Zmluva o poskytnutí finan čných prostriedkov
č . 16-113-04230
uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č . 28412014 Z. z. o Fonde na podponi umenia a o zmene a dopinení zákona č .
434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v púsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č . 79/2013 Z. z. v
spojení s ust. § 269 ods. 2 zákona č . 51311991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov / v spojení s ust. § 51
zákona č . 4011964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (dalej aj ako Zmluva)

1 Zmluvné strany
1.1 Poskytovate ľ

fláZOV:
sídlo:
i ČO:
konajúc prostredníctvom:
E-mail:
bežný účet - IBAN:
depozitný účet - IBAN
variabilný symbol:

Fond na podporu uinenia

Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
42418933
prof. PhDr. Peter Michalovi č, PhD., predseda rady
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditel FPU
info@fpu.sk, ludmila.dragulova@fpu.sk
SK58 8180 0000 0070 0054 3066
SK20 8180 0000 0070 0055 3256
1611304230

( ďalej aj ako Poskytovat ľ alebo FPU)
1.2 Prijíniate ľ

obchodné meno/meno a priezvisko:
sídlo/miesto podnikania/bydlisko:
IČO/rodné č íslo:
DI Č :
I Č DPH:
Štatutárny orgán:
E-mail:
č íslo úč tu - IBAN:

Divadlo Andreja Bagara v Nltre

Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra
00164895
2021246623
Ing. Jaroslav Dáczy, PhD., riadite ľ
dagmar. farinanova@dab. sk
SK65 8180 0000 0070 0031 0625

(dalej aj ako Prijímateľ)
(Poskytovate ľ a Prijímate ľ ďalej aj ako Zmluvné strany)

2 Úvodné ustanovenia
2.1 Poskytovate ľ poskytuje finančné prostriedky na základe zákona Č . 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o
zinene a dopinení zákona Č. 43412010 Z. z. o poskytovaní dotácií v púsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona Č . 7912013 Z. z. v znení neskorších predpisov (dalej aj ako Zákon o FPU) a pod ľa interných
predpisov Poskytovate ľa, ktorými sú najmä Štatút Poskytovate ľa VP Č . 2/2015 zo d ňa 27.05.2015 (dalej aj ako Štatút),
Zásady poskytovania finanč ných prostriedkov z Fondu na podporu umenia VP FPU č . 12/2015 zo d ňa 24.02.2016
(dalej aj ako Zásady) a Štruktúra podpornej Činnosti Fondu na podponi umenia na rok 2016 (dalej aj ako Štruktúra
podpornej činnosti) a v súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve Číslo 11/2016 na predkladanie žiadostí (dalej aj
ako Výzva).

2.2 Finanč né prostnedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy sú verejnými prostriedkami a na ich poskytnutie a použitle
sa vzťahujú ustanovenia zákona Č. 52312004 Z. z. o rozpo č tových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopinení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dälej aj ako Zákon o rozpo čtových pravidlách) a príslušné
ustanovenia zákona č . 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vz ťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomocl a o
zmene a dopinení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (dälej aj ako Zákon o ŠP).
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2 3 Prijimatel predložil Poskytovate ľovi na základe Výzvy úpinú písomnú žiados ť Č íslo 16-113-04230 o poskytnutie
finanč ných prostriedkov (dalej aj ako Žiadost). Odborná komisia FPU vo svojom hodnotení (dälej aj ako Hodnotenie)
odporu č ila poskytnúť Prijímate ľovi finan čné prostriedky na podporu projektu podrobne špecifikovaného v Žiadosti
(dälej aj ako Prvjekt). Riadite ľ FPU na základe Hodnotenia rozhodol o poskytnutí finan č ných prostriedkov d ňa
06.07.2016

3 Predmet zinluvy
3.1 Touto Zmluvou sa Poskytovate ľ zaväzuje poskytnú ť Prijíinatelbvi finanč né prostriedky na realizáciu Projektu s názvom
POVOLANIE: PÁPEŽ, a to vo výške a za podmienok stanovených najmä v tejto Zmluve, vo Výzve, v Zákone o FPU, v
iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisoch, v interných predpisoch FPU (najmä v Zásadách. v
Statúte a v Struktúre podpornej č innosti). Prijímate ľ sa zaväzuje Poskytovatelom poskytnuté finan č né prostriedky
použiť v súlade s účeloiu poskytnutia finan čných prostriedkov, rešpektujúc najmä podmienky stanovené touto
Zmluvou. Výzvou, Zákonom o FPU, Štatútom, Zásadami, Štruktúrou podpornej č innosti ako aj inýiui všeobecne
záväznýini právnymi predpismi a inými internými predpismi Poskytovate ľa. Prijímate ľ sa zárove ň zaväzuje
Poskytovate ľovi hodnoverne preukáza ť použitie poskytnutých finan čných prostriedkov v súlade s ú čelom ich
poskytnutia a v súlade s inými podmienkami vyplývajúcimi z obsahu tejto Zmluvy a/alebo v súlade s podiuienkami
vyplývajúcimi z Výzvy, zo Zákona o FPU, z iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisoch a z interných
predpisoch FPU (najmä zo Zásad, zo Štatútu a zo Štruktúry podpornej čínnosti).

