
ZMLUVA
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu

Ministerstva kultúry lovenskej republiky na rok 2015
číslo: MK-933/201512.5

uLatvorená podra § 51 zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 4 ods. 5 zákona
Č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republik v znení

neskorších predpisov (ďalej len "zmluva") medzi zmlU\ nými stranamí označenými ako

Poskytovatel':
Sídlo:
Zastúpený:
alebo

IČO:

Bankové spojenie:
Výdavkový účel:

Príjmový účel:

Depozitný účet:

(ďalej len "poskytovatel")

a

Prijímatel':
Sídlo:
Zastúpený:
I O:
lBAN:
(ďalej len "prijímate1'")

Ministerstvo kultúry lovenskej republiky
áme tie P č. 33, 813 31 Bratislava I

Marek Maďarič, mínister kultúry Slovenskej republiky
JUDr. Emília Kršíková, vedúca služobného úradu Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky
00165 182

tátna pokladnica
SK90 8180 0000 0070 0007 1652
SK66 8180 0000 0070 0007 1599
SK 188180000000700007 1687

Obec Halič

Mieru 66, 985 II Ilalič

Juraj Machava, starostll
00316091
SK51 5600 0000 00600874 400 I

Článok I
Predmet zmluvy

I. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie prijímaterovi zo štátneho rozpočtu lovenskej republiky
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry lovenskej republíky na ochranu, obnovu
a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume I 000 eur (slovom: jedentisíc eur) jednorázovo na podporu
realizácie projektu s názvom Knižnica pre všetkých (ďalej len ..projekt") - ákup knižničného

fondu.

2. Dotácia je podra § 8 ods. 4 zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení níektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
Č. 523/2004 Z. z.") určená na úhradu bežných výdavkov v nasledovnom členeni: nákup knižničného

fondu.

3. Poskytovater poskytuje dotáciu podl'a zákona Č. 434/20 lOZ. z. O poskytovaní dotácii v pôsobnosti
Ministerstva kultúry loven kej republiky v znení neskorších predpisov bezhotovostne a v súlade
so zákonom Č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni
ne koršich predpisov, vo forme bežného alebo kapítálového transferu.

4. Prijímater prijíma dotácíu podl'a odseku I bez výhrad v plnom rozsahu a za podmienok uvedených
v tejto zmluve.



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

Článok 2
Podmienky použitia dotácie a povinnosti prijimatel'a dotácie

I. Dotácia je účelovo viazaná. Prijímatel' sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na realizáciu projektu
v roku 2015, podl'a čl. I ods. I tejto zmluvy v členení výdavkov podl'a čl. I ods. 2 tejto zmluvy.

2. Prijímatel' sa zaväzuje financovať projekt, na ktorý sa dotácia po kytuje, aj z iných zdrojov najmenej
vo výške 5 %, tj. JOO eur (slovom: sto eur) z celkového rozpočtu podporeného projektu uvedeného
v prílohc žiado ti o po kytnutie dotácie Č. MK-933/20t512.5 vo výške 2 000 cur.

3. Prijímate I' môže použiť dotáciu na úhradu niektorých výdavkov uvedených v čl. I ods. 2 tejto zmluvy.
Prijímate!' je oprávnený použiť dotáciu na úhradu prislušného ýdavku najviac v sume, ktorú
k takémuto výdavku uviedol v celkovom rozpočte projektu, a to: nákup knižničného fondu 2 000

4. Prijímatel' je oprávnený použiť dotáciu do 3 I. decembra 2015.

5. výnosy z poskytnutých prostriedkov po odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okrem poplatkov
za založenie a zrušenie účtu) sú podl'a § 7 ods. I pí m. m) zákona Č. 523/2004 Z. z. príjmom štátneho
rozpočtu. Prij ímatel' je povinný odviesť na príjmový účet poskytovatel'a č. SK66 8 I80 0000 0070
0007 1599 vedený v tátnej pokladnici kladný rozdiel medzi výnosmi a poplatkami za vedenie účtu

najneskôr do 20. januára 20 16.

6. Prijímate!' je povinný zaslať poskytovatel'ovi písomne v lehote uvedenej vodseku 5 infomláciu
o platbe výnosov, alebo informáciu o tom, že výnosy nevznikli.

