv talqíchto osób,

podnecovaniu k nási]iu alebo k nenávisti voči skupine osób alebojednoLlivcovi pre ich prísluŠnosť k niektorej
rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, póvodu rodu alebo pre ich náboŽenské vyznanie.

Prijímatelsa rovnako zavázuje, že pri všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom nebude uskutoČňovať

a/alebo iným subjektom neumožní uskutočňovať politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, znaČky,
programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáky,

respektíve realizovať na tento účel alebo v súvislosti s tým akékolVek úkony
(dblej aj ako Nežiaduce konanie).

5.14 Ak aj napriek splneniu povinnosti Prijímatela podla bodu 5.13 Zmluvy dójde bez jeho zavinenia k takému
Nežiaducemu konaniu, Prjjímatel'je povinný bez zbytočného odkladu Wkonať také Úkony a priJať také opatrenia, aby

Nežiaducemu konaniu okarnžite zamedzil a zabezpeči1, aby sa v dalšom takom konaní nepokraČovalo.

5.15 V prípade, že dójde zo strany Prijírrratela k porušeniu povinností podla bodov 5.13 a/alebo 5.14 tejto Zmluly, povaŽujú

sa finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Znrluvy za použité v rozpore s touto Zmluvou, FinanČné
prostriedky podla predchádzajúcej vetyje Prijímatel povinný poskytovatelbvi vrátiť na bankov}i ÚČet Poskytovatelh
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to najneskór do 30 dní od doručenia qýzvy Poskytovatela Prijímatelbvi na vrátenie
talgích finančných prostriedkov.

5.16 Nesplnenie závázkov alebo porušenie povinností preukázane zapríčinené z dóvodu vyššej moci FPU nebude povaŽovať

za pouŽitie prostriedkov v rozpore s ÚČelom uvedeným v Zmiuve.

5,17 prijímateLposkytuje FPU bezodplatný rrevýlrradný súhlas na použitie vecných qistupov Projektu (najmá slovesné diela,

fotografické diela, audiovizuáIne diela a audiovizuálne a zvukové'záznalny) všetkýrni známyrni spósobmi pouŽitia v

neobmedzenom rozsahu a na celú dobu trvania autorskoprávnej ochrany (dálej len Licencia). FPUje oprávnený
poslrytnúť súhlas na použitie vecných lýstupov Projektu tretej osobe v rozsahu Licencie. FPU je oprávnený vyuŽiť

Licenciu v5ilučne na účeI, ktoqý nie je priamo ani nepriamo obchodný. Fpu nie je povinný Licenciu využiť.

6 Podmienky poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov

Poskytovatel'sa na základe tejto Znrluly zavázuje poskytnúť Prijímatelbvi finanČné prostriedky vo výŠke uvedenej v

bode 4.3 bezhotovostným prevodom na účet Prijírnatela uvedený v záhlaví tejto Zmluly.

V prípade zistenia Poskytovatela o preukázatelhých nedostatkoch pri hospodárení Prijímatela s poskytnutýtni

finančnými prostriedkami je Poskytovatel'oprávnený až do času odstránenia týchto nedostatkov zastaviť poskytovanie

dalších finančných prostriedkov Prij ímatelbvi.

a)

b)

c)

d)

e)

6,1

6.2
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6,3 použitie poskytnutých firrarrčných prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy podiielra ich vyúČtovaniu, ktoré
prijímateLpredkladá v termíne a spósobom určenýrni v Ztnluve. Vyúčtovanie pozostáva z finanČného vyúČtovania

poskytnutých finančrryich prostriedkov a vecného vyhodnotenia realizovaného projektu (d'alej spolu aj akoVyúČtovanie

), ktoré prijímateLzrealizuje v registračnom systéme Poskytovatel'a. Prijímatelje povinný VyúČtovanie podl'a

predchádzajúcej vety Poskytovatelbvi predložiť v tlačenej podobe vygenerovanej z registraČného systému FPU resp. v
podobe určenej na e]ektronické doručovanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy najneskór do

tertnínu; 30.09,2022.

6.4 Vyúčtovanie musí obsahovať informáciu o použití finančných prostriedkov pod}a skupín rozpoČtových poloŽiek s

ohládom na Rozpočet projektu, Neoprávnené qidavky projektu žiadatel'nemóŽe vyúČtovať ako povinné

spolufinancovanie, PrUímateťje povinný vo finančnom vyúčtovaní uviesť výšku dalŠieho spolufinancovania projektu zo

zdrojov uvedených v rozpočte projektu.

