
ZMLUVA
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014
číslo: MK-1836/201412.1

uzatvorená podl'a § 51 zákona Č. 4011964 Zb. Občiansky zákonnik v znení neskorších predpisov v spojení
s § 4 ods. 5 zákona Č. 434/20 lOZ. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v zneni zákona Č. 79/2013 Z. z. (ďalej len ,.zmluva") medzi zmluvnými stranami označenými

ako

Poskytova tel':
Sidlo:
Zastúpený:
alebo

IČO:

Bankové pojenie:
Výdavkový účet:

Príjmový účet:

Depozitný účet:

(ďalej len ,.poskytovatel'·)

a

Prijímatel':
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

\BAN:
Peňažný ústav:
(ďalej len "prijímatel")

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP Č. 33, 813 31 Bratislava I
Marek Maďarič, minister kultúry Slovenskej republik')'
JUDr. Emília Kršíková, vedúca služobného úradu Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky
00165182

tátna pokladnica
SK90 8 I 80 0000 0070 0007 1652
SK66 8 I 80 0000 0070 0007 1599

K I 8 8 I 80 0000 0070 0007 1687

Obce Halíč

Mieru 66, 985 II Halič

Vladimir Rehanek, starosta
00316091
SK51 5600 0000 0060 0874 400 I
5600 Prima banka Slovensko, a.S.

Článok l
Predmct zmluvy

I. Predmctom zmluvy je poskytnutie dotácic prijimatel'ovi zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu
a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 950 eur (slovom: deväťstopäťdesiat eur) jednorázovo
na podporu realizácie projektu s názvom Knížnica priatcl'ská k deťom (ďalej len
,.projekt") - vytvorenie detského kútika v kniž.nici.

2. Dotácia je podl'a § 8 ods. 4 zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov (ďalej len "zákon
č. 523/2004 Z. z.") určená na úhradu bežných výdavkov v nasledovnom členeni: obstaranie hmotného
majetku v intenciách bežných výdavkov (v tom: knihovnička 2ks, koberčeky 2 ks, sedacie
vankúše 3 ks, didaktické pomôcky, set detský stolík a stoličky, regál na knihy 2ks).

3. Poskytovatel' poskytuje dotáciu podl'a zákona Č. 43412010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona Č. 7912013 Z. z., bezhotovostne a v súlade
so zákonom č. 29112002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni
neskorších predpisov, vo forme bežného alebo kapitálového transferu.

4. Prijímatel' prijima dotáciu podl'a odseku bez výhrad v plnom rozsahu a za podmienok uvedených
v tejto zmluve.



5. Prijímateľ podpisom tejto zmluvy čestne vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že má
na financovanie projektu, na ktorý mu bude poskytnutá dotácia, zabezpečené krytie výdavkov
z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, a to najmenej vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu.

Článok 2
Podmienky použitia dotácie a povinnosti prijímateľadotácie

I. Dotácia je účelovo viazaná. Prijímatel' sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na realizáciu projektu
v roku 2014, podl'a čl. I ods. I tejto zmluvy v členení výdavkov podl'a čl. I ods. 2 tejto zmluvy.

2. Prijímate1' a zaväzuje financovať projekt, na ktorý sa dotácia poskytuje, aj z iných zdrojov najmenej
vo výške 5 %, t.j. 63 eur (slovom: šesťdesiattri eur) z celkového rozpočtu podporeného projektu
uvedeného v prílohe žiadosti o posk-ytnutie dotácie č. MJ(-1836/2014/2.1 vo výške I 250 eur.

3. Prijímate1' môže použiť dotáciu na úhradu niektorých výdavkov uvedených v čl. I ods. 2 tejto zmluvy.
Prijímatel' je oprávnený použiť dotáciu na úhradu príslušného výdavku najviac v sume, ktorú
k takémuto výdavku uviedol v celkovom rozpočte projektu, a to: obstaranie hmotného majetku
v intenciách bežných výdavkov (v tom: knihovníčka 2ks 520 €, koberčeky 2 ks 120 €, sedacie
vankúše 3 ks 120 €, didaktické pomôcky 40 €, set detský stolík a stoličky 150 €, regál
na knihy 2ks 300 €).