7. Prijímate!' je povinný pri použití dotácie dodržať maximálnu hospodám0 1', efektívnosť a účinnosť

ích použitia v súlade s ustanoveniami § 19 ods. 3 zákona Č. 523/2004 Z. z. Ak prijimatel' uskutoční
práce, ktoré sú podmienené rozhodnutiami iných orgánov verejnej správy v rozpore s týmito
rozhodnutiami. alebo mu bola na účel uvedený v čl. I od . I už poskytnutá dotácia zo štátneho
rozpočtu, je povinný bezodkladne vrátiť poskytnutú dotáciu v plnom rozsahu na depozitný účét

poskytovate!'a č. SK 18 8180 0000 0070 0007 1687 vedený v Štátnej pokladnici v znení neskor ích
predpisov.

8. Prijímatel' je povínný o poskytnutej dotácii viest' účtovnú evidenciu v súlade so zákonom
Č. 431/2002 Z. z. O účtovníctve v znení neskorších predpi ov (ďalej len "zákon Č. 431/2002 Z. z:').
Prijímatel', ktorý nie je osobou povinnou pod!'a zákona Č. 431/2002 Z. z., musí počas piatich rokov
odo dňa podpísania tejto zmluvy uchovávať všetky účtovné doklady, súvisiace s realizáciou projektu
pod!'a čl. I ods. I tejto zmluvy.

9. Prijímatel' nemôže z dotácie poskytovať finančné pro triedky ako dotáciu alebo pôžičku iným
právnickým o obám alebo fyzickýnl osobám, ani financovať podujatia organizované alebo
realizované inými právnickými O obami a fyzickými osobami. Prijímate!' nemôže použiť dotáciu
na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov, miezd svoj ich 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 pôžičiek, krytie straty z vlastnej činnosti alebo z činnosti

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

k projektu uvedenému v čl. I ods. I tejto zmluvy. Prijímatel' nemÔže previesť dotáciu na iný účet, na
ktorý mu bola poskytovatel'om poskytnutá, s výnimkou jej čerpania.
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10. Po kytovatel' bude akceptovaťaj výdavky prijímatel'a spojené s realizáciou projektu podl'a čl. I od . I
tejto zmluvy, ktoré prijímatel' vynaloží I pred uzatvorenim tejto zmluvy, ak boli vynal07..ené
v roku 20 IS na úhradu výdavko uvedených v čl. I ods. 2 tejto zmluvy.

II. Ak prijímate!' nebude realizovať projekt, na ktorý bola dotácia podra čl. I tejto zmluvy poskytnutá,
je povinný bezodkladne písomne o tejto skutočnosti ínfonnoval poskytovatel'a a súčasne vrátiť

dotácíu v plnom rozsahu, najneskôr do 31. decembra 20 IS na výdavkový účet po kytovatel'a
č. SK90 8180 0000 0070 0007 1652 vedený v tátnej pokladnici.

12. Ak prijímatel' nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povínný jej nevyčerpanú časť bezodkladne
v roku 20 IS vrátiť na výdavkový účet poskytovatel'a č. SK90 8180 0000 0070 0007 1652 vedený
v • tátnej pokladnici. Ak vracia nevyčerpanú časť dotácie roku 2016, je povinný vrátiť túlo časť

dotácie na depozitný účet po kytovatel'a č. K 18 8180 0000 0070 0007 1687 vedený v Štátnej
pokladnici najneskôr do 20. januára 2016.

13. Prijímatel'je povinný umožniť poskytovatel'ovi vykonal vecnú kontrolu, priebežnú finančnú kontrolu
alebo následnú finančnú kontrolu hospodárenía s poskytnutou dotáciou podl'a zákona
č. 50212001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení nieklorých zákonov
v znen í ne korších predpisov.

14. Prijímatel' je povinný dodľ7..ať ustanovenia zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

IS. Prijímatel' je povinný uviesť na každú knižničnú jednotku 7..akúpenú z dotácie text: ,.Publikácia bola
zakúpená s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky".

Článok 3
Vyúčtovanie dotácie

I. Prijímatel'je povinný vyúčtoval použitie dotácie v týchto lehotách:
a) do 31. októbra 20 IS, ak projekt realizuje a ukončí v prvom polroku 201 S,
b) do 20. januára 2016, ak projekt realizuje a ukončí v druhom polroku 2015.

