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^ ^ ZMLUVA
\-.-"r
Y o poskytnutí dotácie zo šíátneho rozpoctu prostredníctvom rozpoctu

^ y Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014-14-
^

i5^^t^.>

ííslo: MK-950/2014/2.5

uzatvorenápodľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení
s § 4ods. 5 zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultóiy Slovenskej
republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. 2. (ďalej len "zmluva") medzÍ zmluvnými stranami oznaČenými

ako

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SIovenskej repuUiky
Sídlo: Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1
Zastúpený: Marek Maďarič, minister kultúry Slovenskej republiky
alebo JUDr. Emília Kršíková, veďňca služobného úradu Ministerstva kiiltúiy

Slovenskej republiky
-w

ICO: 00165 182
v

Bankové spojenie: Státna pokladnica
V^davkový úÔet: SK90 8180 0000 0070 0007 1652
Príjmový účet: SK66 8180 0000 0070 0007 1599
Depozitný účet: SK18 8180 0000 0070 0007 1687
(ďalej len "poskytovateľ')

a

Prijímateľ: ObecPoproc
Sídlo: Skolská2,04424Poproô
Zastúpený: Ing. Štefan Jaklovský, starosta
v

ICO: 00324639
ÍBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
Peňažný ústav: 5600 Prima banka Slovensko, a.s.
(ďalej len "prijímateľ")

v

Clánokl

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluyyje poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátoeho rozpočtu Slovenskej republiky
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Mmisterstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu
aroCT(y ku ^efao <*ec*lcstva v sume ^^ e^^^v^\^^^°ŕ^^l Í<or^^^L*Sa ^??i^realizacie projektu s názvom ľčme 1'udí chodiť do knižnice (ďalej len "projekť') - Nákup
knížničného fondu.

2. Dotácia je podľa § 8 ods. 4 zákona  . 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
ao_zmene adoptoení niektoiych zákonov vznenf neskorfích predpisov (ďalej len" .^akon
c, 523/2004 Z. z.u) urecná na úhmdu bežoýeh výdavkov v aasledovnom clenení: nákup lcnižnÍcného
fondu.

3. Poskytovateľposkytuje dotáciu podľa zákona ô. 434/2010 Z. z. oposkytovaní dotáciÍ vpôsobností
Ministerstva kultury Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z., bezhotovostne a v súlade

v

so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a dophiení niektoiych zákonov v znení
neskorŠích predpisov, vo forme bežného alebo kapitálového transferu.



4. Prijímateľ prijíma dotáciu podľa odseku 1 bez výhrad v plnom rozsahu a za podmienok uvedených
.> v tejto zmluve.

5. Prijímateľ podpisom íejto zmluvy čestne vyhlasuje asvojím podpisom potvrdzuje, že má
na fínancovanie projektu, na ktorý mu 'oude poskytnucá dotácia, zabezpecené krytie výdavkov
z vlastoých zdrojov alebo iných zdrojov, a to najmenej vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu.

w

Clánok2

Podmienky použitia dotárie a povmnosti prijímateľa ďotácie

1. Dotácia je účelovo viazaná. Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na realizácm projektu
v roku 2014, podľa čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy v Členení výdavkov podľa čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy.

2. Prijímateľ sa zaväzuje fmancovať projekt, na ktorý sa dotácia poskytuje, aj z iných zdrojov najmenej
vovýške 5 %, t.j. 79 eur (slovom: sedemdesiatdeväť eur) z celkového rozpočtu podporcného
projektu uvedeného v prílohe žiadosti o poskytnutie dotácie č. MK-950/2014/2.5 vo výške 1 585 eur.

3. Prijímateľ môže použiť dotáciu na úhradu niektorých výdavkov uvedených v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy.
Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu na úhradu príslušného yýdavku najviac v sume, ktorú
k takémuto výdavku uviedol v celkovom rozpočte projektu, a to: nákup knižničného fondu 1 585  .

4. Prijímateľje 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 podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. príjmom štátneho
rozpočtu. Prijímateľje povinný odviesť na príjmový účet poskytovateľa č. SK66 8180 0000 0070
0007 1599 vedený v Štátnej poklaánici kladný rozdiel medzi výnosmi apoplatkami za vedenie účtu
najneskôr do20.januára2015.

