
luva o poskytnuti finančných prostriedkov 

  

Č. 21-120-01604 

uzavretá podľa ustanovení S 19 zákona č. 138/2017 Z. z. o fonde na podporu kuitúry národnostných menšin a 0 zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prednísov (ďalej len "Zákon s FPKNM") nižšie uvedeného dňa medzi 

nasledovnými zmluvnými stranami: 

Poskytovateľ: 

Názov: Fond na podnoru kultúry národnostných menšín 

Sídla: Cukrová 11, 811 08 Bratislava-Staré Mestu 

1COo: 51049775 

DIČ: 2120568032 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu (IBAN): SK10 8180 0000 0070 0057 8947 

Konajúci prostredníclvom: Riaditeľ PPRENM 

Ľ-mail: kultminordikultminor.sk 

Variabilný symbol: 21120901604 

(ďalej aj ako "Poskytovateľ!" aleho "FPKNM) 

Príjimateľ: 

Obchodné meno / Meno a priezvisko: Hradné múzenm vo Fiľakove 

Sidlo / Miasto podnikania / Bydlisko: Hlavná 14, 986 01 Hľakova + 

1ICO/Dátum narodenia: 42012241 

DIČ: 20225311530 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: VÚB paniku, a.s. 

Číslo účtu (IBAN): SK28 0200 9009 0044 7571 8153 

Kanajúci prostredníctvom: ing. Valéria Budálová, zastupujúca riaditeľka s 

E-mail: muzeum-hradňlakova.sk. illeshazy gahorfčamail.com 

iďalej aj ako "Prijímateľ“) 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa ďalej spoločne označujú aj ako "Zmluvné strany" a jednotlivo aj ako "Zmluvná strana": tálo 

Zmluva a poskytnuti finančných prostriedkov sa ďalej označuje ako "Zmluva" ) 

1 Predmet zmlhrivy 

1.1 Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s poskytnutím dotácie (ďalej len 

"Dotácia“), ktorú Poskytovateľ poskytuje Prijímateľovi ňa podklade Výzvy na predkladanie žiadosti o ÚOSRSTAEKe 

finančných prostriedkov č. 3/2821 (ďalej len Výzva“) a žiadosti Prijímateľa o poskytnutie finančných prostriedkov č 

21-120-01604 (ďalej len "Žiadosť") na podperu nasledovného projektu Prijímateľa podrobne špecifikovaného v 

Žiadosti: 

Názov nrojektu: XX]. Fiľakovské hradné hrv - Prierez dejinami Fiľakova a 

okolia i , 

Účel projektu: a) festivaly a prehliadky € 
Výška dotácie (v EUB): 9 000,00 

Výška minimálneho spolufinancovania (v £UX]: 450,00 

(vyššie špecifikovaný projekt ďalej len ako „Preiekt“). 
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1/2 

1.4 

1.6 

1.7 

2.3 

Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi Dotáciu ľormou bezhotovostného prevodu na bankový účet Prijímateľa uvedený v 

záhlaví Zmluvy, a to slo 30 dní odo dňa zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 

Prijímateľ Dotáciu bez výhrad prijíma a zaväzuje sa ju použiť výluéne na účel realizácie Projektu podľa Žiadosti a 

Rozpočiu (ďalej len "Úče!“), v súlade so Zmluvou a s platnými právnymi predpisimi aá vnútornými predpismi 

Poskytovateľa. 

Prijímateľ sa zaväzuje podieľať sa na finančnom zabezpečení realizácie Projektu formou povinného spolufinancovania v 

zmysle Zákoná a FPKNM, Štruktúry pádpovnej činnosti FPKNM a Rozpačtu, a to nájmenej v sume 450,00 EUR. 

Prijímateľ sa zaväzuje použiť Dotáciu do terminu uvedeného v bode 2.2 Zmluvy a preukázať Poskvlovateľovi spôsobom 

av lehotách uvedených v Zmluve použitie Dotácie v súlade s dohodnutým Účelom. 

Zmluvné strany sa dohodli na záväzných vecných výstupoch z Projektu, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 Zmluvy a 

ktoré je Prijímateľ povinný zrealizovať v termínoch uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej len "Záväzné výstupy"). 

Prijímateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že ku dňu uzavretia Zmluvy splňa všetky podmienky na poskytnutie Dotácie v 

zmysle uslanovení $ 16G ods. 2 Zákona o FPKNNÍ, 

Finančné prostriedky sú verejnými prostriedkami a poskytujú sa ako minimálna pomoc (pomac de minimis) podľa 

Schémy minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníclvom Fandu na padporu kultúry 

národnostných menšín v znení dadatku č. 2, ktová bola Zverajnená v Ohchodnom vestníku č. 75/2020 vydanom dňa 20. 