4. Prijímatel' je oprávnený použiť dotáciu do 31. decembra 2014.

5. Výnosy z poskytnutých prostriedkov po odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okrem poplatkov
za založenie a zrušenie účtu) sú pod1'a § 7 ods. I písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. príjmom štátneho
rozpočtu. Prijímatel' je povinný odviesť na príjmový účet poskytovatel'a č. SK66 8180 0000 0070
0007 1599 vedený v tátnej pokladnici kladný rozdiel medzi výnosmi a poplatkami za vedenie účtu

najneskôr do 20. januára 20 I5.

6. Prijímate1' je povinný zaslať poskytovate1'ovi pí omne v lehote uvedenej vodseku 5 informáciu
o platbe výnosov, alebo informáciu o tom, že výnosy nevmikli.

7. Prijímate1' je povinný pri použití dotácie dodržať maximálnu hospodámosť, efektívnosť a účinnósť

ich použitia v súlade s ustanoveniami § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.

8. Prijímate1' je povinný o poskytnutej dotácii viesť účtovnú evidenciu v súlade o zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v mení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 431/2002 Z. z.").
Prijímate1', ktorý nie je osobou povinnou pod1'a zákona č. 431/2002 Z. z., musí počas piatich rokov
odo diía podpísania tejto zmluvy uchovávať všetky účtovné doklady, súvisíace s realizácíou projektu
podl'a čl. 1 ods. I tejto zmluvy.

9. Prijímatel' nemôže z dotácie poskytovať finančné prostriedky ako dotáciu alebo pôžičku iným
právníckým osobám alebo I'yzickým osobám, ani financovať podujatia organizované alebo
realizované inými právnickými osobami a I'yzickými osobami. Pruimateľ nemôže použiť dotáciu
na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov, miezd svojích zamestnancov, platov, služobných
príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní, úhradu výdavkov na vlastnú prevádzku,
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch, ani použiť na splácanie úverov,
pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičíek, krytie straty z vlastnej činnosti alebo z činnosti

tretích osôb. Prijímate1' nemôže použiť dotáciu na úhradu výdavkov, ktoré nemajú priamy vzťah

k projektu uvedenému v čl. I ods. I tejto zmluvy. Prijímate1' nemôže previesť dotáciu na iný účet, na
ktorý mu bola poskytovatel'om poskytnutá, s výnimkou jej čerpania.
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IO. Poskytovalel' bude akceptovať aj výdavky prijímate!'a spojené s realiZ<1ciou projektu pod!'a čl. I ods. I
tejto zmluvy, ktoré prijímate!' vynaložil pred uzatvorením tejto zmluvy, ak boli vynaložené
v roku 2014 na úhradu výdavkov uvedených v čl. I ods. 2 tejto zmluvy.

II. Ak prijímate!' nebude realizovať projekt, na ktorý bola dotácia pod!'a čl. I tejto zmluvy poskytnutá,
je povinný bezodkladne písomne o tejto skutočnosti informovať poskytovate!'a a súčasne vráIiI'
dotáciu v plnom rozsahu, najneskôr do 31. decembra 2014 na výdavkový účet poskytovate!'a
č. SK90 8180 0000 0070 00071652 vedený v Štátnej pokladnici.

12. Ak prijímate!' nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povinný jej nevyčerpanú časť bezodkladne
v roku 2014 vrátiť na výdavkový účet poskytovalel'a č. SK90 8180 0000 0070 0007 1652 vedený
v Štátnej pokladnici. Ak vracia nevyčerpanú čast' dotácie v roku 2015, je povinný vrátiť túto časť

dotácie na depozitný účet poskytovale!'a č. SK 18 8180 0000 0070 0007 1687 vedený v Štátnej
pokladnici najneskôr do 20. januára 2015.

