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ZMLUVA
o poskytnutí dotácie

z

finančných prostriedkov Audiovlzuálneho fondu
číslo: AVF 268 l 2o2o-L l 2.3

uzatvorená podl'a 5 22 zákona Č' 51'6/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov a 5 269 ods. 2 obchodneho zákonníka (d'alej len
,,zmluva") medzi zmluvnými stranami označenými ako
Poskytovatel':
konajúci prostred níctvom
a

lČo:
Bankove spojenie:

čísloúčtu:
IBAN:
(d'alej len,,poskytovatel"')

Prijímatel':

:

Audiovizuálny fond
Grosslingová 53, Bratĺslava 81109
lng. RobertŤavoda, predseda rady
prof. PhDr. Martin Šmatlák, riaditel'
421,69330
Tatra banka, a. s.
26272244s3/1.rOO
sK54 1100 0000 0026 2722 44s3

Mesto šaI'a

Adresa:

Nám. sv. Trojice 7,927 15 Šaľa

Štatutárny orgán:
konajúci prostredn íctvom
lČo:

Primátor mesta Šaľa
Jozef Belický
0030618s

lČ opH:
Zapísaný:
Čísloúčtu:
Peňažný ústav:

5124306282

IBAN:

0900 Slovenská sporĺteľňa,a's.
sK82 0900 0000 0051 2430 6282

Kategória podniku:

stredný podnik

(d'alej len,,prijímatel"')

článok r
Úvodné ustanovenia

L'

Poskytovatel'poskytuje finančnéprostriedky podľa zákona č.516/2008Z' z. o Audiovizuálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon") a podľa

vnútorných predpisov poskytovateľa, ktorýmĺ sú najmä ŠtatútAudĺovizuálneho fondu, Zásady
poskytovanĺa finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu (d'alej len ,,zásady poskytovania") a

Štruktúrapodpornej činnosti Audĺovizuálneho fondu na príslušnéobdobie, vo vzťahu ku ktorému sa
zmluva uzatvára (d'alej len,,štruktúrapodpornej činnosti").

2.

Finančnéprostriedky poskytnuté na základe tejto zmluvy sú verejnýmĺ prostriedkami a na ich
poskytnutie a použitĺesa vzťahujú príslušnéustanovenia zákona č.523l2oo4Z. z. o rozpočtových
pravĺdlách verejnej správy a o zmene a doplnení nĺektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(d'alej len ,,zákon č. 523l2oo4 Z. zi') a príslušnéustanovenĺa zákona č' 358/201'5 Z. z. o úprave
niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o štátnej pomoci).
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3.

Na základe výzvy poskytovateľa č. 1'/2020 zo dňa 30.10.2019 prĺjímatel'predložilzaregistrovanú
žiadosť,ktorá bola poskytovateľovi doručená dňa 31'.3.2o2o, kód žiadosti 6115335961 (d'alej len
,,žiadosť").Žĺadosť odporučila podporiť odborná komĺsia Audĺovizuálneho fondu pre program č. oK
2.3-Ĺ-2o2o protokolom APK 2020-1 zo dňa 22.5.2o2o' o poskytnutí finančných prostriedkov
rozhodol ria d ĺtel' Aud iovizuál ne ho fond u dňa 26.5.2020.
článok z
Predmet a účelzmluvy

L.

Základným účelomtejto zmluvy je poskytnutie finančnej podpory poskytovateľom prijímateľovi na
podporu uvádzanĺa audiovizuálnych diel na verejnosti prostredníctvom audiovizuálneho technického
zariadenĺal na územíSlovenskej republiky a na podporu distrĺbúciea propagácie audiovizuálnych
dĺel'

2'

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností pre poskytnutie fĺnančnýchprostriedkov z
rozpočtu poskytovateľa v sume 1 985,- EUR (slovom jedentisíc deväťstoosemdesiatpäť eur; d'alej
len,,finančnéprostriedky") prijímateľovi.

3.