2. Prijimatel'je povinný vyúčtovať:

a) dotáciu po kytnutú na realizáciu projektu,
b) finančné prostriedky vo výške S %, ktoré sa prijímatel' zaviazal vynaložiť z iných zdrojov podra

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 nasledujúcom
rozpočtovom roku a musf obsahovať tieto samostatné časti:

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

4. Vecné vyhodnotenie podporeného projektu podl'a odseku 3 písm. a) tohto článku musí obsahovať:
a) správu O realizácii podporeného projektu s uveden fm základných identifikačných údajov projektu

(číslo projektu. názov knižnice, názov projektu) a informáciu o naplnenf cie!'a (7~meru)

podporeného projektu (napr.: uviesť počet knižničných jednotiek kúpených z dotácie, počet

exemplárov, tematické skupiny a k tomu uviesť počet knížničných jednotiek, umiestnenie
knižničného fondu zakúpeného z dotácie).

b) prírastkový zoznam: fotokópiu alebo tlačový výstup so spracovanými knižničnýmí jednotkami
zakúpenými z dotácie. Každá strana fotokópie alebo tlačového výstupu z prírastkového zoznamu
musí byť podpísaná a opečiatkovaná štatutárnym orgánom inštitúcie (prijímatel'om). Ak fotokópia
alebo tlačový výstup z prirastkového zoznamu má rozsah viac ako IO strán formátu A4 štatutárny
orgán inštitúcie (prijímatel) napíše, podpíše a opečiatkuje čestné vyhlásenie, že fotokópia alebo
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tlačový výstup z prírastkového zoznamu súhlasí s originálom a uvedie počet strán fotokópie alebo
tlačového vý tupu. Prírastkový zoznam musí obsahovať všetky identifikačné údaje pod!'a
Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 42112003 Z. Z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii
knižničného fondu v knižnicíach.
V prírastkovom zozname musia byť označené knihy kúpené z dotácie poskytovate!'a.

5. Finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie podľa odseku 3 písm. b) tvorí:
a) vyúčtovanie dotácic podľa prílohy Č. I k tejto zmluve, vrátane kópií bankových VypISOV

(v prípade hotovostného styku kópie pokladničných dokladov) preukazujúcich použitie dotácie
v súlade s čl. I tejto ZJ11luvy, kópií účtovných dokladov preukazujúcich použitie dotácie v súlade
s čl. I tejto zmluvy (účtovný doklad ako preukázate!'ný záznam musí obsahovať náležitosti
v zmysle § IO zákona Č. 431/2002 Z. z.; za ob ahovú správnosť účtovného dokladu Lodpovedá
prijímateľ dotácie), dokladu o odvedení výnosov z poskytnutých prostriedkov poskytovateľovi

v súlade s čl. 2 ods. 5 tejto zmluvy a dokladu o vrátení nevyčerpanej dotácie poskytovateľovi

v súlade s čl. 2 ods. 12 tejto zmluvy; ak je prijímateľ dotácie registrovaným platcom dane
z pridanej hodnoty a môže i uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, láto nie je
pri vyúčtovaní dotácie povalovaná za oprávnený výdavok.

b) vyúčtovanie spolufinancovania projektu podľa prílohy Č. 2 k tejto zmluve.

6. Vecné vyhodnotenie projektu a finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie budú akceptované, iba ak
budú čitateľné a úplné a potvrdené podpisom štatutámeho orgánu prijimateľa alebo nim písomne
povereného zástupcu, pričom toto pisomné poverenie musí byť prílohou vyúčtovania.

7. Ak prijímateľ nepredloží finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie a vecné vyhodnotenie projektu
alebo ak nereaguje na výzvu poskytovateľa o predloženie finančného vyúčtovania poskytnutej dotácie
alebo vecného vyhodnotenia projektu podľa odseku I, alebo ak poskytovatcľ zistí nedo tatky
v predloženom finančnom vyúčtovaní poskytnutej dotácie alebo vecnom vyhodnotení projektu,
je prijímateľ povínný podl'a pokynov poskytovateľa finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie
alebo vecné vyhodnotenie projektu predložiť, doplniť alebo zabezpečiť odstránenie zistených
nedostatkov v lehote určenej poskytovateľom. Ak prijímate!' v určenej lehote finančné vyúčtovanie

poskytnutej dotácie alebo vecné vyhodnotenie projektu nepredloží. alebo nezabezpečí odstránenie
nedo tatkov, je povinný dotáciu poskytnutú na základe tejto ZJ11luvy v plnom rozsahu vrátiť

poskytovaterovi do 30 kalendámych dní od uplynutia lehoty podl'a predošlej vety.