13. Prijímate!'je povinný umožniť poskytovate!'ovi vykonať vecnú kontrolu, priebeŽl1ú finančnú kontrolu
alebo následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou pod!'a zákona
č. 502/200 I Z. z. o finančnej kontrole a vnúlomom audite a o zmene a doplneni niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

14. Prijímate!' je povinný dodržať ustanovenia zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.

15. Prijímate!' sa zaväzuje, že pri informovaní masmédií o projekte, na ktorý bola dotácia pod!'a čl. I
ods. 1 tejto zmluvy poskytnutá a pri spoločenských akciách konaných v súvislosti s týmto projektom
alebo inej jeho propagácií uvedie, že bol spolufinancovaný z dotácie Minister tva kultúry Slovenskej
republiky. To sa nevzťahuje na podporené projekty realizované pred dňom podpísania tejto zmluvy.
Prijímate!' jc povinný pri realizácii podporeného projektu, napr. otvorení výstavy, expozície
a sprievodných podujatí, zrete!'ne uviesť v propagačných materiáloch (pozvánky, plagáty, katalógy
a pod.) text: "Realizované finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky";
pri prezentácii diela, na reštaurovanie ktorého prispelo Mini terstvo kultúry Slovenskej republiky,
zrete!'ne a na vidite!'nom mieste uviesť pri reštaurovanom diele texl: "Reštaurátorské práce
realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Článok 3
Vyúčtovanie dotácie

I. Prijímate!' je povinný vyúčtovať použitie dotácie v týchto lehotách:
a) do 3 I. októbra 2014, ak projekt realizuje a ukončí v prvom polroku 2014,
b) do 20. januára 2015, ak projekt realizuje a ukonči v druhom polroku 2014.

2. Prijímate!' je povinný vyúčtovať:

a) dotáciu poskytnutú na realízáciu projektu,
b) finančné prostriedky vo výške 5 %, ktoré sa prijímatel' zaviazaj vynaložiť z iných zdrojov podl'a

čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy, pričom vyúčtované výdavky musia priamo súvisieť s projektom
uvedeným v čl. I ods. I tejto zmluvy.

3. Vyúčtovanie dotácie je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie dotácie v na ledujúcom
rozpočtovom roku a musí obsahovať tieto samostatné časti:

a) vecné vyhodnotenie projektu,
b) finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie.

4. Vecné vyhodnotenie podporeného projektu pod!'a odseku 3 písm. a) musí obsahovať správu
o realizácii podporeného projektu, s informáciou O naplnení zámeru a realizácii podporeného
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projektu. Táto správa mu í obsahovať v závislosti od charakteru podporeného projektu aj infonnácie
o:

a) počte návštevnikov pri podporených projektoch zameraných na výstavnú a prezentačnú činnosť,

b) počte vydaných odborných publikácii, katalógov, sprievodcov a pod. s prihliadnutím
na spoločenský význam a dosah pre verejnosť, infonnácie o distribučnom pokrytí; súčasťou

vecného vyhodnotenia podporeného projektu je jeden exemplár z každého tlačového výstupu
(napr. katalóg, sprievodca, odborná publikácia, pracovný zošit, infonnačný a propagačný materiál
a pod.),

c) spôsobe reštaurovania a konzervovania zbierkových predmetov polu s:
kópiou osvedčenia na špecializáciu reštaurovania alebo kópiou osvedčenia o autorizácii vydanou
podl'a § 2 ods. 2 Zákona č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej
činnosti jej členov v znení neskorších predpisov pri projel.:toch zameraných na reštaurovanie
zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia alebo kópiou dokladu potvrdzujúcou
prí lušnú odbornú spôsobilosť o oby na vykonávanie odborného ošetrenia (konzervovania,
reštaurovania) zbierkových predmetov ak tieto neboli z oblasti výtvarného umenia,
kópiou celého záznamu z reštaurovania alebo konzervovania (záznam o reštaurovaní alebo
konzervovaní zbierkového predmetu spracovaný podl'a príslušných ustanovení odsekov § 13
Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 523/2009 Z. z., ktorou sa utanovujú
podrobnosti o základných odborných činno tiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii predmetov
kultúrnej hodnoty),
fotodokumentáciou (stav pred a po reštaurovaní, alebo konzervovaní zbierkového predmetu).

d) počte účasulikov a počte prednášatel'ov (domácich a zahraničných) zúčastnených na odbomých
a vzdelávacích aktivitách,

e) projekte vo fonne fotodokumentačnej prílohy (vrátane označenia a popi u priloženej
fotodokumentácie), ktorá bude primerane dokladovať účel použitia dotácie.