6. Prijímatef je povinný zaslať poskytovateľovi písomne v lehote uvedenej v odseku 5 informáciu
o platbe výnosov, alebo informáciu o tom, že výnosy nevznikli.

7. Prijímateľ je povinný pri použití dotácie dodržať maximálnu hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť
ich použitia v súlade s ustanoveniami § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.

8. Prijímateľ je povinný oposkytnutej dotácii viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon Č. 431/2002 Z. z.").
Prijímateľ, ktorý nie je osobou povinnou podľa zákona č. 431/2002 Z. z., musí počas piatich rokov
odo dňa podpísania tejto zmluvy uchovávať všetky účtovné doklady, súvísiace s realizáciou projektu
podľa čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy.

9. PrÍjímateľ nemôže zdotácie poskytovať finančné prostriedky ako dotáciu alebo pôžičku iným
právnickým osobám alebo fýzickým osobám, ani fínancovať podujatia organizované alebo
realizované inými právnickými osobami aíýzickými osobami. Prijímater nemôže pouŽiť dotáciu
na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov, miezd svojich zamestaancov, platov, služobných
príjmov aich náhrad aostatných osobných vyrovnaní, úhradu výdavkov na vlastnú prevádzku,
reíundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch, ani použiť na splácanie úverov,
pôžičiek aúrokov zprijatých úverov a pôžičiek, krytíe straty zvlastnej činnosti alebo zčinnosti
tretích osôb. Prijímateľ nemôže použiť dotáciu na úhradu výdavkov, ktoré nemajú priamy vzťah
k projektu uvedenému v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy. Prijímateľ nemôže previesť dotáciu na iný úČet, na
ktorý mu bola poskytovateľom poskytnutá, s výnimkoujeJ čerpania.
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10. Poskytovatef bude akceptovať aj výdavky prijímateľa spojené s realizáciou projektu podľa čl. ods. 1
tejto 2mluvy, ktoré prijímateľ vynaloži! pred uzatvorením tejto zmluvy, ak boli vynaložené
v roku 2014 na úhradu výdavkov uvedených v Čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy.

11. Ak prijímateľ nebude realizovať projekt, na ktorý bola dotácia podľa Čl. 1 tejto zmluvy poskytnutá,
je povinný bezodkladne písonme o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa a súčasne vrátiť
dotáciu vplnom rozsahu, najneskôr do 31^decembra 2014 na výdavkový účet poskytovateľa
č. SK90 8180 0000 0070 0007 1652 vedený v Štátnej pokladnici.

12. Ak prijímateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je poviimý jej nevyčerpanú Časť bezodkladne
vroku 2014 vrátiť na výdavkový účet poskytovateľa č. SK90 8180 0000 0070 0007 1652 vedený
v Státnej pokladnici. Ak vracia nevyčerpanú časť dotácie v roku 2015, je povinný vrátiť túto casť
dotácie na depozitný účet poskytovateľa c. SK18 8180 0000 0070 0007 1687 vedený vŠtátoej
pokladnici najneskôr do 20.januára 2015.

13. PriJímateľje povinný umožniť poskytovateľovi vykonať vecnú kontrolu, priebeznú fínančnú kontrolu
alebo následnú finančnú kontrolu hospodárenia sposkytnutou dotáciou podľa zákona
č. 502/2001 Z. z. o fínančnej kontrole a vnútomom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

14. PriJímateľ je povinný dodržať ustanovenia zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnenÍ niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15. Prijímateľje povinný uviesť na každú knižniČnú jednotku zakúpenú z dotácie text: "Publikácia bola
zakúpená s fínanČnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republik/1.

v

Clánok 3

VyúítovanÍe dotácie

1. Prijímateľje povinný vyúčtovať použitie dotácie v týchto lehotách:
a) do 31. októbra 2014, ak projekt realizuje a ukončí v prvom polroku 2014,
b) do 20.januára 2015, ak projekt realizuje a ukončí v druhom polroku 2014.

2. Prij ímateľ j e povinný vyúčtovať:
a) dotáciu poskytnutú na realizáciu projektu,
b) fínančné prostriedky vo výske 5 %, ktoré sa prijímateľ zaviazal vynaložiť z iných zdrojov podľa

čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy, pričom vyňčtované výdavky musia priamo súvisieť sprojektom
uvedeným v ČL 1 ods. 1 tejto zmluvy.