4 Úč el a spsob poskytnutia finan čných prostriedkov
4.1 Základným ú č elom tejto Zmluvyje poskytnutie finan čných prostriedkov Poskytovate ľom Prijímate ľovi na:
naštudovanie javiskového diela v oblastl divadelného umenia.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli na záväzných vecných výstupoch z Projektu (dalej aj ako Záväzné výstupy), ktoré sú
špecifikované v prílohe Č .1 k tejto Zmluve. Obsah a rozsah Záväzných vecných výstupov možno na zák1ade dohody
Zmluvných strán ineni ť dodatkom k tejto Zmluve.
4.3 Poskytovate ľ poskytuje zo svojho rozpo č tu Prijímate ľovi finanč né prostriedky vo foriue dotácie v celkovej
výške 5 000,00 EUR na úhradu bežných výdavkov.
4.4 Finančné prostriedky sa poskytujú ako minimálna pomoc (pomoc de minimis) pod ľa Schémy miniiuálnej pomoci
poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č . 74/2016 vydanom d ňa 19.04.2016 pod G000008.

5 Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1 Poskytovate ľ sa zaväzuje poskytnú ť finančné prostriedky Prijímaterovi bezhotovostne na bankový ú čet uvedený v
záhlaví tejto Zmluvy najskúr v de ň nasledujúci po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv podla
osobitého predpisu, najneskúr do 30 dní odo d ňa zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnoiu registri zmlúv podla
osobitého predpisu.
5.2 Finanč né prostriedky poskytriuté podlä tejto Zrnluvy sú ú č elovo viazané na úhradu všetkých alebo len niektorých
bežných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, ktoré sú podrobne špecifikované v rozpo čte nákladov
Projektu. Rozpo četje prilohou č . 2 k tejto Zmluve ( ďalej aj ako Rozpočet projektu). Finančné prostriedky poskytnuté
na základe tejto Zinluvy nesmú by ť použité v rozpore s touto Zmluvou, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi ani v rozpore s internými predpismi Poskytovate ľa.
5.3 Prijíivate ľ sa zaväzuje podie ľať sa na finanč nom zabezpe čení realizácie Projektu formou povinného spolufinancovania
určeného podlä príslušných ustanovení Zákona o FPU, Štruktúry podpornej Č innosti a pod ľa rozpočtu Projektu v sume
najmenej 9 200,00 ETJR.
5.4 Prijímate ľ prijíma finančné prostriedky poskytnuté na zák1ade tejto Zmluvy bez výhrad v pinom rozsahu a za
podrnienok vyplývajúcich z tejto Zrnluvy, zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z interných predpisov
Poskytovate ľa.
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5.5 Prijímate ľ je opráviiený použi ť finanč né prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy na úhradu konkrétneho
výdavku/nákladu, avšak najviac v sume, ktorá je pri rozpo čtovej skupine tohto nákladu/výdavku uvedená v Rozpo čte
projektu. Prijímate ľ je oprávnený použi ť a vyúčtovať výdavky/náklady v rámcijednotlivých skupín rozpo čtových
položiek uvedených v prílohe č . 2 k tejto Zmluve. V priebehu realizácie projektu máže Prijímatel uskuto čniť presuny
finančných prostriedkov medzi skupinami rozpo čtových položiek uvedených v tejto Zmluve maximálne do výšky 20 %
finanč ných prostriedkov pridelených na danú skupinu rozpo čtových položiek bez toho, aby musel žiada ť o zmenu
podmienok poskytnutia dotácie. Prijímatel nie je povinný použi ť všetky finan č né prostriedky poskytnuté na zák1ade
tejto Zmluvy.
5.6 Prijímate ľ je povinný použiť finan č né prostriedky výlu čne na výdavky súvisiace s realizáciou Projektu ( ďalej len
oprávnené výdavky). FPU bude ako oprávnené výdavky pod ľa predchádzajúcej vety akceptova ť aj výdavky Prijímate ľa,
ktoré Prijímate ľ vynaložil pred uzavretím Zmluvy, ak boli vynaložené na úhradu výdavkov, ktoré vznikli najsk6r
01.01.2016. Výdavky musia Prijímate ľovi vznikuú ť najneskár do 30.11.2016. Dňom vzniku výdavku sa rozumie de ň
dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré sú predmetom vyú čtovania. D ňom úhrady sa rozumie de ň odpísania
finanč ných prostriedkov z účtu Prijímatelä za ú Čelom zaplatenia ceny za tovar alebo služby.
5.7 Oprávnenými výdavkami v zmysle bodu 5.6 tejto Zmluvy sa rozumejú výdavky uvedené v príslušnej výzve. Výdavky bez
priameho vztahu k realizácii projektu, ani výdavky, ktoré nie sú sú časťou Rozpočtu projektu, nebudú akceptované.
Taktiež nebudú akceptované ako oprávnené všetky výdavky uvedené v Článku 6 bod 6 Zásad.
5.8 Výnosy z poskytnutých finan č ných prostriedkov, ako sú napr. úroky poskytnuté pe ňažným ústavom, v ktorom má
Prijímatel zriadený ú čet, na ktorom sa finančné prostriedky nachádzajú (dälej aj ako Výnosy) sú príjmami štátneho
rozpočtu, ak zákon Č . 52312004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopinení niektorých
zákonov v znení neskorších zákonov alebo osobitný zákon neustanovujú inak. Prijímate ľje povinný všetky Výnosy po