6,5 Vyúčtovanie musí byť podpísané Prijímatelbm a]ebo štatutárrrym orgánom Prijímatelh alebo ním na tento ÚČel písomne

splnomocnenou osobou, pričorn toto splnotnocneníe musí byť súčasťou pre8iožerrélro VyúČtovania.

6.6 prijímatel'je povinný doručiť Vyúčtovanie Poskytovatelbvi osobne do kancelárie FPU, prostredníctvom kuriérskej

služby alebo prostredníctvonr doporučenej zásielky, alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správY,

6.7 Ak prijímatel'nepredloží Vyúčtovanie najneskór v termíne stanovenom v bode 6.3 tohto Č]ánku, Poskytovatel'ho

písomne vyzve, aby predložil Vyúčtovanie bez zbytočného odkladu, najneskór však do 10 dní od doruČenia písomnej

qýzvy. Ak prijímatel'nepredloží Vyúčtovanie ani v uvedenej dodatočnej 1ehote, povaŽuje sa táto skutoČnosť za pouŽitie

finančných prostriedkov v rozpore s účelonr uvedenýrn v tejto Zrnluve.

6,B Ak kancelária zistí nedostatky vo Vyúčtovaní alebo vjeho príIoháclr, oznátni tieto nedostatky prostredníctvonr

elektronickej pošty Prijínatelbvi a r,yzve ho, aby iclr v lelrote 5 až 30 pracovnýclr dní v závislosti od závaŽnosti

nedostatku odstránil. Ak Prijírnatel'nezabezpečí odstránenie nedostatkov v stanovenom termíne, povaŽuje sa táto

skutočnosť za použitie poskytnutých finančných prostriedkov alebo ich Časti, v rozpore s ÚČelom uvedenýrn v tejto

Zmluve.

6,9 Ak kancelária pri overovaní splnenia podmienok použitia finančných prostriedkov z fondu zistí také poruŠenie

podmienok uvedených v Zmluve, ktoré zakladá povinnosť prijímatel'a vrátiť poskyinuté finanČné prostriedky alebo ich

časť, neodkladne lTzve Prijímatela, aby v lehote do 10 dní odviedo] poskytnu|é finanČné prostriedky na ÚČet fondu. Ak
prijímatel'v určenej lehote v5ízvu neuposlúchne, alebo odvedie na účet fondu neúplnú sumu, povaŽuje sa táto

skutočnosť za použitie poskytnutých finančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s ÚČelom uvedeným v tejto

Zmluve.

6,10 prljímateljeoprávnenýpoužiťfinančnéprostriedkyposkytnuténazákladetejtoZmluvyqiluČnenaúČeIuvedenýv
tejto Zmluve, V prípade použitia finančnýclr prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v zmluve je prijímateť povinný

vrátiť všetky neoprávnene použité finančné prostriedky a znášať sankcie uplatnené voČi nemu podlá zmluvy. Prijímatel
je oprávnený použiť finarrčlré prostriedky ]en na úhradu oprávnetrých qidavkov definovaných v prís]uŠnej Yýzve,v

štruktúre podporr-rej činrros[i na príslušný kalendárny rok, kto4i sa vzťa}ruje k Výzve, prípadne v rozhodnutí riaditela

na podklade ktorej je uzavieraná táto Zrnluva. Za neoprávnené qidavky sa považujú qidavky definované v Štruktúre

podporrrej činnosti k príslušnej Yýzve a r.lídavlcy definovarré v bode 5 Článku 6 Zásad,

7 Vrátenie finančných prostriedkov, sankcie

7.7 prijímatelije povinný vrátiť Poslrytovate]bvi finančné prostriedky, ktoré pouŽil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom o

FpU alebo účelom uvedenýnr v tejto Zmluve, a to do 30 dní odo dňa predloŽenia vyúČtovania alebo zistenia ich

neoprávneného použitia a v prípade porušeniu povinrrostí podlh bodov 5.1 1 a 5,1 5 Zmluvy odo dňa vlizvY

Poskytovatela.