Poskytovateľ poskytuje finančnéprostriedky prijímateľovĺna realizáciu projektu s názvom ,,Podpora
návštevnosti na slovenské kinematografické dieta v Kine DK šaľa" (d'alej len ,,projekt"), ktorý bol
predmetom žĺadosti.Poskytnuté finančnéprostriedky sú určenéna zabezpečenie dĺstribúcie
a propagácie audiovizuálnych diel a ĺch uvádzania na verejnosti prostredníctvom audiovizuálneho
technického zarĺadenia s názvom Kino DK šaľaa so sídlom v šati (d'alej len ,,kino").

4.

Záväzne vecné v'ýstupy projektu, na ktoré sú poskytnuté finančnéprostriedky podľa tejto zmluvy,
sú určenétakto:

a)
b)

5'

písomný prehľad použitíafinančných prostriedkov predložený Vo forme zoznamu

audiovizuálnych diel, ktoré prijímateľ uvĺedol na verejnosti v kine a na ktonich distribúciu
a propagáciu boli finančnéprostriedky pouŽité;
propagačnéa marketingové materiály použité na podporu uvádzania audiovizuálnych diel
a návštevnosti kina.

Poskytnuté finančnéprostrĺedky sú štátnou pomocou v zmysle príslušnýchprávnych predpisov2
a poskytujú sa ako štátna pomoc podľa príslušnej schémy štátnej pomoci sA.53789, zverejnenej na
webovom sídle Audiovizuálneho fondu a v obchodnom vestníku č. 35l2ot9 vydanom dňa
Ĺ9'o2.2ot9 pod G000006 (d'alej len ,,schéma štátnej pomoci"). Prijímateľ podpisom tejto zmluvy
vyhlasuje, že je oboznámený s aktuálnym znením schémy štátnej pomoci. V súlade s príslušnými
ustanoveniami schémy štátnej pomocĺ prĺjímateľpred podpĺsom tejto zmluvy predložil
poskytovateľovi formou čestnéhovyhlásenia všetky informácĺe súvisiace s prijatím štátnej pomoci
alebo minimálnej pomoci poskytnutej na realĺzáciu projektu od iných poskytovateľov (v členení
poskytovateľ pomoci, výška pomoci, účelpomoci, oprávnené výdavky), ako aj ĺnformácĺe o tom, čĺ
prijímateľsúbežnežiada o poskytnutie štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci na projekt od iných
poskytovateľov pomoci alebo v rámci iných schém pomoci. Prĺjímateľsa zaväzuje po podpise tejto
zmluvy ĺnformovaťposkytovateľa bez zbytočnéhoodkladu o každej d'alšej štátnej pomoci, ktorú
akýkoľvek iný poskytovateľ poskytne alebo plánuje poskytnúťna realizáciu projektu. Prijímateľ je
povinný takúto informáciu predložiťv písomnej forme poskytovateľovi vždy pred vznikom právneho

152ods.4zákonač.40/2015Z.z.oaudiovíziiaozmeneadoplneníniektonŕchzákonov.
2 Čl. to7

až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Zákon č. 358/2oI5 Z. z. o úprave niektonich vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení
niektoÚch zákonov (zákon o štátnej pomoci).

z
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LU\/A

o poskytt.utí dotácie z iĺnarlŕnýchprostriedkov Audĺovizuálneho fondil
číslo: AVF 268/ 202a-

!/

2.3

nároku na poskytnutie takejto d'alšej štátnej pomoci. Prijímatel'sa tiež zavázuje, že dodrží
všetky
podmienky, za ktorých sa mU poskytla štátna pomoc aže vráti poskytnutú pomoc,
ak tieto
podmienky poruší.
V súlade s článkom L. schemy štátnej pomoci prijímatel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje,
že ku
dňu podpisu tejto zmluvy nie je podnikom v ťažkostĺachv zmysle čl. 2 ods. 18 Nariadenia
Komisie

6.