04. 2020 pod G000012. Minimálna pomoc, ktora sa poskytuje na základe tejto zmluvy, je v súlade s nariadením 

Komisie (EU) č. 1407/2013 7. 18. decembra 2013 o nnplatňovam článkov 107 a 108 Zraluvy o fungovaní Furánpskej únie 

ná pomoc de minimis (UV EÚ L 352, 24.12.2013, s.1). 

Dolácia je účelovo viazaná na úhradu výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, tak ako sú podrobne uvedené v 

rozpočto nákladov Projektu tvoriacom Prílohu č. 2 Zmluvy (ďalej lon "Rozpačet"). 

Prijímateľ je povinný použiť Dotáciu najneskôr do: 31. marca 2022. 

Prijímateľ je oprávnený použiť Dotáciu na úhradu konkrétneho výdavku (nákladu) najviac v sume, ktorá je pri tomto 

výdavku (náklade) uvedená v Rozpočle. Prijímaleľ 18 oprávnený a povinný použiť a vyúčtovať výdavky (náklaty) v 

ľaráci jednotlivých rozpočtových položiek uvedených v Rozpačte. V priebehu realizácie Projektu môže Prijímateľ 

presunúť finančné prostriedky medzi jednotlivými rozpočtovými položkami tak, že navýšenie je možné maximálne do 

výšky 20 % finančných prostrsštedkov pridelených na danú rozpočtovú položku. Rozpočtovú položku je možné znížiť aj o 

viac ako 20 %, ale je potrebné ju využiť, nie je možné ju úplne vynechať. 

Prijímateľ je oprávnený a povinný použiť Dotáciu výlučne na úhradu výdavkov (nákladov) súvisiacich s realizáciou 

Projektu v zmysle Rozpočtu a Zásad poskytovania finančných prostriedkov z FPKNM (ďalej len "Onbrávnené výdavky" 

). Oprávnené výdavky musia byľ vynaložené v súlade s princípmi hospodárnosti, učelnosti a efektívnosti. tak ako sú 

tieto princípy definované v Zásadách poskytovania finančných prostriedkov z FPKNM, Oprávnenými výdavkami nie sú 

najmä výdavky bez priameho vzťahu k Projektu, výdavky, ktoré nie sú súčasťou Rozpočtu, a ďalšie výdavky uvedené v 

Článku 6 bode 5 Zásad poskytovania finančných prostrierkov z FPKNM. Za Oprávnené výdavky sa považujú aj 

výdavky, ktoré Prijímateľ vynaložil pred uzávretím Zmluvy, ak bôli vynaložené ná úhradu nákladov, kloré vznikli 

najskôr 15.01.2021. Oprávnenými výdavkami sú len He výdavky, ktoré Dríjímateľovi vzniknú najneskôr do Lermínu pre 

použitie Dotácie v zmysle bodu 2,2 Zmluvy. Dňom vzniku výdavku sa rozumie deň dodania tovaru alebo poskytnutia 

služieb, ktoré sú predmetom vyúčtovania. Dňom úhrady sa rozumie deň odpísania finančných prostnedkov z účtu 

Prijímateľa za účelom zaplatenia ceny za tovar alebo služby. 

Výnosy z Dotácie, aku sú napr. úroky poskytnuté penažnym úslavom, v ktorom mä Prijímateľ zriadený účet, na ktorom 

sa finančné prostriedky nachádzajú, sú príjmami Poskytovateľa, ak platné právne predpisy neustanovujú inak. 

Prijímateľ je povinný všetky výnosy po odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okrem poplatkov za založenie a zrušenie 

účtu) odviesť na bankový učet. Poskytovaleľa uvedený v bode 4.1 Zmluvy, a Ľa nred dátumaám konečného a úplného 

vyúčtovania Dolácie, O vrátení výnosov Prijímateľ upovedomi Poskvtovateľa pisomne pred realizáciou prevodu. Ak 

Prijímateľovi výnosy nevzniknú, je povinný informovať o tom Poskytovateľa formou čestného vyhlásenia predloženého 

spolu s vyúčtovaním Dotácie. 
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2,6 

2.8 

2.10 

Ak Prijímateľ nebude Projekt realizovať, je povinný a tom Poskytovateľa bez zbytočného odkladu písomne informovať. 

Príjimateľ je povinný vráť všetky finančné prostriedky poskytnute mu na základe lejto Zmluvý v lehote podľa bodu 

4.3 Zmluvy, a to na bankový účet Poskytovateľa uvedený v bode 1,1 Zmluvy, Vrátením nepoužitých finančných 

prostriedkov Prijímateľ stráva na tieto finančné prostriedky akýkoľvek nárok. 

Ak Prijímateľ nepoužije celú sumu Dotácie, je povinný vrátiť Poskytovateľovi všetky nepoužité finančné prostriedky v 

lehote podľa bodu 4.3 Zmluvy, a lo na bankový účet Poskylovateľa uvedený v bode 4.1 Zmluvy. O vrátení nepoužitých 

finančných prastriedkov Prijímateľ upovedomí Poskytovateľa pisomne pred realizáciou prevodu. Vrátením nepoužitých 

finančných prostriedkov Príjimateľ stráca ná tieto finančné prostriedky akýkoľvek nárok. 