7.2 prijímatelje povinr-rý vrátiť Poskytovatelbvi finančné prostriedky, ktoré nepouŽil celkom alebo sČastí na financovanie
projektu, a to do 30 dní odo dňa skončenia realizácie Projektu a v prípade ak Prijímatel'nerealizuje Projekt vóbec, do

30 dní odo dňa doručenia oztránrenia o nerealizovatrí pro.iektu podl'a bodu 5.9. Zmluvy.
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7.3 PrijímateLje povinný zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo qiške 0,05 % zo sumy neoprávnene pouŽitých finanČných

prostriedkov, a to za každý deň neoprávneného použitia finančných prostriedkov podlb 7.1 Zmluvy. Prijímatel'je

povinný zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo qiŠke 0,05 o/o zo sumy neoprávnene zadrŽaných finanČných prostriedkov, a

to zakaždý deň neoprávneného zadržania finančných prostriedkov po uplynutí lehoty podlá bodu 7.2 Zmluvy.
povinnosť prijímatelá vrátiť Poskytovatelbvi finančné prostriedky, na vrátenie kto4y'ch vznikol Posltytovatelbvi nárok

tým nieje dotknutá.

7.4 V pdpade omeškania Prijímatelá so zaplatením akéhokolvek peňažného závázku Poskytovatelbvi je Prijímateťpovinný

zaplatiť Poskytovatelbvi úroky z omeškania vo v}íške 0,03 % z dlžnej sumy, a to za kaŽdý deň omeŠkania.

7,5 V prípade, že v dósledku skutočnosti, za ktorú zodpovedá Prijímatell vznikne Poskytovatelbvi Škoda, je Prijímatel
povinný nahradiťju Poskytovatelbvi v iehote, ktoru určí Pogkytovatell a v celom rozsahu tak, ako bude vyČÍslená

Poskytovatelbm.

? .6 Zaplatením penáie, pokuty a zmluvnej pokuty podth tejto Zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu Škody spósobenej

porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody móŽe byť uplatňovaná
poskytovatelbm voči prijímatelbvi v plnej vjíške a to aj v prípade, ak zmluvná pokuta prevyšuje qišku škody,
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B Zánik zmluvy

B.1 Právne vzťahy nredzi Poskytovatelbm a Prijínratelbrn zaloŽené touto Znr]uvou rnóŽu zaniknúť najtná:

a) akceptáciou riadtreho a úplného vyúčtovania Projektu podla Čl. 6 tejto Zmluvy,
b) dolrodou Zrr-riuvrrých strán,
c) odstúperrírrr od Zrlrluly zo strany Poskytovatela.

8.2 Poskytovatel'rnóže od tejto Znrluvy oclstúpiť v prípade, ak Prijírr-ratel'použije firranČné prostriedky alebo iclr Časť v

rozpore so Znr]uvou, resp. v rozpore s účelonl uvedenýrn v tejto Zrrrluve. Rovnako rnóže Poskytovatel'odstúpiť od tejto

zrrrluly v prípade podstatnélro porušerria tejto zmtuql álebo v prípade zmeny okolt'ostí, za ktorych došlo k uzavretiu

Znrluly, a to najtná:

a) ak sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe kto4ich Poskytovatel'rozhodo] o poskytnutí

dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,

b) ak Prijímatel'bezdóvodne pozastavil realizáciu projektu,

c) ak na majetok Prijímateia bola povoiená exekúcia, reštrukturalizácia alebo vyhlásený konkurz, alebo bo]

návrh na lyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok najetku,

B.3 Poskytovatel' je oprávrrený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Prijírnatel'predloží žiadosť o dotáciu na projekt v rátnci

rovnakéIro opatrenia, v ktorom je poskytovaná dotácia touto Zmluvou, pričom Poskytovatel'daný projekt vyhodrrotí ako

projekt zhodný s Projektom podlh tejto Zmluly. Zazhodný sa považuje aj projekt obsahujúci odchýlky od Projektu, ak
podstatná časť projektu podlh posúdenia Poskytovatelaje zhodná s Projektom. V prípade odstúpenia podl'a tohto bodu
je odstúpenie Poskytovatel'a od Zmluvy účinné uplynutírrr posledného dňa obdobia, rra ktoré uŽ bo]a poskytnutá dotácia
podla tejto Zrnluvy, pričorn deri účirrrrosti odstúperria je zároveň poslednýtn dirotn platnosti Zmiuvy, a Zmluva zaniká s

účirrkarrri do budúcnosti.

8,4 Ak nie j e ustanovené inak, odstúperrie od Zmluvy je účinné, a Zmluva zaniká momentom jeho doruČenia druhej

Zmluvnej strane. Ak nieje uvederré inak, odstúpenínr od Znrluvy zanikajú vŠetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy.

Zm]uvná strana, ktorej pred odstúpením od Zmluvy poskytla plnenie druhá Zmluvná strana toto plnenie vráti.