odrátaní poplatkov za vedenie ú čtu (okrein poplatkov za založenie a zrušenie ú čtu) odvies ť na depozitný bankový ú čet
(pre identifikáciu platbyje Prijímate ľ povinný použiť variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy) Poskytovatela
pred dátumom kone čného a úpiného vyúčtovania poskytnutých finan čných prostriedkov. Neodvedenie Výnosov podlä
predchádzajúcej vetyje porušením finan čnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. d) zákon Č . 52312004 Z. z. o
rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopinení niektorých zákonov. O vrátení Výnosov Prijímatel
upovedomí Poskytovatela písomne pred realizáciou prevodu. V prípade, že Prijímate ľovi výnosy nevznikli, je povinný
Poskytovate ľovi o tom poda ť inforináciu formou čestného vyhlásenia pri vyú čtovaní poskytnutých finan čných
prostriedkov.
5.9 Ak Prijímatel nebude realizova ť Projekt, je povinný o tejto skuto č nosti Poskytovate ľa bez zbyto č ného odk1adu písomne
informova ť. Prijímate ľ je povinný bezodk1adne finan čné prostriedky poskytnuté mu na zák1ade tejto Zmluvy v pinom
rozsahu vráti ť na bežný ú čet Poskytovate ľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, ak finan čné prostriedky vracia do
31.12.2016, alebo na depozitný ú čet, ak finančné prostriedky vracia po 01.01.2017. Pre identifikáciu platbyje
Prijímate ľ povinný použiť variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Výnosy Prijímate ľ Poskytovate ľovi odvedie
podľa bodu 5.8 tejto Zmluvy. Prijímate ľ vrátením nepoužitých finan čných prostriedkov na ne stráca akýkolvek nárok.
5.10 Ak Prijímate ľ nepoužije celú sumu poskytnutých finan čných prostriedkov, je povinný bezodk1adne všetky nepoužité
finanč né prostriedky vráti ť na bežný ú č et Poskytovatela uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, ak finan čné prostriedky
vracia do 31.12.2016, alebo na depozitný ú čet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, ak finan čné prostriedky vracia po
01.01.2017. Pre identifikáciu platbyje Prijímatel povinný použi ť variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. O
vrátení nepoužitých finan čných prostriedkov Prijímatel upovedomí Poskytovate ľa písomne pred realizáciou prevodu.
Prijímatelvrátením nepoužitých finan č ných prostriedkov na ne stráca akýkolvek nárok.
5. 1 1 Poskytovatelje oprávnený kedykolek vykona ť vecnú a finanč nú kontrolu hospodárenia s finanč nými prostriedkami
poskytnutými na zák1ade tejto Zmluvy ako aj kontrolu dodržiavania povinností a záväzkov Prijíinatelä z právneho
vzťahu vzniknutého na základe tejto Zmluvy. Prijímatelje povinný umožni ť Poskytovate ľovi a ním povereným osobám
vykonanie kontroly podlä predchádzajúcej vety. Za tým ú čelom je Prijímate ľ povinný Poskytovatelbvi poskytnú ť
potrebnú sú č innosť, najmä predloži ť doklady a údaje z ú čtovnej dokuinentácie, umožni ť vstup do svojho sídla, resp.
priestorov, v ktorých podniká alebo vykonáva inú Činnosť alebo reabzuje Projekt. Poskytovate ľ sa zaväzuje oznámi ť
Prijímate ľovi terxnin kontroly najmenej 5 dní vopred, a to písomne prostredníctvom poštovej zásielky alebo e-inailom.
Pn určovaní termínu kontroly sa Poskytovate ľ zaväzuje postupova ť tak, aby uskuto č nením kontroly Prijimate ľovi
nesp6sobil neprimerané zdržania v realizácii Projektu.
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5. 1 2 Prijímate ľ sa v súvislosti s realizáciou Projektu zaväzuje podlä povahy Projektu primeraným a vhodným sp6sobom
informovať o tom, že Projekt, na ktorý boli poskytnuté finan č né prostriedky na základe tejto Zmluvy, podporil
Poskytovatel. Pri propagácii Projektu je Prijímatel povinný postupova ť podlá Príručky pre propagáciu FPU a podlä
Manuálu pre vizuálnu identitu FPU, ktoré Poskytovate ľ zverejní na webovoin sídle FPU. Prijíznatel sa zaväzuje
postupova ť v zmysle znenia dokumentov špecifikovaných v predchádzajúcej vete aktuálnych k znomentu vykonávania
propagácie. Prijímatelsa tiež zaväzuje v dostato čnom časovom predstihu, najneskér však 10 dní vopred, informova ť
Poskytovatela o terzníne realizácie výstupov projektu, vrátane reprezenta č ných, propagačných a/alebo spolo čenskych
podujatí súvisiacich s uvedením Projektu na verejnosti. Na základe vzájomnej dohody je Prímate1 povinný umožni ť
osobám konajúcim za/v mene Poskytovate ľa účasť na všetkych podujatiach súvisiacich s Projektom.
5.13 Prijímate ľ sa zaväzuje. že pri všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom na verejnosti vykoná s
vynaložením maximálneho úsilia také opatrenia, ktorými zaznedzí tomu, aby znohlo dájs ť alebo došlo najmä k
nasledovným negatívnym spoločenským javom:
a)
b)
c)
d)