(EÚ) č. 651'/201'4zo 17. júna201'4 ovyhlásení určitých kategórií pomocĺ
za zlučitel'népodl'a článkov
107 a 108 Zmluvy ofungovaní Európskej únie (ÚV EÚ L I87, 26.6.2074) a že vočĺnemu
nie je

nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komĺsie,
ktorým
bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnús vnútorným trhom. Zároveň
sa
prijímatel' zaväzuje po podpise tejto zmluvy písomne informovať poskytovatel'a
bez zbytočneho

odkladu

o

skutočnosti, ak

voči nemu bude nárokované vrátenie pomoci na

predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, alebo ak sa stane podnikom
v ťažkostiach.

základe

V súlade s

5 19 ods. 3 písm. d) zákona prijímateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že nie je
majetkovo prepojený ani personáĺne prepojený s fyzickou osobou alebo právnĺckou
osobou, ktorá
nemá vysporiadané finančnévzťahy s poskytovatelbm.

7

článok 3

Práva a povinnosti zmluvných strán
1..

2

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančnéprostrĺedky prĺjímateľovibezhotovostne
vo forme
bežnéhotransferu.

Finančnéprostriedky poskytnuté podl'a tejto zmluvy sú účelovoviazané na úhradu
bežných

výdavkov, ktoré priamo súvisia s realizáciou projektu. oprávnené výdavky sú určenépodl'a
článku H.
schémy štátnej pomoci a sú zaradené do hlavných nákladových skupín podľa špecifikácie
uvedenej

časti A'

rámcového rozpočtu projektu; rámcový rozpočet projektu aktualizovaný podľa sumy
poskytnutých fĺnančnýchprostriedkov určenej v čl' 2 ods. 2 a podľa vecných
výstupov z realizácie
projektu je prílohou č. L tejto zmluvy (d'alej len
,,rozpočet projektu,,).
v

3

4.

Finančnéprostriedky poskytnuté podl'a tejto zmluvy je prijímatel' oprávnený použĺťna
úhradu
oprávnených výdavkov vsúlade sovšeobecne záväznými právnymi predpismi, schémou štátnej
pomoci, rozpočtom projektu a so zásadami poskytovania.
Prijímatel' prijíma finančnéprostriedky poskytnuté podl'a tejto zmluvy bez výhrad v plnom
rozsahu
za podmienok určených touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymĺ predpismi, schémou
štátnej pomoci a vnútornými predpismi poskytovateľa.
a

5.

Prijímateľsa zaväzuje použĺťfinančnéprostriedky výlučne na financovanie projektu a v
členení
výdavkov/nákladov podľa rozpočtu projektu, ktorý je prílohou č' 1 tejto zmluvy a
[ri dodržaní účelu
použĺtiaposkytnutej dotácie podľa článku 2 ods. 1 tejto zmluvy na realĺzáciu projektu podrobnej
v
špecifĺkácii vecných výstupov, ktoré sú určenév čl' 2 ods. 4 tejto zmluvy'

6.

Prijímateľ sa zaväzuje podieľať sa na fĺnančnom zabezpečení realizácie projektu formou povĺnneho
spolufinancovania určenéhopodl'a príslušných ustanovenízákona, schémy štátnej pomoci, štruktúry

podpornej činnostĺa podľa rozpočtu projektu

V

sume najmenej 22l,- EUR

(slovom

dvestodvadsatjeden eur). Zabezpečenie záväzku spolufinancovať projekt v uvedenej výške musí
prĺjímateľuskutočnĺťz vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov, ktoré nezahŕňajú
štátnu pomoc ani
mĺnimálnu pomoc. Zabezpečenie tohto záväzku je prijímatel' povinný preukázať príslušnými

ZMLUVA

o poskwnutí dotácĺe z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondr-l
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dokladmi a predložĺťtieto doklady poskytovateľovi pred podpisom tejto zmluvy' Zmluvné strany
podpĺsom tejto zmluvy potvrdzujú, že táto povinnosť prijímatel'a bola splnená'

7'

Prijímatel' je oprávnený použiťfinančnéprostriedky aj na úhradu len niektorých výdavkov/nákladov

na distribúciu a propagáciu audiovizuálnych diel (vrátane výdavkov na uvádzanie audiovizuálneho
dĺela na verejnosti). Prĺjímatel'nie je povinný použĺťvšetky finančnéprostriedky'

8.