B.5 Ak je Prijímatelbm fyzická osoba, jej smrťou Zmluva nezanikne, ibaŽe jej obsahom bolo plnenie, ktoré mal Prijímatel'

vykonať osobne. Do práv a povinností Prijímatela zo Zrnluvy vstupujú dediČia Prijímatel'a.

B.6 Ak obsahorn Zmluly je plnerrie, ktoré nra] zornrelý Prijírnatei'lykotrať osobrre, táto Zmluva rnornetrtom jeho smrti

zaniká. Vysporiadanie trárokov zo Zmluvy vykorrá Poskytovatel'voči dedičotrr. Poskytovatel'má nárok na vráteníe

nespotrebovanej časti plnetria ku dliu zániku Zmluvy, a ak Prijímatel'zo Zmluvy plnil čiastoČne, má Poskytovate]'nárok
na vrátenie časti poskytnutýclr finančných prostriedkov v polnel,e k ve]kosti uvedeného ČiastoČrrého plnenia

Prijímatetb, podl'a tolro ktorá suma je ryššia. Ak Prijíma|el'zo Zmluvy ku dňu zániku Zmluvy neplnil vóbec, má

Poskytovateťnárok na vrátenie celej sumy poskytnutých finančrrýclr prostriedkov, DÓkazné bremeno o plnení resp.

čiastočrrorn plnení zo Zrnluvy preclrádza na dedičov Prijírnatela, Ku dňu zániku Znrlur,y zaniká akéko]Vek právo

Prijírnatelá 0eho dedičov) rra akékolVek pltrenie Poskytovatelh zo Ztnluvy.

B.7 ustanovenia tejto zmluvy upravujúce sankcie ako aj povinnosti z nich vyptlívajúce, ako aj d'alšie ustanovenia, ktoré

svojou povahou majú platiť aj po zániku Zmluvy, nie sú odstúpením od Zmluvy dotknuté.

9 záverečné ustanovenia

9.1 PoskytovatelJsi lyhradzuje právo zrrížiť sumu poskytnutých finančnýclr prostriedkov z dóvodu nedostatku finanČných

prostriedkov v rozpočte Poskytovatela, ktoré sú príspevkom zo štátnelro rozpoČtu, r,ýluČne vŠak o sumu priamo

vyplývajúcu zviazania výdavkov štátlreho rozpočtu Ministerstvom finarrcií Sloverrskej republiky v ztnysle Zákona o

rozpočtov5iclr pravidláclr, V takolrrto prípade nezodpovedá Poskytovatel'za vzlriknuté náklady Prijímatela ani

nezodpovedá za prípadr-rú škodu.

g ,2 AkékolVek zmeny a doplnenia tejto Znrluvy j e možné vykonať qiluČne 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 Prljímatela je PrijímatelJ povinný informovať

Poskytovatelh bez zbytočného odkladu od ich vzniku, minimáIne 30 dní pred uskutoČnením zmeny, O zmenách

rozhoduje riaditeL FPU, v ]ehote najneskór 30 dní od doruČenia Žiadosti o zmenu.
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9,3 Ak finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy použije PrijímateL na dodanie tovaru, na uskutoČnenie

stavebných prác a/alebo na poskytnutie sluŽieb v zmysle zákona č. 343/2015 Z, z. overejnom obstarávaní a o

zmene a doplnení niektrrrých zákonov, je Prijímatelpovinný postupovať v zmysle uvedeného vŠeobecne závázného

právneho predpisu.

g.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Táto Zmluva podlieha v zmysle

pdslušných ustanovení zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorŠÍch predpisov v spojení s

relevantnými ustanoveniami zákona č.21,1,12000 Z. z. povinnému zverejneniu.

9.5 Zmluva je vyhotovetrá v dvoch rovnopisoch, z kto4iclr jeden dostane Prijímatel'a jeden Poskytovatel'.

9.6 Zmluvné strany sa v súlade s § 262 zákona č. 5 1 3/1 99 1 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorŠÍch predpisov (dalej len

obchodný zákonník) dohodli, že ich závázkový vzťah vzniknutý touto Zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom.
prijímatelpodpisom tejto Zmllvy vyhlasuje, že sa oboznámil s prísluŠnými všeobecne záváznými právnymi predpismi

ako aj so súvisiacimi internými predpismi Poskytovatela, ktoré upravujú vŠetky vzťahy výslovne upravené ako aj

qíslovne neupravené v tejto zmluve, prijímatel'v5islovne súhlasí s obsahom všetlcých súvisiacich interných predpisov

Poskytovatela a zavázuje sa plniť všetky povinnosti, ktoré mu z nich v súvislosti s touto Zmluvou vypllývajÚ.