e)

podpore alebo propagácii skupín os6b alebo hnutí, ktoré v rámci svojej činnosti násilím, hrozbou násilia
alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potlá čaniu základných práv a slob6d iných,
použivaniu zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavovaniu sympatií k skupine alebo hnutiam, ktoré
násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerUjú k potlá čaniu základných práv a slob6d os6b,
sprístupiovaniu, uvádzaniu do obehu, ponúkaniu, predávaniu alebo inému sp6sobu rozširovania
extrémistických materiálov,
hanobeniu niektorého národa, jeho jazyka, k hanobeniu niektorej rasy alebo etnickej skupiny, k hanobeniu
jednotlivca alebo skupiny os6b pre ich príslušnos ť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej
skupine, p6vodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania alebo k vyhrážaniu sa
takýmto osobázn alebo k obmedzovaniu práv takýchto os6b,
podnecovaniu k násiliu alebo k nenávisti vo č i skupine os6b alebo jednotlivcovi pre ich príslušnos ť k niektorej
rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, p6vodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie
(dálej aj ako Nežiaduce konanie).

5.14 Ak aj napriek spineniu povinnosti Prijímate ľa podľa bodu 5.13 Zmluvy d6jde bezjeho zavinenia k takému
Nežiaducemu konaniu, Prijímatelje povinný bez zbyto čného odk1adu vykonať také úkony a prija ť také opatrenia, aby
Nežiaducemu konaniu okamžite zamedzil a zabezpe čil, aby sa v dálšom takom konaní nepokra čovalo.
5.15 V prípade, že d6jde zo strany Prijímate ľa k porušeniu povinností pod ľa bodov 5.13 a/alebo 5.14 tejto Zmluvy, považujú
sa finančné prostriedky poskytnuté na zák1ade tejto Zmluvy za použité v rozpore s touto Zmluvou. Finan čné
prostriedky podlá predchádzajúcej vety je Prijímate ľ povinný poskytovate ľovi vrátiť na bankový účet Poskytovatela
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to najnesk6r do 21 dní od doru čenia výzvy Poskytovate ľa Prijímatelbvi na vrátenie
takych finanč ných prostriedkov.
5.16 Nespinenie záväzkov a/alebo porušenie povinností vyplývajúcich pre Prijímatelá zo Zznluvy a/alebo v súvislosti so
Zmluvou sa považuje za použitie finan čných prostriedkov v rozpore s ú čelom uvedeným v Zmluve, s výnimkou
nespinenia záväzkov alebo porušenia povinností preukázatelne zaprí činených z d6vodu vyššej moci.

6 Podmienky poskytnutia a vyú čtovania finan čných prostriedkov
6.1 Poskytovatel sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje poskytnú ť Prijímate ľovi flnančné prostriedky vo výške uvedenej v
bode 4.3 bezhotovostným prevodom na ú čet Prijímate ľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy
6.2 V prípade zistenia Poskytovate ľa o preukázatefiých nedostatkoch pri hospodárení Prijímate ľa s poskytnutými
finančnými prostriedkami je Poskytovate ľ oprávnený až do Času odstránenia týchto nedostatkov zastavi ť poskytovanie
ďalších finan č ných prostriedkov Prijímate ľovi.
6.3 Použitie finanč ných prostriedkov, poskytnutých na zák1ade tejto Zmluvy, podlieha ich finan čnému vyúčtovaniu a
vecnému vyhodnoteniu Projektu (dálej spolu aj ako Vyú čtovanie), ktoré Prijímater zrealizuje v registra čnom systéme
Poskytovate ľa. Prijímate ľje povinný Vyúčtovanie pod ľa predchádzajúcej vety Poskytovatelbvi predložit v tla Čenej
podobe vygenerovanej z registra čného systému FPU najnesk6r do termínu: 31.01.2017. K Vyúčtovaniu je Prijímatel
povinný priložíť aj
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a)