Prĺjímateľje oprávnený použĺťfinančnéprostriedky výlučne v období oprávnenosti výdavkov.
Výdavky/náklady musia vznĺknúťa byť uhradené po dátume podania žiadostĺna projekt (počiatočný
dátum obdobia oprávnenosti výdavkov), s výnimkou výdavkov/nákladov preukázateľne
vynaložených na zabezpečenie prípravných prác3 k projektu, ktoré prijímatelbvĺ vznĺkli pred
dátumom podania žiadosti na projekt. Výdavky/náklady zároveň musia byt uhradené pred dátumom
konečnéhoa úplnéhovyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov (konečný dátum obdobia
oprávnenosti výdavkov). Dňom vzniku výdavku/nákladu podľa predchádzajúcej vety sa rozumie deň
dodania tovaru alebo služby, ktorá je predmetom vyúčtovania.Dňom úhrady sa rozumie deň
zaplatenia za tovar alebo službu, ktorá je predmetom vyúčtovania. Za počiatočnýdátum obdobia
oprávnenosti výdavkov sa považuje dátum elektronickej registrácie žiadosti v registračnom systéme
poskytovateľa, t.j. 19.03.2020. Za konečný dátum obdobia oprávnenostĺ výdavkov sa považuje
dátum na predloženie vyúčtovaniaurčený v čl. 4 ods. 6 tejto zmluvy.

9.

Prijímateľje povĺnný o poskytnutých finančných prostriedkoch viesť účtovnúevidenciu v súlade so
zákonom č.43L/2oo2 z. z. o účtovníctvev znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon
č,.43L|2oo2Z. zi'|. Prĺjímateľje zároveň povinný všetky náklady súvísiaces projektom podľa tejto
zmluvy vĺesťna samostatnom analytickom účtevedenom podľa zákon a č. 43L/2o02 Z. z. Prĺjímateľ,

ktorýnĺe jeosoboupovinnouvzmyslezákona č.43l/2oo2Z.z., je povinnýviesťvčasovomslede
samostatnú evidencĺu všetkých príjmov a výdavkov súvisiacĺch s projektom po dobu ustanovenú 5
35 ods. 3 písm. b) zákona č' 43Ll2oo2Z. z .

10. Prijímateľ je povinný všetky poskytnuté finančnéprostriedky vĺesťna účtev banke alebo v pobočke
zahraničnej banky v Slovenskej republike'
11. Výnos zúrokov zposkytnutých finančných prostriedkov
takýto výnos použĺťna realizácĺu projektu.

je príjmom prĺjímateľa,ktorý je povinný

12. Prijímateľ je povinný pri použitífinančnýchprostriedkov dodržiavať nasledovné princípy:

a)
b)

c)
d)

hospodárnos{ pričom hospodárnosťou sa rozumie vynaloženie finančných prostrĺedkov
fondu na vykonanie činnosti alebo na obstaranĺe tovarov, prác a služieb v správnom čase,
vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu,
efektívnost', pričom efektívnosťou sa rozumie najvýhodnejší vzájomný pomer medzi
použitými fĺnančnýmiprostried kami fondu a dosĺa hnutými výsledkami,
účelnost',pričom účelnosťouvzťah medzi určeným účelompoužitia poskytnutých
finančných prostriedkov fondu a skutočným účelomich použitia,
účinnost',pričom účinnosťousa rozumie plnenie určených cieľov a dosahovanie
plánovaných výsledkov vzhľadom na použitéfinančnéprostriedky fondu.