Prijímateľ sa v súvislosti s realizáciou Projektu zaväzuje primeraným a vhodným spôsobom (podľa povahy Projektul 

informovať verejnosť 0 tom, že Projeki podporil Poskytovateľ, najmä uvádzať informáciu v nasledovnom znení: 

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín" a pripojiť logo 

Poskytovateľa v súlade s príslušným manuálom pre vizuálnu identitu PPKNM, ktoré Poskytovateľ zverejní na svojom 

webovom sídle, v znení platnom k momentu uskutočnenia propagácie. Prijímateľ sa ďalej zaväzuje písomne alebo ©- 

mailom na adrese oznamyGkultminor.sk informovať Poskytovateľa o termíne realizácie výstupov Projektu, vrátane 

reprezentačných, propagačných alebo iných spoločenských podujatí súvisiacich s uvedením Projektu na verejnosti, a 

ta v dostatočnom časovom predstihu, v každam nripade však najneskor 10 dní vopred a v prípade periadickej a 

neperiodickej tlače aspoň 5 dní pred vyskladnením publikácie. Prijímateľ je povinný umožniť Poskytovateľovi a osobám 

povereným Poskytovateľom učasť na všetkých podujatiach súvisiacich s Projektom. 

Prijímateľ sa zaväzuje, že pri realizácii Projektu bude postupovať v súlade so všetkými aplikovaleľnými právnymi 

predpismi a touto Zmluvou. Psijímaleľ sá ďalej zaväzuje. Že na všetkých podujatiach a aklivitach súvisiacich s 

Projektom vykoná s vynaložením maximálneho úsilia všetky opatrenia na zahbránčnie tomu, aby na podujalšách a 

aklivitácii súvisiacich s Projektom došlo k: 

a) podpore alebo propagácii skupin osôb alcho hnutí, ktaré v rámce! svojej Činnosti prejavujú podporu aleho 

smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd iných: 

b) používaniu zástav, odznakov, rovnošiat, hesiel alobo iných symbolov, prejavovaniu sympatil k skupine aleho 

hnutiam, ktoré prejavujú podporu alebo smerujú k potláčaniu základných práv a slobúd vsóh: 

cl  sprístupňovaniu, uvádzaniu (do ohehu, ponúkaniu, predávamu aleho inému spôsobu rozšívovania 

extrémistických, ako aj právnymi predlnismi SR zakázaných, ideí alebo materiálov: 

d) hanobeniu nieklorého národa, Jeho jazyka, nábhožensiva, k hanobeniu nieklorej rasy alebo etnickej skupiny, K 

hanchermu jednotlivca aleba skupiny osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe 

plei, eínickej skupine, pôvodu rodu, pre ich náhoženske vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania alebo k 

vyhrážaniu sa #skyrmto osobám ajeho k ahmedzovaníu práv takýchto osôb: 

e) podnecovaniu k nás! 
      
lia ž 

  

ik nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivvovi ore ich prislušnosť k niektorej 

pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náhoženské vyznanie: 

  

rase, národu, náruúnosti, ! 
   

fo k politickej agilácií, podporovaniu alebo papularizácii názvu, značky, programu alebo hesiel politickej 

strany, politického hnutia aleho ich kandidáta, aleho akéhokoľvek iného kandidáta na verejnú funkciu, k 

umiestňovaniu aleho rozdávaniu letákov a pod. 

  

(ďalej aj ako "Nežiaduce konanie“) 

Ak aj napriek splneniu povinností Prijímateľa podia hodu 2.9 Zmluvy dôjde bez jeho zavinenia k Nežiaducemu 

správaniu, Prijímateľ je novinný boz zbytočného odkladu zakročiť a vykonať úkony a prijať opatrenia na okamžité 

zamedzenie Nežiaduceho správania a zahezpečenie, aby Nežiaduce správanie nepokračovalo a ani sa neopakovalo. 

Pri použití Dotácie je Prijímateľ povinný poslupovať v súlade s uslanoveniami zákana č. 343/2015 Z. z. © veľejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Poskylovateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať versiú a finančnú Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami 

poskytnutými Prijímateľovi na základe tejto Zmluvu. 7X2 al kontrolu dodržiavania povinnosti a záväzkav Prijímateľa 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy aleho s ňou akokol. x > 

    

acich. Prijímateľ sa zaväzuje umožniť Poskytovateľovi a 

   osobám noveraným Poskytovateľom vykonať koní predchádzajúcej vety a poskytnúť im všetku potrehnu 

súčinnosť, najmä predložiť doklady a údaje z užiovne s,idencie, umožniť vstup do priestorov. ktoré má Prijímateľ 

registrovane ako svoje sídlo alebo miesto podnižanít as az do priestorov, v klorých Prijímateľ realizuje Projekt alebo 

vykonáva inú činnosť. 