8. Ak prijímateľ neodvedie finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania na príslušný účet

poskytovatel'a (v prípade vzniku povinnosti - vratky), je povinný finančné prostriedky vo výške
dotácic poskytnutej na príslu ný projekt poskytovatel'ovi v plnom rozsahu vrátiť.

9. Ak sa zistia nedostatky pri hospodárení s dotáciou poskytnutou podl'a čl. I tejto zmluvy, poskytovatel'
zastaví poskytovanie ďalšich finančných prostriedkov prijímatel'ovi, až do ich odstránenia.

Článok 4
Zmena podmienok použitia dotácie

I. O zmene podmienok použitia dotácie môže po kytovatcľ rozhodnúť len na základe písomnej
a odôvodnenej žiadosti prijímateľa dotácie v lehote určcnej podra odseku 2 až 6 pre ZJ11eny
podmienok použitia dotácie. Ak žiado l' nebude odôvodnená, vyzve poskytovateľ prijímatel'a dotácie
na jej doplncnie. Ak žiadosť bude zamietnutá, oznámi poskytovaleI' túto skutočnosť prijímaterovi
dotácie.

2. Žiadosť o zmenu názvu projektu musí byť predložená 15 dní pred reali7.áciou projektu; pri projektoch
realizovaných v decembri 2015 do 30. novembra 2015.
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3. Žiadosť o zmenu termínu a miesta realizácíe projektu musí byť predložená 15 dní pred realizáciou
projektu; pri projektoch realizovaných v decembri 2015 do 30. novembra 2015.

4. Žiadosť o zmenu zámeru poskytnutia dotácie v súlade s popisom projektu a v intenciách
akceptovatel'ných výdavkov uvedených v celkovom rozpočte žiadosti v stípci požadovaná dotácia
musí byť predložená 15 dní pred realizáciou projektu; pri projektoch realizovaných v decembri 2015
do 30. novembra 2015.

5. Žiadosť o zmenu výdavkov v intenciách akceptovatel'ných výdavkov uvedených v celkovom rozpočte

projektu v stÍpci požadovaná dotácia musí byť predložená najneskôr do 30 dní od zrealizovania
projektu; pri projektoch realizovaných v novembri a decembrí 2015 do 30. novembra 2015. Ak je
v celkovom rozpočte projektu v stÍpci požadovaná dotácia pri výdavku uvedená nulová hodnota,
níe je možné žiadosti o zmenu výdavkov vyhovieť.

6. Žiadosť o zmenu tennínu použitia a vyúčtovania dotácie v zmysle § 8 od . 4 a ods. 5 zákona
č. 52312004 Z. z. musí byť predložená najneskôr do 30. novembra 2015.

7. Zmena celkového obsahového zamerania projektu nie je možná.

8. Zmena účelu poskytnutia dotácie nie je možná.

9. Zmena celkového rozpočtu projektu - špecifikácia výdavkov a suma pri jednotlivých výdavkoch
v stÍpci celkový rozpočet - nie je možná.

IO. avýšenie dotácie níe je možné.

Článok 5
Sankcie

Ak príjimatel' poruší finančnú disciplínu tým, že
a) poskytne, alebo použíje dotáciu v rozpore s určeným účelom podl'a čl. I tejto zmluvy (§ 31 ods. I

pism. a) zákona č. 523/2004 Z. z.), je povínný odvie ť finančné prostriedky vo výške porušenia
finančnej discíplíny a penále podľa § 31 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.,

b) neodvedie 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
prostriedkov na účet poskytovatel'a (§ 31 ods. I pí m. d) zákona č.523/2004 Z. z.), je povinný
odviesť finančné prostriedky vo výške poru enia finančnej disciplíny a penále podl'a § 31 ods. 4
zákona Č. 523/2004 Z. z.,

d) použije dotáciu v rozpore s čl. 2 ods. 4 tejto zmluvy (§ 31 ods. I pism. e) zákona
Č. 523/2004 Z. z.),je povinný zaplatiť penále podl'a § 31 ods. 5 zákona Č. 523/2004 Z. z.,

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

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

Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami ukladá
a vymáha kontrolný orgán, auditujúci orgán alebo orgán dozoru štátu, ktorý je oprávnený vykonávať

kontrolu, vládny audit alebo dozor verejných prostriedkov v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej
osobitným predpisom.
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Článok 6
Odstúpenie od zmluvy