Kápie originálnych ú čtovných dokladov označených č ísloin Zinluvy (účtovný doklad ako preukázate ľný
záznam musí obsahova ť náležitosti v zmysle § 10 zákona č . 431/2002 Z. z. o ú čtovníctve, pričom za obsahovú
správnos ť úč tovného dokladu zodpovedá prijítnatel dotácie.) potvrdzujúcich použitie poskytnutých
finanč ných prostriedkov a kápie výpisov z ú č tu označených Č íslom Zmluvy, na ktorý boli poukázané finan č né
prostriedky a z ktorého boii uhrádzané výdavky na projekt s použitím poskytnutých finan č ných prostriedkov.
Akje prijíinate ľ dotácie registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty (dalej len DPH) a máže si uplatni ť
odpočítanie DPFL táto nie je pri vyú čtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok.

alebo
b)

správu audítora alebo znalecký posudok licencovaného znalca o zhode predloženého finan č ného vyúčtovania
so zmluvou; správu audítora alebo znalecký posudok predloží prijímate ľ vždy, akje celková suma finan č ných
prostriedkov poskytnutých pod ľa zinluvy 100 000 EUR alebo viac. Správu audítora predkladá Prijímatelv
rozsahu, ako je určené v Článku 7 bod 4 Zásad.

6.4 Vyúčtovanie tnusí obsahova ť infortnáciu o použití finan čných prostriedkov pod ľa skupín rozpo čtových položiek s
ohladom na Rozpočet projektu. Neoddelite ľnou súčasťou Vyúčtovaniaje aj zdok1adovanie povinného spolufinancovania
oprávnených výdavkov projektu vo výške ur čenej v tejto Zmluve. Neoprávnené výdavky projektu žiadate ľ nemáže
vyúčtova ť ako povinné spolufinancovanie. Ak Prijíinate ľ v zdokladovaní a vyú čtovaní povinného spolufinancovania
projektu uvedie výdavky, ktoré uhradila tretia osoba, je povinný priložit k vyú čtovaniu aj kápiu dokladu
potvrdzujúceho zmluvný vz ťah inedzi prijíinate ľom a touto osobou, na zák1ade ktorého boli tieto výdavky uhradené.
Zárove ň je Prijíinate ľ povinný k vyúč tovaniu zabezpe čiť od tejto osoby predloženie kápií ú čtovných dok1adov
potvrdzujúcich vznik a úhradu takto vyú č tovaných výdavkov. Povinnou prílohou vyú čtovania je aj prehlad dalšieho
spolufinancovania projektu zo zdrojov uvedených v rozpo č te projektu.
6.5 Vecné vyhodnotenie projektu Prijímate ľ vypracuje v predpísanej štruktúre ur čenej v Príru č ke pre vecné vyhodnotenie
a vyúčtovanie projektu FPU, ktorú Poskytovate ľ zverejní na webovoin sídle FPU. Vecné vyhodriotenie inusí obsahova ť:
a)
b)
c)

správu o realizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácíe projektu,
inforináciu o napinení predpok1adov, cie ľov a výsledkov projektu, ktoré prijíinatel uviedol v žiadosti o
poskytnutie finančných prostriedkov,
vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii.