K zmene podmienok použitia Dolácie môže dôjsť výlučne spôsohuny uvedeným v Článku 11 Zásad poskytovania 

finančných prostriedkov z FPKNM. Žiadosť a zmenu je Prijímateľ novinný doručiť Postetavateľovi písomne. 
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3 Vyúčtovanie dotácie, vyhodnotenie projektu 

%1 Prijímateľ je povianý vypravovaťľ a predložiť Poskytovateľovi finančne vyúčtovania Dotácie a vecné » im 

Prajektu (ďalej snolu len "Vyúčtovanie"), a lo v tormine da: 26, apríla 2022. 

3.2 Predloženie úplného a správneho Vyúčtovania je jednou z podmienok pre poskytnulie finančných pros .- 

nasledujúcich rozpočtových rokoch. Vyúčtovánie Je Prijímateľ pavinný vyhotoviť a predložiť Poskytovatú 2 

Poskytovateľom určenej štruktúre a rozsahu, a Ľo prostrednictvom registračného systému Poskytovateľa a náslec.::z 

v tlačenej podobe. K vyučtovaníu je prijímateľ povinný priložiť aj: 

a) kopie originalnych účtovných dokladov označených čislom Zmluvy (účtovný doklad musi obsahovat 

náležitosti v zmysle $ 10 zákona č. 431/2002 Z. z. a účtovníctve v platnom znení, pričom. Prijímateľ 

zodpovedá za ohsahovú správnosť účlovného dokladu), ktoré potvrdzujú použítie Dotácie, a kópie výpisov z 

účtu Prijímateľa označených číslom Zmluvy, na ktorý bola Dotácia poukázaná a z ktorého boli uhrádzané 

výdavky ná Projekt. Ak je Prijímateľ registrováným platcom pre DPI (daň z pridanej hodnoty) a môže si 

uplatniť odpočítanie DPR, tálo nie je pri Vyučtavaní Dotácie povážavaná za oprávnený výdavok: á 

b) ďalšie doklady v zmysle $ 19 ads. 4 Zákana o FPKNM a Príručky pri: vecné vyhocnatenie a vyúčtovanie 

projektu FPKNM, ktorú Poskytovateľ zverejm na svojom webovom: sídle: 

c) ak bola Prijímateľovi poskytnutá Dotácia vo výške 25 00G EUR aleha viac, je povinný priložiť k Vyúčtovaniu 

správu auditora alebo znalecky posudok licencovaného ználca o zhode predloženého únančného vyúčtovania 

so zmluvou, Minimálne obsahové náležitosti správy auditora resp, znaleckého posudku ustánovuje Článok 7 

bod 4 Zásad poskytovania finančných prostriedkov 7 FPKNM. 

3.3 Vyúčtovanie musí obsahovať informáciu o použití finančných prostriedkov podľa rozpoúlových položiek v zmysle 

Rozpačtu. Neoddeliteľnou súčasťou Vyúčtavania je aj zdokladovanie spolufinancovánia Projektu. 

u
 

a
 Prijímateľ je povinav vypracovať vecné vyhodnotenie Projektu v prednpisanej strukltúre určenej v Príručke pre večné 

vyhodnotenie a vyúčtovanie nrajektu FPKNM, ktorú Poskytovateľ zvärajní nú svojom wehovom sídle, Vecné 

vyhodnotenie musi obsahovať: 

a) správu o realizácii Projektu podrobne papisujúcu všetky etapy realizácie Projektu: 

b) informáciu o naplnení predpokladav, cieľov a výsledkov Projektu, ktoré Prijímateľ uviedol v Žiadasti: 

u) vlastné zhodnotenie prínosu Projektu po jeha realizácii, 

K. vecnému vyhodnoteniu Projektu jo Prijímateľ povinný priložiť aj dokumenty potvrdzujúce splnenie povinnosti Prijímateľa 

podľa úrvej vety bodu 2.8 Zmluvy. 

95 — Prjíuateľ je povinný doručiť Poskytovateľovi Vručtovanie do kancelárie FPKNM osohne. prostredníctvom kuriérskej 

služby alebo doporučenej pošlovej zasielky alebo ako elektronické podanie reatizované prostredníctvom Ústredného 

portálu verejnej správy. V pripade doručovania nrostredatťeľvoní Slovenskej pošty alebo kuriérskou služhou je lehota 

zachovaná aj ak je v posledný deň lehoty zásieľka nadaná na poštovú prepravu, 

23.6 Ak Príjimateľ nepredloží úplné Vyúčtovanie v te! núlns uvedenom v bode 3.) Zmluvy, Poskylovaleľ ho písomne vyzve, 

ahy predložil Vyúčtovanie bez: zhytočného odščadu, ňameskár však do 15 dni od doručenia písomnej výzvy. Ak 