3 Za prípravné práce sa považuje nadobudnutie licencie na pouŽitie diela chráneného autorským právom alebo obsahu
chráneného inými právami zoblasti duševnéhovlastníctva, ak toto dielo alebo obsah je predmetom žiadosti oposkytnutie
pomoci, a ak sa vyžaduje, aby Žiadateľ takúto licenciu nadobudol pred podaním Žiadosti. Nadobudnutím takejto licencie
žiadateľovi vzniká právo, nie však záväzok licenciu využi{ čo znamená, že investícia nie je nezvratná.
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e

L3. Prĺjímatel'je povĺnný zabezpeči{ aby všetky výdavky/náklady, na úhradu ktorých použije poskytnuté
finančne prostrĺedky, boli identĺfikovatel'né, preukázateľné originálnymi účtovnýmidokladmi alebo
ich overenými kópĺami a doloženéúčtovnýmizáznamami, ktoré sú riadne evidované u prijímatel'a
v súlade so všeobecne závfrznými právnymi predpĺsmi.

14' Prĺjímatel'nesmie poskytnute fĺnančnéprostrĺedky d'alej poskytovať ako dotáciu alebo ako pôžičku
iným právnickým osobám alebo fyzĺckým osobám, ani nijakým spôsobom použiť finančné
prostriedky v prospech tretej osoby.

15' Prĺjímateľnesmie finančnéprostriedky použiťna

a)
b)

c)
d)

krytie straty zo svojej činnosti alebo z činnosti tretích osôb,
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
splácanĺe úverov, pôžičĺeka úrokov z prĺjatých úverov a pôžičiek'

16. Prĺjímateľnesmie finančné prostriedky použiť v prospech politickej strany alebo polĺtickéhohnutia,
aniv prospech kandidáta na volenú funkciu'
17. Prijímateľ nesmie finančnéprostriedky použiťna úhradu výdavkov/nákladov, ktoré nemajú priamy
vzťah k realĺzáciĺprojektu, ani na úhradu výdavkov/nákladov, ktoré nie sú súčasťourozpočtu
projektu. Prĺjímateľnesmie finančnéprostrĺedky použĺťani na úhradu výdavkov/nákladov, ktoré nie
sú akceptované ako oprávnené výdavky podľa schémy štátnej pomoci alebo podľa príslušných
ustanovení zásad poskytovania. Takým ito neoprávnenými výdavkami sú najmä

a)

výdavky, ktoré vzniklĺ pred počĺatočnýmdátumom oprávnenostĺ výdavkov a po konečnom
dátume oprávnenosti výdavkov, s výnimkou výdavkov určených na zabezpečenie
prípravných prác2 k projektu,
b) výdavky, ktoré nie sú zaevĺdovanév účtovníctveprĺjímateľaalebo vo finančných záznamoch
prĺjímateľa(ak je prijímateľom osoba, ktorá nie je povinná viesť účtovníctvo),
c) kapĺtálové výdavky na obstaranĺe hmotného investičného majetku alebo nehmotného
investĺčnéhomajetku,
d) výdavky na finančný prenájom spojený s právom kúpy (leasing),
e) kapitálové a finančnéinvestície (nákup akcĺí,podielov a pod'),
f) daň z pridanej hodnoty, ak je prijímateľ platĺteľomdane z pridanej hodnoty,
g) výdavky na zabezpečenie úveru a úroky z úveru,
h) výdavky na Vytvorenie všeobecnej rezervy,
ĺ) prefinancovanie vecného plnenia prijímateľaalebo tretích osôb,
j) mzdy a odmeny vyplývajúce z pracovného pomeru založenéhopracovnou zmluvou podľa
osobitného pred pisu $ a2 aŽ 44 Zákonníka práce),
k) odvody na sociálne poistenie, zdravotné poĺstenie, doplnkové dôchodkové poĺstenie alebo
životnépoistenie súvĺsiace s pracovným pomerom založeným pracovnou zmluvou podľa
osobitného predpisu,
l) pokuty, penále, úroky z omeškania, náhrada škody,
m) súdne poplatky, súdne trovy,
n) výdavky na reklamu a propagáciu prijímateľa, ktoré nie sú priamo spojené s projektom
(napr. prezentačnépredmety prijímateľa, propagácia značky prĺjímateľa,firemná
internetová stránka prĺjímateľaa pod.),
o) autorské alebo iné odmeny pre prijímateľa,ktorý je fyzickou osobou,
p) odmeny štatutárnemu orgánu alebo členom orgánov právnickej osoby, ktorá je
prijímateľom, ak nie sú tieto osoby zúčastnenéna projekte na základe osobĺtného
zmluvného vzťahu,
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q)