3. Vyúčtovanie dotácie je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie dotácie v nasledujúcom
rozpočtovom roku a musí obsahovať tieto samostatné časti:
a) vecné vyhodnotenie proj ektu,
b) fínančné vyúctovanie poskytnutej dotácie.

4. Vecné vyhodnotenie podporeného projektu podľa odseku 3 písm. a) tohto článku musí obsahovať:
a) správu o rcalizácii podporeného projektu s uvedením základných Ídentifíkačných údajov projektu

(Číslo projektu, názov knižnice, názov projektu) a informáciu onaplnení cieľa (zámeru)
podporeného projektu (napr.: uviesť počet knižničných jednotiek kúpených zdotácie, pocet
exemplárov, tematické skupiny aktomu uviesť pocet knižničných jednotiek, umiestnenie
knižničného fondu zakúpeného z dotácie).
Celá správa musí byť verifikovaná Štatutámym orgánom inštitúcie.

b) prírastkovy zoznam: fotokópiu alebo tlačový výstup so spracovanými knižnicnými jednotkami
zakúpenými z dotácie.
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Každá strana fotokópie alebo tlacového výstupu z prírastkového zoznamu musí byť podpísaná
a opeČiatkovaná štatutámym orgánom inštitúcie (prijímateľom).?

Ak foíokópia alebo tíačový výstup z prírastkového zoznamu má rozsah viac ako 10 strán íormátu
A4 štahitámy orgán inŠtitäcie (prijímateľ) napíše, podpíŠe aopečiatkuje čestné vyhlásenie,
žs fotokópia alebo tlačový výstup z prírasíkového zoznamu súhlasí s originálom a uvedie pocet
strán fotokópie alebo tlačového výstupu.
Prírastkový zoznam musí obsahovať všeťky identifíkačné údaje podľa Vyhlášky Ministerstva
kultúry Slovenskej rcpubliky č. 421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ospôsobe
vedenia odbomej evidencie. vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach.

V prírastkovom zozname musia byť označené knihy kúpené z dotácie poskytovateľa.

5. Finančné vyúčtovaníe poskytnutej dotácie podľa odseku 3 písm. b) tvorí:
a) vyúctovanie dotácie podľa prílohy č. 1 ktejto zmluve, vrátane kópií bankových výpisov

(v prípade hotovostaého styku kópie pokladničných dokladov) preukazujúcich použitie dotácie
v súlade s čl. 1 tejto zmluvy, kópií účtovných dokladov preukazujúcich použitie dotácie v súlade
sčl. 1 tejto zmluvy (účtovný doklad ako preukázaterný záznam musí obsahovať náležitosti
v zmysle § 10 zákona č. 431/2002 Z. z.; za obsahovú správnosť účtovného dokladu zodpovedá
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
vsúlade SČL 2 ods. 12 tejto zmluvy; ak je prijímateľ dotácie registrovaným platcom dane
zpridanej hodnoty amôže si uplatniť odpočítanie dane zpridanej hodnoty, táto nie je
pri vyúČtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok,

b) vyúčtovanie spolufínancovania projektu podľa prílohy ô. 2 k tejto zmluve.

6. Vecné vyhodnotenie projektu a fínančné vyúStovanie poskytnutej dotácie budú akceptované, iba ak
budú ôitateľné a úplné a potvrdené podpisom Štatutámeho orgánu prijímateľa alebo ním písomne
povereného zástupcu, pričom toto písomné poverenie musí byť prílohou vyúčtovania.

7. Ak prijímateľ nepredloží finančné vyučtovauie poskytnutej dotácie a vecné vyhodnotenie projektu
alebo ak nereaguje na yýzvu poskytovateľa o predloženie fínančného vyúčtovania poskytnutej dotácie
alebo vecného vyhodnotenia projektu podľa odseku 1, alebo ak poskytovateľ zistí nedostatky
vpredloženom fínančnom vyúčtovaní poskytnutej dotácie alebovecnom vyhodnotení projektu,
je prijímateľ povinný podľa pokynov poskytovateľa fínančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie
alebovecné vyhodnotenie projektu predložiť, doplniť alebo zabezpečiť odstránenie zistených
nedostatkov v lehote určenej poskytovateľom. Ak prijímateľ v určenej lehote finančné yyúčtovanie
poskytnutej dotácie alebovecné vyhodnotenie projektu nepredloží, alebo nezabezpečí odstránenie
nedostatkov, je povinný dotáciu poskytnutú na základe tejto zmluvy vplnom rozsahu vrátiť
poskytovateľovi do 30 kalendámych dní od uplynutia lehoty podľa prcdošlej vety.