Príjímateľ nepredloží Vyúčtovanie ani v uvedenej sydatočnej lehote, považuje sa to za porusenie Zmluvy, ktoré 

oprávňuje Poskytovateľa adstúnií od Zmluvy "bad 5.2 Zmluvy) a požadovať od Prijímateľa vrátenie celej Dotácie (bod 

4.4 Zmluvy). 

u
 

>
 Ak kancelária FPKNM zislí nedostatky vo Vyúčtavam aleho v jeho príohách, oznámi tieto nedostatky Prijímaťeľovi 

prostredníctvom elektronickej pošty a vyzve ha, aby ich odstránii vlehote do 7 dal od doručenia výzvy, Ak Prijímateľ v 

slanovenéj lehote nedustatky neodstráni, ovažuje sa lo zá porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Puskytovateľa odstúpiť 

od Zmluvy (buď 5.2 Zmluvy) a požadovať ad Prijímateľa vrátenie celej Dotácie (bod 4.1 Zmhrvv). 

38 Po ukončení overenia použitia finančných prostrielkov a realizácie vecných výstupov Projekru kancelária TPKNM 

inťovmuje Prijímaleľa o ukončení Zmluvy elektronickou poštou. Ak je Prijímateľ na záklaťie kontraly povinný vrátiť 

Poskylovateľovi poskytnuté finančné prostriedky aleho ich časť, kancelária "PKNM ho písomne vyzve, aby lieto 

finančné prostriedky odviedol na účet. Poskytovateľa uvedený v bode 4.1 Zmluvy. a to v lehote do 15 dní od doručenia 

vyzvy, Ak Prijímateľ v určenej lehote výzvu neunosluchne, alebo ak Prijímateľ odvedie na bankový účet Poskytovateľa 

neúplnú sumu, povážuje sa lo za porušenie Zmluvy, ktoré oprávhuje Poskylovateľa odstúpiť od Zmluvy (bod 3.2 

Zmluvy) a požádovať ad Prijímateľa vrátonie celej Datácie (bad 4.4 Zmluvy). 
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3.9 Ak Poskvtovateľ zisti porušenie podmienok použitia Dotácie, je anravnený zastaviť poskytovanie ďalších finančných 

prostriedkov Prijímateľovi až do času, keď Prijímateľ Poskytovateľovi riadne preukáže, Žo nedostatky v hospodárení 

vytknuté pri výkone administratívnej finančnej kontrolv napravil. Poskytovateľ najmä neposkytne Prijímateľovi 

finančné proslriedky na jeho ďalšie projekty, a to až do úvlného odstránenia zistených nedoslalkov, alebo vrátenia 

požadovanej časti Dotácie Poskytovateľovi. 

4 Vrátenie finančných prostriedkov, sankcie 

4.1 Ak je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi Dotáciu alebo jej časť, je povinný poukázať príslušne finančné 

prostriedky na nasledovný bankový účel Poskytovateľa: 

a) 1BAN SK63 8180 9000 0070 0057 3963, ak Datáciu vracia počas kalendárneho rôka 2021: aleba 

b) TBAN SK41 8180 0000 0070 0057 8971. ak Dotáciu vracia po ukončení kalendárneho roka 2021, 

Výnosy z Dotácia v zmysle bodu 2.5 Zmluvy je Prijímateľ povinný poukázať na účet Poskytovateľa: 

aj) IBAN SKG3 8180 0000 0370 9057 8963, ak výnosy z Dolácie vraciá počas kalendárneho roka 2021: alebo 

h) IBAN 5K41 8180 0000 0070 0057 3971, ak výnosy z Dotácie vracia po ukončení kalendárneho roka 2021. 

Pre identifikáciu platby je Prijímateľ novinný použiť variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Najneskôr v deň 

zrealizovania plathy je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi avízo o platbe. 

3.2 Prijímateľ je povinný vrátiť Poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré použi! v rozpore s Účelom dohodnutým v tejto 

Zmluve, a to do 30 dní odo dňa predloženia Vyúčtovania alebo od zistenia ich neoprávneného použitia. 

4.3 Prijímateľ je povinný vrátiť Poskytovateľavi finančné prostriedky, ktoré nepoužil celkom aleho sčasti na financovanie 

Projektu, a to do 30 dní odo dňa skončenia realizácie Projektu. 

41.4 Ak Poskytovateľ odstúpi od Zmluvy (bocl 5.2 Zmluvv), Prijmmateľ je povinný vratiť Poskytovateľovi cetú Dotáciu do 15 

dní odo dňa, keď odslúpenie nadobudne účinnosť (nad 5.3 Zmluvy). 