6.6 K vecnému vyhodnoteniu Projektuje Prijíinate ľ povinný priložiť aj dokumenty potvrdzujúce spinenie povinnosti
Prijímatela vyplývajúcej mu z č l. 5 bod 5.12 prvá veta tejto Zmluvy v rozsahu ur čenoin Príručkou pre propagáciu FPU
a dokuinenty potvrdzujúce Záväzné výstupy z Projektu pod ľa prílohy č . 1 k tejto Zmluve, v rozsahu určenorn Príru č kou
pre vecné vyhodnoteriie a vyú čtovanie projektu FPU.
6.7 Vyúčtovanie inusí byť podpísané Prijímate ľom alebo štatutárnym orgánom Prijímatela alebo níin na tento ú čel písomne
spinoinocnenou osobou, pri čoin toto spinomocrienie inusí byť súčas ťou predloženého Vyú čtovania.
6.8 Prijíinate ľ je povinný doruč iť Vyúč tovanie Poskytovate ľovi osobne do kancelárie FPU, prostredníctvom kuriérskej
služby alebo prostredníctvom doporu čenej zásielky.
6.9 Ak Prijímatel riepredloží Vyú č tovanie najnesk6r v termíne stanovenom v bode 6.3 tohto Č lánku, Poskytovate ľ ho
písoinne vyzve, aby predložil Vyú čtovanie bez zbyto čného odk1adu, najneskár však do 10 dní od doru čenia písoinnej
výzvy. Ak prijímate ľ riepredloží Vyú č tovanie ani v uvedenej dodato čnej lehote, považuje sa táto skuto čnosť za použitie
finanč ných prostriedkov v rozpore s ú čelom uvedeným v tejto Zmluve.
6.10 Ak kancelária zistí nedostatky vo Vyú čtovaní alebo v jeho prílohách, ozriámi tieto nedostatky prostredníctvoni
elektronickej pošty Prijíinatelovi a vyzve ho, aby v Iehote do 7 dní nedostatky odstránil. Ak Prijímatel nezabezpe č í
odstránenie nedostatkov v stanovenoin termíne, považuje sa táto skuto č nosť za použitie poskytnutých finan čných
prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s ú čelom uvedeným v tejto Zinluve.
6.11 Ak kancelária pri overovaní spineriia podinienok použitia finan č ných prostriedkov z fondu zistí také porušenie
podmienok uvedených v Zmluve, ktoré zak1adá povinnost prijímatela vráti ť poskytnuté finančné prostriedky alebo ich
časť, neodk1adne vyzve Prijíinate ľa, aby v Iehote do 10 dní odviedol poskytnuté finan č né prostriedky na ú č et fondu. Ak
Prijímate ľ v urč enej lehote výzvu neuposlúchne, alebo odvedie na ú čet fondu neúpinú sumu, považuje sa táto
skutoč nosť za použitie poskytnutých finan č ných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s ú čelom uvedeným v tejto
Zmluve.
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7 Sankcie
7. l Ak Poskytovate ľ vyzve Prijíniate ľa, ktorý použil finan čné prostriedky alebo ich časť v rozpore s touto Zmluvou, na
vrátenie finan čných prostriedkov a Prijímate ľ finančné prostriedky alebo ich časť Poskytovate ľovi nevrátil vo výške a v
Iehote uvedených vo výzve, vzniká Poskytovatelbvi vo či Prijímateľovi okamihorn po č iatku omeškania Prijímatela so
zaplateníni Poskytovate ľom vo výzve požadovaných finan čných prostriedkov nárok na zaplatenie zmluvriej pokuty vo
výške 20 % z hodnoty sumy finan č ných prostriedkov, ktorých vrátenie Poskytovate ľ od Prijímate ľa výzvou požaduje.
Povinnosť Prijímate ľa vrátiť Poskytovatelovi výzvou požadované finan č né prostriedky tým nieje dotknutá.
7.2 V prípade omeškania Prijímate ľa so zaplateníni akéhoko ľvek peňažného záväzku Poskytovate ľovi je Prijírnate ľ povinný
zaplatit Poskytovate ľovi úroky z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy, a to za každý defi omeškania.
7.3 V prípade, že v désledku skuto čnosti, za ktorú zodpovedá Prijímate ľ. vznikne Poskytovatelbvi škoda, je Prijímater
povinný nahraditju Poskytovatelovi v lehote, ktorú ur č í Poskytovate ľ, a v celom rozsahu tak, ako bude vy číslená
Poskytovate ľoni.
7.4 Zaplatením zinluvnej pokuty pod ľa tejto zniluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody sp6sobenej porušením
povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody ni6že byt uplat ňovaná Poskytovatelorn vo č i
Prijíniatelovi v pinej výške a to aj v prípade, ak zmluvná pokuta prevyšuje výšku škody.

8 Zánik zmluvy
8.1 Právne vz ťahy medzi Poskytovate ľom a Prijímate ľom založené touto Zmluvou rn ňžu zaniknú ť najmä:
a)
b)
c)

akceptáciou riadneho a úpiného vyú čtovania Projektu pod ľa č l. 6 tejto Zmluvy,
dohodou Zmluvných strán,
odstúpením od Zmluvy zo strany Poskytovate ľa.

8.2 Poskytovate ľ m6že od tejto Zmluvy odstúpit v prípade, ak Prijímatel použije finan čné prostriedky alebo ich čast v
rozpore so Zmluvou, resp. v rozpore s ú čelom uvedenýni v č l. 4 tejto Zmluvy. Rovnako m6že Poskytovate ľ odstúpi ť od
tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy alebo v prípade zxneny okolností, za ktorých došlo k
uzavretiu Zinluvy, a to najmä:
a)
b)
c)

ak sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktorých Poskytovate ľ rozhodoi o poskytnutí
dotácie boli nepravdivé, neúpiné, zavádzajúce alebo sfalšované,
ak Prijíniate ľ bezd6vodne pozastavil realizáciu projektu,
ak na majetok Prijímate ľa bola povolená exekúcia, reštrukturalizácia alebo vyhlásený konkurz, alebo bol
návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok niajetku.

8.3 Ustanovenia tejto Zmluvy upravujúce sankcie ako aj povinnosti z nich vyplývajúce nie sú odstúpením od Zmluvy
dotknuté. Odstúpenie od Zmluvyje ú činné dfioxn jeho doru čenia druhej zmluvnej strane.