8. Ak prijímateľ neodvedie fínanČné prostrieďcy vyplývajúce zo zúčtovania na príslušný účet
poskytovateľa (v prípade vzniku povinnosti - vratky), je povimiý fínančné prostriedky vo výške
dotácie poskytnutej na príslušný projekt poskytovateľovi v plnom rozsahu vrátiť.

9. Ak sa zistia nedostatky pri hospodárení s dotáciou poskytnutou podľa čl. 1 tejto zmluvy, poskytovateľ
zastaví poskytovanie ďalších fínančných prostriedkov prijímateľovi, až do ich odstránenia.

V

Clánok4
Zmena podmienok použitia dotácie

1. 0 zmene podmienok pouíitia dotácie môže poskytovateľ rozhodnúť len na základe písomnej
a odôvodnenej žiadosti priJímateFa dotácie v lehote určenej podľa odseku 2 až 5 pre zmeny
podmienok použitia dotácie. Ak žiadosť nebude odôvodnená, vyzve poskytovateľ prijímateľa dotácie
na jej dophienie. Ak žiadosť bude zamietnutá, oznámi poskytovateľ tóto skutočnosť prijímateľovi
dotácie.
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2. Ziadosť o zmenu názvu projektu musí byť predložená 1 5 dní pred realizáciou projektu, najneskôr však
do 30. novembra 2014^ .

v_

3. Žiadosť ozmenu zámeru poskytnutia dotácie vsúlade spopisom ^rojektu avintenciách
akceptovateľných výdavkov uvedených v celkovom rozpočte žiadosti v stlpci požadovaná dotácia
musÍ byť predložená 15 dní pred realizáciou projektu, najneskôr však do 30. novembra 2014.
v

4. Ziadosť o zmenu výdavkov v Íntenciách akceptovateľných výdavkov uvedených v celkovom rozpočte
projektu v stÍpci požadovaná dotácia musí byť predložená do 30 dní od zrealizovania projektu í

najneskôr však do 30. novembra 2014.
v_

5. Žiadosť o zmenu tennínu použitia avyúčtovania dotácie vzmysle § 8 ods. 4 aods. 5 zákona
č. 523/2004 Z. z. musí byť predložená najneskôr do 30. novembra 2014.

6. Zmena celkového obsahového zamerania projektu nieje možná.

7. Zmena účelu poskytnutia dotácie nieje možná.
/

8. Zmena rozpočtu projektu - špecifikácie nákladovej položky a sumy pri nákladovej polozke (v stlpci
celkový rozpočet projektu) - nieje možná.

9. Navýšenie dotácie nie je možné.

ČlánokS
Sankcie

Ak prijímateľ poruší fínanČnú disciplínu tým, že
a) poskytne, alebo použije dotáciu v rozpore s urceným účelom podľa čl. 1 tejto zmluvy (§31 ods.

písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.), je povinný odviesť fínančné prostriedky vo výäke porušenia
fínančnej disciplíny a penále podľa § 31 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. 2.,

b) neodvedie v lehote a rozsahu určenom v čl. 2 ods. 11 a 12 alebo podľa Čl. 3 ods. 7 tejto zmluvy
fínančné prostriedky poskytovateľovi (§ 31 ods. 1 písm. c) 2ákona č. 523/2004 Z. z.),je povinný
odviesť fínančné prostriedky vo yýške porušenia fínančnej disciplmy a penále podľa §31 ods. 4
zákona č. 523/2004 Z. z.,

c) neodvedie v lehote a rozsahu urcenom v ČL 2 ods. 5 tejto zmluvy výnos z poskytnutých
prostriedkov na úČet poskytovateľa (§31 ods. 1 písm. d) zákona č.523/2004 Z. z.), je povinný
odviesť fínančné prostrieďcy vo výške porušenia fínančnej disciplíny a penále podľa §31 ods. 4
zákonač. 523/2004 Z.z..

d) použije dotáciu v rozpore s čl. 2 ods. 4 tejto zmluvy (§ 31 ods. 1 písm. e) zákona
č. 523/2004 Z. z.), je povinný zaplatiť penále podľa § 31 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.,

e) umozní bezdôvodné obohatenie získaním fínancného prospechu z poskytnutých verejných
prostriedkov (§31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z.),je povinný zaplatiť pokutu podľa
§ 31 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.,

f) neodvedie fmančné prostriedky do štafaieho rozpočtu vurčenej lehote arozsahu (§31 ods. 1
písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z.), je povinný zaplatiť penále podľa § 31 ods. 4 zákona
č. 523/2004 Z. z.