4.5 Prijímateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľavi pokutu va výške 1 % z poskytnutých finančných prostriedkov, najmenej 

30 EUR, za nepredloženie Vyúčtovania snoločne s novinne predkladanými prílohami a dokladmi v lehote uvedenej v 

Zmluve alebo v dodatočnej Inhote určenej va výzve Poskytovateľa (pričom povinnosť zaplatiť pokutu vzniká samostatne 

za nedodržanie kazdej jedzotilvej lehoty). Ak je Prijímateľ v omeškaní s predložením Vyúčtovánia spoločné $ povinne 

  

  

, Ť 
predkladanými prítahnmi s dúkludrať vh. al šesť mesiacov, je povinný za každý ďalší: ukončený mesiac omeškania 

následujúci pu Šieslom  mesigii žavlatiť Poskyľovateľovi pokutu 200 ĽUR. Povinnosť Prijíniateľa predložiť 

Poskytovateľovi Vyúčtovanie #polúcné # vovinne predkladanými prílohami a inými dokladmi zostáva zachovaná aj po 

zaplatení pokutv. 

4.5 Prijímateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi penále vo výške 0.01 % zo sumy neoprávnené použitých finančných 

prostriedkov, a to zá každý deň neoprávneného použitia finančných prostriedkov podľa prvej vetvy hodu 4.2 Zmluvy. 

Prijímateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi nenále vo vyške 0,01 % zo sumy neoprávnené zadržaných linančných 

prostriedkov, a to za každý deň neoprávneného zadržania finančných prostriedkov po uplynutí lehoty podľa hodu 4.2 

resp. bodu 4.3 Zmluvy. Povinnosť Prijímateľa vrátiť Poskytovateľovi finančne prostriedky zostáva zachovaná aj po 

zanlatení penále. 

4.7 Ak je Prijímateľ povinný vrátiť finančné prostriedky alebo ich časť podľa bodu 2.9, 2.7 alebo 4.4 Zmluvy a Prijímateľ 

tieto finančne prostriedky Poskytovateľovi nevráli vo výške a v lehote uvedených vo výzve alsho v Zmluve ft.j. poruší 

svoj záväzok vrátiť tieto finančné prostriedky), vzniká Poskytovateľovi voči Prijímateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 0,01 % z dlžnej sumy, a to za každý deň omeškania Prijímateľa s vrátením finančných prostriedkov, 

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa vrátiť Poskytovateľovi finančné prostriedky. 

4.8 V prípade omeškania Prijímateľa so zaplatením akézokoľvek peňažnéhu záväzku Poskytovateľovi je Príjmiateľ novinný 

zaplatiť Poskytovateľovi úvoky z omeškania vo výške 9,03 % 2 dižnej sumy, a to za každý deň omeškania. 
   

  

4.3 Ak v dôsledku skutočnosti, za ktorú zodpovedá Prijímateľ, vzníkné Poskytovateľovi škoda, Prijímateľ sa záväzuje 

nahradiť ju Poskytovateľovi v lehote, ktôru učí Poskylováleľ, a v celom rozsahu ľak, ako bude vyčíslená 

Poskytovateľom. 
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4.10 Zaplatením penále, pokuty a zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy nie je dotknuté právo Poskytovateľa na náhradu 

škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej hola dohodnutá sankcia. Náhrada škody môže byť 

uplatňovaná Poskytovateľom voči Prijímateľovi v plnej výške, a to aj v prípade, ak zmluvná pokuta či iná peňažná 

sankcia prevyšuje výšku škody 

4.11 Porušenie povinnosti Prijímateľa vrátiť finančné prostriedky v súlade s touto Zmluvou má za následok pozastavenie 

všetkých plálieh Paskytovateľa voči Prijímateľovi, a to vrátane plalieb na základe iných zmlúv a dohôd medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľam. Ak bude Prijímateľ v ameškam s vrátením finančných prostriedkov viac ako 6 (šesť) 

niesiacov, uplynutím uvedenej doby zaniká právo Prijímateľa na úhradu akýchkoľvek ďalších platieh Poskytovateľa voči 

Prijímateľovi, a lo vrátane nlatieb na základe iných zmlúv alebo dohôt uzavretých medzi Poskytovaleľom a 

Prijímateľom. 

1.12 Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie ([inancných proslriedkov podľa tejlo Zmluvy v prípade, ak sá 

Prijímateľ dostane do omeškania s vrátením finančných prostriedkov podľa inej zmluvy alebo dohody uzavretej medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom. Ak táto omeškanie trvá vluc uko 6 mesiacov, zaniká právo Prijímateľa na úhradu 

finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy a Poskytavateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť (bod 5.2 Zmluvy). 

5 Zánik zmluvy 

5.1 Zmliva môže zaniknuť najmä: 

a) Poskytovateľovou akcentáciou riadneho a úplného Vyúčtovania Projektu a úplným vysporiadaním všetkých 

finančných záväzkov Prijímateľa väačí Poskytovateľovi: 

hi) vzájomnou pisomnou dohodou Zmluvných strán: 

c) odstúpením Poskytovateľa od Zmluvy: aleba 

d) vrátením Dotácie podľa budu 5.5 Zmluvy. 