9 Závere čné ustanovenia
9.1 Poskytovate ľ si vyhradzuje právo zníži ť sumu poskytnutých finančných prosriedkov zd6vodu nedostatku finan čných
prostriedkov v rozpočte Poskytovate ľa, ktoré sú príspevkom zo štátneho rozpo čti7 výluč ne však o sumu priamo
vyplývajúcu z viazania výdavkov štátneho rozpo čtu Ministerstvoin financií Slovenskej republiky v zniysle Zákona o
rozpočtových pravidlách. V takomto prípade nezodpovedá Poskytovatel za vzniknuté nák1ady Prijímate ľa ani
nezodpovedá za prípadnú škodu.
9.2 Akéko ľvek zmeny a dopinenia tejto Zmluvyje možné vykonat výlu č ne v písomnej forme prostredníctvorn vzostupne
očíslovaných dodatkov k tejto Zniluve, uzatvorených po predchádzajúcej dohode Zmluvných strán. O skuto čnostiach
rozhodných pre potrebu zmeny alebo dopinenia tejto Zmluvy zo strany Prijíinate ľa je Prijíniate ľ povinný inforxnovat
Poskytovatela bez zbyto čného odkladu od ich vzniku. O zmenách rozhoduje riadite ľ FPU, v lehote najnesk6r 15 dní od
doruč enia žiadosti o zinenu, pri čom svoje rozhodriutie je povinný da ť na vedomie rade FPU.
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9.3 Ak finanč né prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy použije Prijímate ľ na dodanie tovaru, na uskuto č nenie
stavebných prác a/alebo na poskytnutie služieb v zmysle zákona č. 34312015 Z. z. o verejnonl obstarávaní a o
zmene a dopinení niektorých zákonov, je Prijímatel poviriný postupova ť v zmysle uvedeného všeobecne záväzného
právneho predpisu.
9.4 Táto Zmluva nadobúda platnos ť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Táto Zmluva podlieha v zmysle
príslušných ustanovení zákona č . 4011964 Zb. ob č iansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s
relevantnými ustanoveniami zákona č . 21112000 Z. z. povinnérnu zverejneniu.
9.5 Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorýchjederi dostane Prijímate ľ ajeden Poskytovatel
9.6 Prijímate ľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje. že sa oboznámil s príslušnýrni všeobecne záväznými právnyrni predpisrni
ako aj so súvisiacimi internými predpisrni Poskytovate ľa, ktoré upravujú všetky vz ťahy výslovne upravené ako aj
výslovne neupravené v tejto Zmluve. Prijírnate ľ výslovne súhlasí s obsahorn všetkých súvisiacich interných predpisov
Poskytovatela a zaväzuje sa pini ť všetky povinnosti, ktoré mu z nich v súvislosti s touto Zrnluvou vyplývajú.
9.7 Neoddelitelnou sú časťou Zmluvy sú aj tieto prílohy:
a)
b)

Príloha č . 1: Záväzné výstupy projektu
Príloha Č . 2: Rozpo čet projektu

9.8 Zásielka pod ľa tejto Zmluvy sa musí doru čovat na e-mailovú adresu, prípadne na adresu sídla Zmluvnej strany, ktorej
je zásielka určená a ktoré sú uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak a na doru čovanie
zásielok si rieurč ia iné e-rnailové adresy alebo iné korešponden čné adresy. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si
písomne oznamova ť všetky zmeny týkajúce sa adries oboch Zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy bez
zbytoč ného odkladu. V prípade porušenia povinnosti pod ľa predchádzajúcej vety zodpovedá Zmluvná strana druhej
Zmluvnej strane za prípadnú škodu, ktorájej porušením uvedenej povinnosti vznik1a.
9.9 Zrnluvné strany sa zaväzujú, že si navzájom v prípade potreby bez zbyto čného odkladu poskytnú všetku nevyhnutnú
súč innosť, ktorú bude možné v závislosti od konkrétnych okolností od nich spravodlivo požadova ť. Zmluvné strany sa
zaväzujú vzájomne si v prípade potreby bez zbyto čného odk1adu poskytnú ť informácie nevyhnutné na riadne spinenie
svojich záväzkov vyplývajúcich irn zo Zmluvy, alebo z právnych predpisov, č i prerokova ť dúležité otázky, ktoré by
mohli v závažnej miere ovplyvni ť pinenie povinností Zmluvných strán stanovených touto Zmluvou alebo právnyrn
predpisom, a týrn ovplyvni ť dosiahnutie ú čelu Zrnluvy.
9.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pre čítali, rozumejújej obsahu a súhlasia s ním. Zmluvné strany vyhlasujú. že
prostredníctvom tejto Zmluvyje vyjadrená ich skuto čná, vážna, slobodná vúla, v ktorej niet ornylu. Zmluvné strany
vyhlasujú, že túto Zmluvn neuzavreli v tiesní a za nápadne nevýhodných podmienok. Na potvrdenie vyššie uvedeného
Zmluvné strany Zmluvu vlastnoru č ne podpíšu.
Bratislava