5. Finančné vyúčtovanie posl.-ytnutej dotácie podl'a odseku 3 písm. b) tvorí:
a) vyúčtovanie dotácie podl'a prílohy č. I k tejto zmluve, vrátane kópií bankových vyp.sov

(v prípade hotovostného styku kópie pokladničných dokladov) preukazujúcich použitie dotácie
v súlade s čl. I tejto zmluvy, kópií účto ných dokladov preukazujúcich použitie dotácie v súlade
s čl. I tejto zmluvy (účtovný doklad ako preukázateľný záznam musí obsahovať náležitosti
v zmysle § IO zákona Č. 431/2002 Z. z.; za obsahovú správnosť účtovného dokladu zodpovedá
prijimateľ dotácie.), dokladu o odvedení výnosov z po kytnulých prostriedkov poskytovatel'6vi
v súlade s čl. 2 ods. 5 tejto zmluvy a dokladu o vráteni nevyčerpanej dotácíe po kytovatel'ovi
v súlade s čl. 2 ods. 12 tejto zmluvy; ak je príjímatel' dotácie registrovaným platcom dane
z pridanej hodnoty a môže i uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, táto nie je
pri vyúčtovaní dotácie povalovaná za oprávnený výdavok,

b) vyúčtovanie spolufinancovania projektu podl'a prílohy Č. 2 k tejto zmluve.

6. Vecné vyhodnoteníe projektu a finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie budú akceptované, iba ak
budú čitatel'né a úplné a potvrdené podpisom štatutárneho orgánu prijímatel'a alebo ním písomne
povereného zástupcu, pričom toto písomné poverenie musí byť prílohou vyúčtovania.

7. Ak prijímatel' nepredloží finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie a vecné vyhodnotenie projektu
alebo ak nereaguje na výzvu po kytovatel'a o predloženie finančného vyúčtovania poskytnutej dotácie
alcbo vecného vyhodnotenia projektu podl'a od eku I, alebo ak poskytovatel' zistí nedostatky
v predloženom finančnom vyúčtovaní po kytnutej dotácie alebo vecnom vyhodnotení projektu,
je prijimatel' POVil1Jlý podl'a pokynov poskytovatel'a finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie
alebo vecné vyhodnotenie projektu predložiť, doplniť alebo zabezpečit' odstránenie zistených
nedostatkov v lehote určenej poskytovatel'om. Ak prijímatel' v určenej lehote finančné vyúčtovanie

poskytnutej dotácie alebo vecné vyhodnotenie projektu nepredloží, alebo nezabezpečí odstránenie
nedostatkov, je povinný dotáciu poskytnutú na základe tejto zmluvy v plnom rozsahu vrátiť

poskytovatcl'ovi do 30 kalendárnych dní od uplynutia lehoty podl'a predošlej vety.
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8. Ak prijímateľ neodvedie finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania na príslušný účet

poskytovateľa (v prípade vzniku povinnosti - vratky), je povinný finančné prostriedky vo výške
dotácie pos\")'t11utej na príslušný projekt po kytovatel'ovi v plnom rozsahu vrátiť.

9. Ak sa zistia nedostat"--y pri hospodáreni s dotáciou poskytnutou podľa čl. I tejto zmluvy, poskytovateľ
zastaví po kytovanie ďalších finančných pro triedkov prijímateľo i, až do ich odstránenia.

lánok 4
Zmena podmienok použitia dotácie

I. O zmene podmienok použitia dotácie môže poskytovateľ rozhodnút' len na základe písomnej
a odôvodnenej žiadosti príjímatel'a dotácie v lehote určenej podľa odseku 2 až 5 pre zmeny
podmienok použitia dotácíe. Ak žiadosť nebude odôvodnená, vyzve poskytovatel' prijímateľa dotácie
na jej doplnenie. Ak žiadosť bude zamietnutá, oznámi poskytovatel' túto skutočno l' prijímatel'oví
dotácie.