9.7 Neoddelitelhou súčasťou Zmluvy sú aj tieto prílohy:

a) Prílolra č, 1,: Závázné ql,stupy a obsah projektu
b) Prí]oha č. 2: Rozpočet projektu

Zásielka podl'a tejto Zmluvy sa musí doručovať na e-mailovú adresu, prípadne na adresu sídla Zmluvnej strany, ktorej

je zásielka určená a ktoré sťt uvedené v záhlaví tejto Zmlur,y, ak sa Zm]uvné strany nedohodnú inak a na doruČovanie

zásielok si neurčia iné e-mailové adresy alebo iné korešpondenčné adresy. Zmluvné strany sa zavázujú vzájomne Si

písomne oznamovať všetky zmeny týkajúce sa adries oboch Zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy bez

zbytočného odkladu. V prípade porušenia povinnosti podla predchádzajúcej vety zodpovedá Zmluvná strana druhej

Zmluvne,j strane za prípadnú škodu, ktorájej porušením uvedenej povinnosti vznikla.

Zmluvné strany sa zavázujú, že si navzájom v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnú všetku nevyhnutnú

súčinnosť, ktorú bude možné v závislosti od konkrétnych okolností od nich spravodlivo poŽadovať. Zmluvné strany sa

zavázujú vzájomne si v prípade potréby bez zbytočrrého odk]adu poskytnúť informácie nevyhnutné na riadne splnenie

svojich závázkov vypl:ívajúcich irn zo Zmluvy, alebo z právnyclr predpisov, či prerokovať dÓIeŽité otázl<y, lctoré by

mohli v závažnej miere ovplyvniť plnenie povinností Zmluvných strán stanovených touto Zmluvou alebo právnym

predpisom, a tým ovplyvniť dosialrnutie účelu Ztnluly.

9.B

9.9
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9,10 Znrluvnéstranyvyhlasujú,žesiZnr]uvuprečítali,rozurnejújejobsalruasúh]asiasním.ZmluvnéstranylyhlasujÚ,Že
prostredníc|vorn tejto Zrnluvy je vy,jadrená ich skutočná, vážna, slobodná vÓlá, v ktorej niet omylu. Zmluvné strany

whiasujú, že túto Zmluvu neuzavreli v tiesni a za nápadne neqý,hodných podmienok. Na potvrdenie vyŠŠie uvedeného

Zmluvné strany Zmiuvu vlastnoručne podpíšu,

Bratis]ava Levice 19.11.2021

TEKov§KÉ pruzEtltr,t
vLEVICIACH

§v. Michala40
934 69 LEVIC8 |

0,',!-^
priiímateť

predseda rady FPU
za poskytovatel'a

L FPU
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Predpokladaný názov a číslo zbierkového
predmetu/zbierky

Čile;kárska svadobná parta

Predpokladané prírastkové číslo 2027 l 12

Typ akvizície (napr. naturfakt, artefa}<t - vlitvarný

drulr a pod.)
odevná súčiastka obradovélro clrarakteru - artefakt

Autor Anna Ištóková

počet kusov všetkých zbíerkov}iclr predtnetov 1,

umiestnenie
Depozitár odevu a textilu Tekovského múzea v Leviciach v

Dobóovskom kaštieli.

Ďalšie realizované aktivity v rámci projektu, príp,

sprievodrré podujatia, ak sú súčasťou projektu fie
potrebné ich presne vymenovať), v prípade

obmedzenia verej trýclr poduj atí tnožné realizovať

ako online prezentáciu

Nadobudnutý zbierkoqí predmet bude súčasťou pripravovanej výstavy

v Tekovskom múzeu v Leviciaclr pod názvotn Čite;kári - známi neznámi

(február - máj 2021). Bude doplriať fotografie profesionálneho

fotografa Martina Machaja z čilejkárskeho mikroregiónu. V prípade

obmedzenia verejných podujatí bude predmet súčasťou on]ine

prezentácie.

Iné qistupy projektu a propagácia (napr. plagát,

webstránka, sociá]ne siete, 1eták, pozvánka,

katalóg a pod.)