Článok 6
Odstúpenie od zmluvy

1. Pred riadnym splnením záväzkov podľa tejto zmluvy, t. j. pred skončením jej platnosti môže
poskytovateľ odstúpiť od zmluvy ak dôjde kpodstatnému poruŠeniu zmluvy alebo zmeny
okolností, za ktorých došlo k uzavretiu zmluvy, a to najmä ak:
a) prijímateľ nedodrzí povinné spolufínancovanie projektu podľa tejto zmluvy,
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b) sa preukáže, že údaje vžiadosti adokladoch, na základe ktorých poskytovateľ rozhodol
o poskytnutí dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,>

c) prijímateF bezdôvodne pozastavil realizáciu projektu, alebo tento nerealizoval v rozsahu podľa
čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy,

d) sa právopiatne preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s reaiizáciou projektu,
e) použije dotáciu alebojej časť v rozpore s touto zmluvou,
f) na majetok príjímateľa bola povolená reŠtrukturalizácia alebo vyhlásený konkurz, alebo bol návrh

na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

2. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom domčenia písomného oznámenia poskytovateľa o odstúpení
od zmluvy prijímateľovi. Za doručené sa pritom považuje aj oznámenie, ktoré bolo poskytovateľovi
vrátené z dôvodu, že si ho príjemca v odbemej lehote nevyzdvihol, a to aj v prípade, ak sa o tom
prijímateľ nedozvedel.

3. Odstúpením od zmluvy nezanikajú nároky poskytovateľa vyplývajúce z porušenia fínanínej disciplíny
ukladané v súlade so zákonom 523/2004 Z. z.

Článok?
Spolocné a záverecné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitá, a to do času riadneho splnenia záväzkov podľa tejto zmluvy,
najmä vysporiadania všetísych fmanČných záväzkov prijímateľa voči poskytovateľovi.

2. Záväzky obsiahnuté v tejto zmluve nie je možné previesť na tretie osoby. Ak nastanú zmeny právnej
formy prijímateľa alebo zrušenia prijímateľa bez likvidácie alebo ak prijímateľ zaniká bez právneho
nástupcu t. j. s likvidáciou, je prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť túto skutocnosť
poskytovateľovi; ak dôjde k zrušeniu prijímateľa bez likvidácie je prijímateľ povinný oznámiť
aj názov a sídlo svojho právneho nástupcu, na ktorého prechádzajú záväžky z tejto zmluvy.

3. Prijímateľ vyhlasuje, že všeťky údaje, ktoré sú uvedené vtejto zmluve, ako aj údaje, ktoré boli
poskytnuté prostredníctvom elektronickej registrácie do dotačného systému poskytovatera, sú úplné,
pravdivé azískané vsúlade sosobitnými právnymi predpismi. Prijímater vyhlasuje, že súhlasí
so spracovajním a zverejneaím poskytnutých údajov poskytovateľovi v rámci Činností poskytovateľa
súvisiacich s reali^áciou dotačného systému poskytovateľa. Návrh zmluvy môže prijímater prijať
do 30 kalendámych dní odo dňajeho doručenia; po uplynutí tejto lehoty návrh zmluvy podľa § 43b
ods. 1 písm. a) zákona 6. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vznení neskorších predpisov (ďalej len
"Občiansky zákonník") zanilcá.

4. Prijímateľ podpisom tejto zmluvy udeľuje poskytovateľovi súhlas na zverejnenie obsaliu zmluvy
v Centráhiom registri zmlúv podra osobitného predpisu, nakoľko pbienie podľa tejto zmluvy
je plnením za verejné ímancie a obsah zmluvy nepodlieha ochrane z dôvodu ochrany obchodného
tajomstva. Tento súhlas udeľuje na dobu desať rokov.