2. Žiadost' o zmenu názvu projektu musí byť predložená 15 dní pred realízáciou projektu, najneskôr v ak
do 30. novembra 2014.

3. Žiadosť o zmenu zámeru poskytnutia dotácie v súlade s popísom 'projektu a v intcnciách
akceptovatel'ných výdavkov uvedených v celkovom rozpočte žiadosti v stlpci požadovaná dotácia
musí byť predložená 15 dní pred realizáciou projektu, najneskôr však do 30. novembra 2014.

4. Žiadost' o zmenu výdavkov v intenciách akceptovateľných výdavkov uvedených v celkovom rozpočte

projektu v tipci požadovaná dotácia musi byť predložená do 30 dní od zrealizovania projektu,
najneskôr však do 30. novembra 2014.

5. Žiadost' o zmenu tennínu použitia a vyúčtovania dotácíe v zmysle § 8 ods. 4 a ods. 5 zákona
č. 523/2004 Z. z. musí byt' predložená najneskôr do 30. novembra 2014.

6. Zmena celkového obsahového zamerania projektu nie je možná.

7. Zmena účelu poskytnutia dotácie níe je možná.

8. Zmena rozpočtu proje\"'tu - špecifikácie nákladovej položky a sumy pri nákladovej položke (v stipci
celkový rozpočet projektu) - nie je možná.

9. avýšenie dotácie nie je možné.

Článok 5
Sankcie

Ak prijimateľ poru i finančnú disciplínu tým, že
a) poskytne, alebo použije dotáciu v rozpore s určeným účelom podl'a čl. I tejto znlluvy (§ 31 ods. I

pism. a) zákona č. 523/2004 Z. z.), je povinný odviesť finančné pro triedky vo výške porušenia
finančnej disciplíny a penále podľa § 31 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.,

b) neodvedíe v lehote a rozsahu určenom v čl. 2 ods. II a 12 alebo podl'a čl. 3 ods. 7 tejto zmluvy
finančné prostriedky poskytovateľovi (§ 31 ods. I písm. c) zákona Č. 523/2004 Z. z.), je povinný
odviesť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále podľa § 31 ods. 4
zákona Č. 523/2004 Z. z.,

c) neodvedie v lehote a rozsahu určenom v čl. 2 ods. 5 tejto zmluvy výnos z poskytnutých
pro triedkov na účet poskytovatel'a (§ 31 ods. I písm. d) zákona č.523/2004 Z. z.), je povinný
odviesť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále podl'a § 31 ods. 4
zákona Č. 523/2004 Z. z.,

s



d) použije dotáciu v rozpore S čl. 2 ods. 4 tejto zmluvy (§ 3 I ods. I pí m. e) zákona
č. 523/2004 Z. z.),je povinný zaplatiť penále pod!'a § 3 J ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.,

e) umožní bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z poskytnutých verejných
prostriedkov (§ 31 ods. l písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z.). je povinný zaplatiť pokutu podl'a
§ 3 I ods. 6 zákona Č. 523/2004 Z. z.,

I) neodvedie finančné prostriedky do štátneho rozpočtu v určenej lehote a rozsahu (§ 31 ods. l
písm. c) zákona Č. 523/2004 Z. z.), je povinný zaplatiť penále pod!'a § 3 I ods. 4 zákona
Č. 523/2004 Z. z.

Článok 6
Odstúpenie od zmluvy

l. Pred riadnym plnením záväzkov podl'a tejto zmluvy, t. j. pred skončením jej platnosti môže
poskytovatel' odstúpiť od zmluvy ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvy alebo zmeny
okolností, za ktorých do Io k uzavretiu zmluvy, a to najmä ak:
a) prijímate!' nedodrži povinné spolufinancovanie projektu pod!'a tejto zmluvy,
b) sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktorých poskytovate!' rozhodol

o posk'ylnutí dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,
c) prijímate!' bezdôvodne pozastavil realizáciu projektu, alebo tento nerealizoval v rozsahu pod!'a