3.2 Poskytováteľ je oprávnený adstúpiť od Zmluvy najmä: 

a) ak Prijímateľ použije Dotáciu aleba jej časť v rozpore so Zniluvou alebo v rozpore s Účelom dohodnutým v 

Zmluve: 

b) ak Prijímateľ poruší Zmluvu iným spôsobom, než je uvedený v hode 5.2 písm. a) Zmluvy, a nezjedná nápravu 

ani v dodatočnej primeranej lehote nie kratšej ako 13 kalendárnych (ní, ktarú mu na to Poskytovateľ 

poskytne v pisomnej výžve na nápravu: 

c) víyrmípade nadsťatnej zmeny okolností, Za ktorých došlo k uzavretiu Zmluvy, a to najmä: 

() ak sa preukáže, že údaje v Zladusti a dokladoch, na základe ktorých Poskytovateľ rozhodol o 

poskytnutí Dotácie Prijímateľovi, bol! nepravdivé, neúplné, zavádzajúce aleho sfalšované: 

ti) ak sa vyhlásenie Prijímateľa uvedené v bode 1.7 Zmluvy ukáže ako nepravdivé, nepresné alebo 

neúplné: 

(iii) ak Prijímateľ hezdôvodne pozastavil realizáciu Projektu: ako aj 

(iv) ak na majelok Príjumateľa hola novolená exekúcia, reštrukluralizária alebo vyhlásený konlúurz, 

alebo bol návrh na vyhlásenie kankurzu zamietnutý pre nedastatak majetku. 

5.3 Odstúpenie od Zmluvy nadohúda účinnosť doručením visomného oznámenia © odstúpení druhej Zmluvnej strane. 

5.4 Ustanovenia Zmluvy upravujúce povinnosť vrátiť Datáciu, náhradu škody, sankcie, ako aj ďalšie ustanovenia, ktore 

vzhľadom na svoju povahou maiú platiť aj pu zaniku Zmluvy, nie sú odstúvením od Zmhuvy dotknuté. 

55  Akje Prijímäteľom (yzická osoba, jej smrťou Zmluva nezanikne, ibaže hy jej obsahom bolo plnenie, ktoré mal Prijímateľ 

vykonať osobne, Do práv a povinnosti Erijimatsľa 20 Zmluvy vstupujú dedičia Prijímateľa. 

5.) Zmluvné sirany sa dohodli, že ak sa Prijímaleľ razhodne Projekľ nerealizovať a lata svoje rozhodnutie Poskytovateľovi 

písomne oznámi, Friimateľ vrati Poskytovateľovi celú Dotáciu bez zbytočného odkladu po zaslaní oznámenia o 

upustení od realizacie Projeklu Poskytovateľovi. Vrátením celej Dotácie Poskytovateľovi: Zmluva zaniká. Vrátením 

Dotácie sa rozumie jej pripísanie na pristusšný bankový účet Poskytovateľa v zmysle hodu 4.1 Zmluvy. 

6 Rôzne 
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6.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obama Zmluvnými stranarni a účinnosť podľa ustanovení # 17a 

Ohčianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

6.2 Zmluva sa riadi nrávam Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Zákoha a FPKNM, zákona č. 358/2015 Z, 7. 0 

úprave niektorých vzľahov v oblasti štálnej pomoci a minimálnej ponioci a 0 zmene a donlnení niektorých zákonov 

(zákon o štátnej pomocí) a zákona č. 40/1964 Zh. Ohčiansky zákanník v znení neskorších predpisov. Na rozhodovanie 

sporov z tejto Zmiuvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky, 

6.3 Zmluvu je možné meniť a doplňať výlučne na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, formou písomných 

vzostupne číslovaných dodatkov k Zmluve. Prijtinateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa 0 všetkých skutočnostiach, 

ktoré by mohli vyvolať potrebu zmeniť alaho doplniť Zmluvu, a lo bez zhyločného odkladu od ich vzniku. 

6.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, Že si na požiadanie a v dobrej viere včas poskytnú všetku súčinnosť potrebnú alebo 

žiaducu na splnenie predmetu a účelu Zmluvy a riadneho výkonu práv a povinnosti Z nej vyplývajúcich. Zmluvné 

strany súhlasia. že prijmú akékalvek ďalšie, aj v Zmluve výslovne neupravené, opatrenia, ktorú môžu hyť potrebné 

aleho žiaduce na riadnu realizáciu predmetu a účelu Zmluvy. 