5. Táto zmluva nadobúda platoosť dňom jeJ podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Ceirtrálnom registri zmlúv podľa osobitného predpisu.

6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo znížiť výšku dotácie z dôvodu nedostatku fínančných prostriedkov
v rozpočte v súvislosti s viazaním výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom fínancií SIovenskej
republiky, o com písomne upovedomí prijímateľa. Vtakomto prípade poskytovateľ nezodpovedá
prijímateľovi za vzniknuté yydavky, ani za prípadnú škodu.

7. Práva apovinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnymi
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 431/2002 Z. z.
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8. Ustanovenia tejto zmluvy možno zmeniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, ato yýlučne
vo forme písomného dôdaťku odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami. 'A

9. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch a obsahuje 2 prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy asú rovnako záväzné ako táto zmluva. Jeden rovnopis zmluvy dostane prijímateľ a dva
rovnopisy poskytovateľ.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, sjej obsahom súhlasia a dobrovoľne ju potvrdzujú
svojimi podpismi.

-5MÁUOUBratislava, Poproč, ^ ^r- 2^

Poskytovateľ: Prijímateľ:

CJ^/
t^

fls
^ tK

.ťft, <. * f^
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |Q(c§ ttJ/^becPoproč

^JUDr.EmíliaKršíková % ^ 'an Jgklovský, starosta
^vedúca služobného úradu  >

* -K
1.
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Finaníné vyúčtovanie dotácie

Názov prijimateľa: Obec PoproC Prfloha č. 1 k zmluve Í. MK-950/2014/2.5

Názov projektu: UCme ľudf chodiť do knižnice
Účtovný doklad Podklad Predmet dodávky Dodávateľ

f,

Nákladová položka fínančnej Úhrada

operácie
-H-

CtsÍo Druh+ Zodňa Spôsob úhrady Dňa Suma
(v eurách)

prevodom v hotovosti

Spolu (v eurách) x x x x x x x x x

Spolu (v eurách) x x x x x x x x x

Spolu (v eurách) x x x x x x x x x

Dotácia spolu (v eurách) x x x x x x x x x

Vysvetlivky: + úCtovný doklad (napr.: faktára, äčtenka a pod.); ++  . zmluvy, objednávky, dohody; *Cfslo baľíkového výpisu; **ôfslo výdavkového pokladničného áokladu (VPD)
Upozomenie; Akje prijfmater dotácie registrovaným platcom DPH, táto nieje pri vyúfitovanl dotácie považovaná za oprávnený výdavok. Prijtmaterje povinný k vyiiCtovaniu dotáciedoložiť lcópie äCtovních dolcladov
preukazujúcich poutitre prostriedkov v súladc s Cl 1 zmluvy (učtovn? doklad ako preukázateľný ztoiam musl obsahovaf náležitosti v zmysle § 10 zákona i. 431/2002 Z. z. o úUovnlctve v znenl ncskoďtii predpisov. Za obsahovú
správnosť úítovného dokladu zodpovcdá prijlmateľ dotácie.).
Vyhotovi) (meno, priezvisko, podpis):
Schválil (meno a priezvisko Statutámeho orgánu, podpis štatutámeho orgánu):
Miesto a dátum vyhotovenia:



Finančné vyúítovanie inych zdrojov vynaložených na spolufinancovanie projektu
Názov prijimateľa: Obec PoproC Priloha ô. 2 k zmluve Č. MK-950/2014/2.5

Názov projektu: Uôme ľudí chodiť do knižnice
Účtovný doklad Podklad Predmet dodávky Dodávateľ

/

Nákladová položka finančnej Uhrada

operácie
-H-

 ísio Druh+ Zodňa Spôsob úhrady Dňa Suma

(v eurách)
mprevodom* v íiotovosti

Spolu (v eurách) x x x x x x x x x

Spolu (v eurách) x x x x x x x x x

Spolu (v eurách) x x x x x x x x x

Iné zdroje spolu (v eurách) x x x x x x x x x

Vysvetlivky: +úfftovný doklad (napr.: faktúra, úCtenka a pod.); ++ S. zmluvy, objednávky, dohody; *ífslo banltového výpisu; **eíslo výdavkového pokladniffného dokladu (VPĎ)

Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis):
Schválil (meno a priezvisko Statutámeho orgánu, podpis štatutámeho orgánu);
Miesto a dátum vyhotovenia:
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