03. NO. 201

Nitra 27.10.2016

prijíinatel
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Príloha č . 1: Záväzné výstupy projektu
Názov projektu:POVOLANIE PÁPEŽ
Autori: Daniei HEVIER - Gabo DUŠIK
Druh diela: p6vodný slovenský muzikál
Choreograf : Jaroslaw Staniek
Režisér : Jerzyjan Polonski
Dramaturg: S. Sprušanský
Úč inkujúci : J. GalloviČ, G. Dolná, M. Fratri č, V. Bartoň, K. Kolembusová, D. Kuffelová, B. Matuš čin, E. Hlaváčová, J. Greššo,
A. Pajtinková, I. Vojtek, J. Ďuriš, M. Ochránek, R. Polá čik, E. Pavlíková, P. Oszlík, J. Rybárik, E. Ve čerová, M. Viskup, A.
Sabová, T. Turek, B. Andrešičová a daIší.
Miesto realizácie : Velká sála DAB v Nitre
Predpokladaný termín verejného uvedenia/ premiéra: 11 a 12. 11. 2016
Miesto verejného uvedenia diela- premiéra: DAB
Miesto verejného uvedenia diela- repríza: DAB,3 reprízy
Medializácia velkovýpravného muzikálu bude prebiehat vo všetkých dostupných regionálnych inédiách printového,
audiálneho a audiovizuálneho charakteru. Mediálny plán bude realizovaný: od za čiatku nastupujúcej sezány 2016/2017,
počas tlačových koriferencií v Nitre, Bratislave, rnasívnejšia kampa ň zač ne v čase za čiatku skúšobného procesu, po čas
skúšobného procesu a pred a po premiére inscenácie. Externá rek1ama: Zverejnené plagáty v OC v Nitre, OC Centro Nitra,
obsahové letáky po centre, OC Mlyny Nitra -obsahové letáky na inforináciách v centre, OC Tesco Galéria, obsahové letáky
po centre, obsahové letáky v NISYS plus 2x inforina č né panely, Výlep plagátov prostredníctvoni spolo čnosti EUROAWK,
Výlep plagátov v mestskej a rnedzimestskej autobusovej dopravnej spolo čnosti ARRIVA, Výlep plagátov (NISYS), Inštalovanie
plachty s vizuálom na budove DAB, Využitie 3 markiz, pripevnených na budove divadla, Využitie všetkých rek1amných pl6ch,
ktoré iná DAB k dispozícií po meste, lks billboard
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Príloha č . 2: Rozpo č et projektu
2.1 Kalkulácia nákladov
Skupina rozpo č tových položiek*

Rozpočet

Autorské honoráre a personálne náklady

Podpora z FPU

99 000,00 €

Cestovné a prepravné
Materiá!ové náklady nevyhnutne potrebné na
realizaciu projektu
Spolu:

Podpora z FPU v %

5000,00e 100,00 %

3 000,00 €

0,00 €

0,00 %

82 000,00 €

0,00 €

0,00 %

184 000,00 €

5 000,00 €

2,72 %

2.2 Predpokladané výnosy

Predpokladané výnosy

Výnosy

tržby z predstavení

80 000,00 €
Spotu:

80 000,00 €

2.3 Spolufinancovanie

Spolufiiiancovanie

Zdroje

Verejné zdroje SR
Vlastné zdroje
Spolu:

Zdroje v %
0,00 €

0,00 %

99 000,00 €

53.80 %

99000,00C

53,80 %

*Pozn ámka:
1 Skupina rozpoč tových položiek Autorské honoráre a personálne náklady zahŕňa kumulatívne rozpo čtové podskupiny
Autorské honoráre, Práce a služby vykonané na faktúru a Personálne náklady, ako boli definované ako oprávnené výdavky vo
výzve.
2 Skupina rozpo č tových položiek Nájmy priestorov zah ŕňa kumulatívne rozpo čtové podskupiny Nájom interiérov a Nájom
exteriérov, ako boli definované ako oprávnené výdavky vo výzve.
3 Skupina rozpo č tových položiek Cestovné a prepravné zahŕňa kumulatívne rozpo č tové podskupiny Cestovné náklady a
Náklady na prepravu techniky, ako boli definované ako oprávnené výdavky vo výzve. Polygraflcké náklady súvisiace s
výrobou periodických publikácií a Polygraflcké náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií, ako boli definované
ako oprávnené výdavky vo výzve.
4 Skupina rozpo čtových potožiek Propagácia a polygraflcké náklady zah ŕňa kumulativne rozpo čtové podskupiny Propagačné
materiály a publicita, PolygrafIcké náklady súvisiace s výrobou periodických publikácií a Polygraflcké náklady súvisiace s
výrobou neperiodických publikácií, ako boli definované ako oprávnené výdavky vo výzve.
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