I. Pred riadnym splnením záväzkov podl'a tejto zmluvy, l. j. pred skončením jej platností moze
poskytovateľ odstúpiť od zmluvy ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvy alcbo zmcny
okolností, za ktorých došlo k uzavretiu zmluvy, a to najmä ak:
a) prijímatel' nedodrži povinné spolufinancovanie projektu podľa tejto zmluvy,
b) sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktorých poskytovateľ rozhodol

o poskytnutí dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,
c) prijímatcľ bezdôvodne pozastavil realizáciu projektu, alebo tento nerealizoval v rozsahu podl'a

čl. I ods. I tejto zmluvy,
d) sa právoplatne preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s rcalizáciou projcktu,
e) použijc dotáciu alebo jej časť v rozpore S touto zmluvou,
f) na majctok prijímatel'a bola povolcná reštrukturalizácia alebo vyhlá ený konkurz, alebo bol návrh

na vyhláseníe konkurzu zamictnutý pre ncdostatok majetku.

2. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia poskytovateľa o odstúpeni
od zmluvy prijímatcľovi. Za doručené sa prítom považuje aj oznámenie. ktoré bolo poskytovateľovi
vrátené z dôvodu, že si ho príjemca v odbcrnej Ichotc nevyzdvihol, a to aj v prípade, ak sa o tom
prij imateľ nedozvedel.

3. Odstúpením od znlluvy nezanikajú nároky poskytovatel'a vyplývajúce z porušenia finančnej discipliny
ukladané v súlade so zákonom 523/2004 Z. z.

Článok 7
Spoločné a 7.áverečné ustanovenia

I. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho plnenía záväzkov podľa tejto zmluvy,
najmä vysporiadania vetkých finančných záväzkov prijímatel'a voči poskytovateľovi.

2. Záväzky obsiahnuté v tejto zmluve nie je možné prcviesť na tretie osoby. Ak nastanú zmeny právnej
formy prijímateľa alebo zrušenia prijímatel'a bez likvidácie alebo ak prijímateľ zaniká bez právneho
nástupcu l. j. S likvidáciou, je prijímateľ povinný bezodkladnc oznámiť túto skutočnosť

poskytovatel'ovi: ak dôjde k zrušeniu prijimateľa bez likvidácic je prijímatel' povinný oznámiť

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

3. Prijímateľ 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. Prijimateľ vyhlasuje, že súhlasí
so spracovaním a zverejnením poskytnutých údajov poskytovatel'oví v rámci činností poskytovateľa

súvisiacich s realizáciou dotačného systému poskytovatcJ'a. Návrh zmluvy môže prijímatcl' prijať

do 30 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia; po uplynutí tejto lehoty návrh zmluvy podl'a § 43b
ods. I pí m. a) Občianskeho zákonníka v znení zákona Č. 509/1991 Z. z. (ďalej len "Občiansky

zákonník") 7..<1niká.

4. PrijímatcJ' podpi om tcjto zmluvy udeJ'uje poskytovateľovi súhlas na zverejncnie obsahu zmluvy
v Centrálnom registri zmlúv podJ'a osobitného predpisu, nakoľko plnenie podľa tejto zmluvy
je plnením 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

nasledujúcim po dni jej zverejnenía v Ccntrálnom rcgistri zmlúv podJ'a osobitného predpisu.

6. PoskytovateJ' si vyhradzujc právo znížil výšku dotácie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
v rozpočte v súvislosti s viazaním výdavkov štátncho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej
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republiky, o čom písomne upovedomí prijímatel'a. V takomto prípade poskytovatel' nezodpovedá
prijímaleľovi za vzníknuté výdavky. aní za prípadnú škodu.

7. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonnika, zákona Č. 52312004 Z. z. a zákona Č. 431/2002 Z. z.

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

vo forme písomného dodatku od úhlaseného oboma zmluvnými stranami.

9. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch a obsahuje dve prílohy, \"10ré sú neoddeliteľnou súčasťou

zmluvy a sú rovnako záväzné ako táto zmluva. Jeden rovnopis zmluvy dostane prijimateľ a dva
rovnopisy poskytovater.

IO. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečitali, sjej obsahom súhlasia a dobrovol'ne ju potvrdzujú
svojimi podpismi.

Bratislava, 17 JúN 2015 Halič,

za poskytovatel'a:

af C

za prijimatel'a:
dEC HAliČ
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