Informovanie o akvizícii zakúpeného predmetu bude na webovej

stránke Tekovského múzea v Leviciach. predmet akvizície bude

adekvátnym spósobom označený logom FPU s formuláciou: "Akvizíciu

podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia."

Informovanie verejnosti o podpore z FPU (žiadatel'

/ žiadatelka.je povirrný postupovať podl'a Prír-učky

pre propagáciu FPU zverejnenej na webovom sídle

FPU v časti Dokumenty)

Úspešr-rý projekt bude prezentovaný na webovej stránke Tekovskélro

múzea v Leviciach. Predmet akvízície bude adekvátnytn spósobom

označený logorn FPU s formuláciou: "Akvizíciu podporil z verejných

zdrojov Fond na podporu umenia." Rovnako pri propagácii bude

uvecletré 1ogo Forrdu na podporu umetrla spolu s už citovanou

formuláciou.

Príloha č. Lz Závázné výstupy a obsah projektu

Zmluva o poskytnutí finančnýc}r prostriedkov ó, 27,522-0'7 OB4
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Príloha č. 2: Rozpočet projektu

2.1 Kalkulácia nákladov

1skupina rozpočtol4íclr položiek Autorské honoráre, personáIne náklady a slttžby pňanlo súvísiace s realizáciou projektu

zahřria kumu]atívne rozpočtové podskupirry Autorské honoráre, Práce a služby vykonané na faktúru, PersonáIne náklady,

Služby priarrro súvisiace s realizáciou projektu a Správa audítora, ako boli definované v Štrrrktúre podpornej Činnosti na

aktuálny rok.

2skupina rozpočtovli,ch položiek cestovné a prepravné náklady zahřňa kumulatívne rozpočtové podskupiny cestovné
náklady, Náklady na prepravu teclrrriky, Ubytovanie, Stravné, Strava a občerstvenie a Poistenie umeleclgÍch diel, ako bo]i

definované v Štnrktúre podpornej činnosti na aktuálny rok.

3skupina rozpočtov5iclr položiek Nájmy priestorov a techniky zalrIiňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nájom / prenájom
interiérov na realizáciu projektu, Nájom / prerrájom exteriérov na rea]izáciu projektu a Nájom / prenájorn techniky na

realizáciu projektu, ako boji definované v Štruktúre podpornej činnosti na aktuálny rok.

4skupina rozpočtoqý,ch položiek MateňáIové náklady a obstaranie hmotného majetku v intencíách bežných výdavkov zahťňa

kumulatívne rozpočtové podskupiny Materiá]ové náklady nevyhnutne potrebné na reaiizáciu projektu a Obstaranie hmotného

majetku v intenciách bežrrých qidavkov, ako boli defirrované v Štruktúre podporrrej činnosti na aktuálny rok.

5Skupina rozpočtových položiek Propagácia a polygrafické náklady zahřř-ra kunrulatívne rozpočtové podskupiny Polygrafické
náklady súvisiace s v5irobou neperiodických publikácií, polygrafické náklady súvisiace s qirobou periodických publikácií,
Propagačné materiály a publicita a Výroba zvukového a multimediálneho nosiča, ako boli definované v Štruktúre podpornej

činrrosti na aktuálny rok.

oskupina rozpočtor4ích položiek Účastrtícke a členské poplatky zahřIia kumulatívne rozpočtové podskupiny Účastnícke
poplatky a Poplatky za členstvo v medzirrárodnýclr organizáciách, ako boli definovarré v Štrrrktúre podporrrej Čirrnosti na

aktuálny rok.

7Skupina rozpočtov5ich položiek Nákup knižníčného fondu a predplatné zahřňa kumu]atívne rozpočtové podskupiny Nákup
knižničného fondu a Náklady na predplatné periodických publikácií, ako boii defirrované v Štruktúre podpornej Činnosti na

aktuálny rok.

2,2 Predpokladané výnosy

2.3 Spolufinancovanie
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Predpokladarró qinosy Výlrosy

0,00 €

Spolu: 0,00 €

Skupirra rozpočtov5ich položiek(Pozri ČÍslovarré

poznámky pod tabrtlkou) Rozpočet Podpora z FPU Podpora zFPU v oh

Nákup zbierkovýclr predlrretov 1 250,00 € 1 000,00 € 100,00 %

Spolu: 1 250,00 € 1 000,00 € B0,00 %

Spoluíinancovanie Zdroje Zdroje v ok

Vereirré zdroje SR 0,00 € 0,00 %

Mastné zdroje 250,00 € 20,00 %

Spolu: 250,00 € 20,00 %
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