6.3 Písomnosť zaslaná doporučenou poštou na adresu sídla/miosta nodnikania/bydliska adresáta, ktorá je uvedená v 

záhlavi Zmluvy alebo ktorú adresát oznámi druhej Zmluvnej strane podľa poslednej vety tohlo hodu 6.6. sa bude 

považovať za doručenú aj vledy, ak nebude adresátom prevzatá, a to dňom uplynulia odbernej lehoty. Ak adresál. 

odmietne zásielku príjať, zásicika sa bude považovať za doručénú dňom odmietnutia prijatia zásielky. Prijímateľ jo 

povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu svojich kontaklných údajov. 

6.6 Prijímateľ nie je oprávnený postúpiť ant mak previesť na trotlu osobu akékoľvek právo alebo povinnosť vyplývajúcu zo 

Zmluvy. Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započilavať vzájomné pohľadávky Zmluvných strán. 

6.7 Ak budú Zmluvné strany, súd alebo iné kompelentné ovaány nooväžovať niektoré uslanovenie Zmluvy za neplatné álehňo 

nevymáhateľné. potom takéto ustanovenie bude neplatné i27 v dotknuloní a v najužšom možnom rozsahu, príčom jeho 

zvyšná Časť, význam a dopady. ako aj ostatné ustazovsnia Zmluvy zostávajú v platnosti, Tie ustanovenia, ktoré holi 

považované za nevymáhateľné aleho neplatné, hbučý Zmluvnými stranám! znova prerokované a nahradené v dohrej 

viere s cieľom podporiť pôvodný zámer sleduva 

  

  

ra
 

  

uzaznými slranami, 

  

6.8 — Zmluva je vyhotovená v 2 (dvacm 

rovnopis. Neoddeliteľnou sú 

son ajrsonskom jazyku, pričom kažilá Zmluvná strana dostane 1 (eden) 

utilohíiy uvedené v Zozname prilol nižšie. 

  

M
 

—
 

o
 Prájimateľ podpisom. Zo... „BU, r 5a oznam so Zákonom a FPKNM a ostatnými aplikovateľnými všeobecné 

záväznými právitťau. 21eur 1x sl #0 gávisiacimi vnútornými predpismi Poskytovateľa, ktoré upravujú vžťahy 

ž (1... 8 aero platnom ku dňu podpisu Zmluvy (publikované na webových stránkach 

atečovi inzk spristupnené), nájmä s ustanoveniami Zásad poskytovania finančných 

Prijímateľ výslovne súhlasí s ohbsáhom všetkých súvisiacich vnútorných predpisov 

    

  

súvisiace s pre 

Poskytovateľa ala 

prostriedkov z 

Poskytovateľa a zaväzuje sa plniť všetky povinnosti, kľoré mu z nich v súvislostí s touto Zmluvou vyplývajú. 

6.10 Zmluvné strány vyhlasujú, že sa so Zmluvou riádné oboznámili a jej vbsahu porozumeli, že Zmluva je dostatočné 

určitá a zrozumiteľná a nebola uzavretá v tesní alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej 

vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, Zmluva im ukladá pravné záväzky, ktoré sú pre ne záväzné 

a môžu byľ voči nim vymáhané podľa ustanovení Zmluvy. 
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Zoznam príloh: 

Príloha č. 1: Záväzné výstupy Projektu 

príloha č. 2: Rozpočet 

Poskytovateľ: 
Prijímateľ: 

DratúslaVá, ooeeerrrnonn nn 
räťakovo 05.08.2021    

  

Fond ná podporu kultúry národnostných menšín 
ina. Valéria Budaijová, zastupujúca riaditeľka 

riaditeľ 
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1 Záväzné výstupy Projektu 

Názov podujatia: XXI. Fiľakovské hradné hry a XV. Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe %, 

"Trvanie podujatia: dvojdňové podujatie 

Aktivity v rámci podujatia: predstavenia, tvorivé dielne a workshopy, koncerty, súťaž v historickej lukostreľbe p/ 
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# 

2 Rozpočet 

2.1 Kalkulácia nákladov A 

podavat 
Rozpočlová položka necifikácia K 

FPKNM 

Práce a služby priamo súvisiace s honoráre historických skupín, chodúľového divadla a hudobnej 6 665.00 € 

realizáciou projektu skupiny OSN 

Práce a služby priamo súvisiace s ž úra g á zrk č Š 
roja y p g moderátori, tlmočníci, fotografické, ozvučovacie a grafické služby 950,00 € 

realizáciou projektu 

A J honorár vedúcemu hudobného workshopu a bezpečnostnéh 
Personálne náklady kl Š SONA i S EOS RANY 540,00 € 

personálu 

5 Se plagáty - cca 230 kusov, letáky - cca 1500 kusov, platené — 
Propagačné materiály a publicita sos S z SAS S ! Ť ž 395,00 € 

facehookové príspevky - dosah cca 1700 používateľov 

Strava a občerstvenie 450,00 € 

spôlu: 9001,06 4 

2.2 Predpokladané výnosy 

Prednpoklada 1 ý 

0,00 € 

Spolu: 0,00 €         
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