čl. I ods. I tejto zmluvy,
d) sa právoplatne preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s real izáciou projektu,
e) použije dotáciu alebo jej časť v rozpore s touto zmluvou,
I) na majetok prijimate!'a bola povolená reštrukturalizácia alebo vyhlásený konkurz, alebo bol návrh

na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

2. Odstúpenie od zmluvy je účinné driom doručenia písomného oznámenia poskytovate!'a o odstúpeni
od zmluvy prijímateľovi. Za doručené sa pritom považuje aj oznámenie, ktoré bolo poskytovate!'ovi
vrátené z dôvodu, že si ho príjemca v odbemej lehote nevyzdvihol, a to aj v prípade, ak sa o tom
prij imate!' nedozvedel.

3. Odstúpením od zmluvy nezanikajú nároky poskytovate!'a vyplývajúce z porušenia finančnej disciplíny
ukladané v úlade so zákonom 523/2004 Z. z.

Článok 7
Spoločné a záverečné ustanovenia

I. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho splnenia záväzkov pod!'a tejto zmluvy,
najmä vysporiadania všetkých finančných záväzkov prijímate!'a voči poskytovate!'ovi.

2. Záväzky obsiahnuté v tejto zmluve nie je možné previesť na tretie osoby. Ak nastanú zmeny právnej
formy prijímate!'a alebo zrušenia prijimatel'a bez likvidácie alebo ak prijimate!' zaniká bez právneho
nástupcu t. j. S likvidáciou, je prijímatel' povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť

poskytovate!'ovi; ak dôjde k zrušeniu prijímate!'a bez likvidácie je prijímate!' povinný oznámiť

aj názov a sídlo svojho právneho nástupcu, na ktorého prechádzajú záväzky z tejto zmluvy.

3. Prijimate!' vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, ako aj údaje, ktoré boli
poskytnuté prostredníctvom elektronickej registrácie do dotačného systému poskytovatel'a, sú úplné,
pravdivé a získané v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Prijímate!' vyhlasuje, že súhlasí
so spracovaním a zverejnením poskytnutých údajov posk)'lovate!'ovi v rámci činností poskytovateľa

súvisiacich s realizáciou dotačného systému poskytovate!'a. Návrh zmluvy môže prijímateľ prijať

do 30 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia; po uplynutí tejto lehoty návrh zmluvy podľa § 43b
ods. I pism. a) zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov (ďalej len
"Občiansky zákonník") zaniká.
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4. Prijimateľ podpisom tejto zmluvy udeľuje posk-ytovateľovi súhlas na zverejnenie obsahu zmluvy
v Centrálnom registri zmlúv podl'a o obitného predpi u, nakoľko plnenie podľa tejto zmluvy
je plnenim za verejné financie a obsah zmluvy nepodlieha ochrane z dôvodu ochrany obchodného
tajomstva. Tento súhlas udeľuje na dobu desať rokov.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

na ledujúcim po dní jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa osobitného predpisu.

6. Po kytovateľ si vyhradzuje právo znížiť vý ku dotácie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
v rozpočte v úvislo ti s viazan im výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom financi i Slovenskej
republiky, o čom písomne upovedomí prijímateľa. V takomto prípade poskytovateľ nezodpovedá
prijímatel'oví za vzniknuté výdavky, ani za prípadnú kodu.

7. Práva a povinnosti znlluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú prí lušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonnika, zákona Č. 52312004 Z. z. a zákona Č. 43112002 Z. z.

8. Ustanovenia tejto zmluvy možno zmeniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to výlučne

vo fonne písomného dodatku odsúhlaseného oboma znlluvnými stranami.

9. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopi och a ob ahuje 2 prilohy, ktoré sú neoddelitel'nou súčasťou

zmluvy a sú rovnako záväzné ako táto zmluva. Jeden rovnopis zmluvy dostane prijímateľ a dva
rovnopisy poskytovateľ.

IO. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečÍlaii, s jej obsahom súhlasia a dobrovol'ne ju potvrdzujú
svojimi podpismi .

.- l "PR. 2014
Ilalič,

Prij ímateľ:

ol
Vladimír ~
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