r)
s)
t)

u)

v)

w)

dividendy a odmeny spo|očníkomprávnickej osoby, ktorá je prijímateľom,
finančnéceny a dary s výnimkou cien udelbvaných poskytovatelbm,
štipendĺá poskytnuté fyzickým osobám,
poplatky za členstvo prijímateľa v iných organizáciách,
výdavky, ktoré prijímateľvyúčtujevočĺtretímosobám,
výdavky uhradené v hotovosti V sume vyššej ako 5 000 EUR na jeden právny vzťah,
administratívny poplatok za spracovanĺe žĺadostipodľa $ 2Lzákona.

18. Ako oprávnené výdavky v určenom limite sú v rozpočte projektu a

vo vyúčtovaníposkytnutých

prostriedkov akceptované aj neprĺame výdavky na realizáciu projektu, ktorými sú

a)

b)

paušálne výdavky podľa 5 22aa ods. 4 zákona, ktorými sa na účelyposkytnutia
a vyúčtovania finančných prostriedkov rozumejú najmä prevádzkové a administratívne
výdavky prijímateľa nevyhnutné na realĺzáciu projektu a neprevyšujúce7o/o z celkovej sumy
poskytnutých finančných prostriedkov,
výdavky na právne služby, účtovníckeslužby, ekonomické služby a audit v celkovom súčte
takýchto zúčtovateľnýchvýdavkov neprevyšujúcom5 % z celkovej sumy poskytnutých
fĺnančnýchprostriedkov z Audiovizuálneho fondu a určených na realĺzáciu projektu.

19. Ak prijímateľ nebude realizovať projekt, na ktorý sú poskytnuté finančnéprostrĺedky, je povinný
o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať poskytovateľa' V takomto prípade sa prijímatel'
zaväzuje vrátĺť finančnéprostriedky v celosti spolu so všetkýmĺvýnosmi z týchto prostriedkov na
účetposkytovateľa najneskôr do 5 dní odo dňa oznámenia podľa prvej vety tohto odseku.

20. Ak prijímateľ nepoužije celú sumu fĺnančnýchprostriedkov, je povinný vrátiť na účetposkytovateľa
všetky nepoužitéfinančné prostriedky, a to najneskôr do termínu vyúčtovania určenéhov čl. 4 ods.
6 tejto zmluvy.
21-. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi a ním povereným osobám vykonať vecné zhodnotenie
realizácĺe projektu, finančnúkontrolu použĺtĺaposkytnutých finančných prostriedkov a

hospodárenia s týmito prostriedkami, ako aj kontrolu dodržiavania záväzkov a povinností prĺjímateľa
vypl,ývajúcich z tejto zmluvy. Výkon kontroly upravuje osobitný predpĺsa a VP AVF č. 5/2oto
Smernica o kontrolnej činnosti Audiovizuálneho fondu v znení neskoršíchzmien' Poskytovateľ je
povinný vopred oznámiť prijímateľovĺtermína cieľvýkonu finančnej kontroly na mieste. Pri určovaní
termínu finančnej kontroly na mieste vynaloží poskytovateľ primerané úsilie, aby uskutočnením
tejto kontroly prijímateľovinespôsobil neprimerané zdržania v realizácii projektu. Za účelom
vykonania finančnej kontroly je prijímateľ povinný najmä poskytnúťsúčinnosťna vykonanie
kontroly poskytovateľovi a osobám ním povereným, predložiťv lehote určenej poskytovateľom
vyžiadané doklady, písomnosti, vyjadrenia, záznamy dát na pamäťových médiách, informácĺe a iné
podklady súvĺsiaces kontrolou, ako aj umožniťprijímateľovi a osobám ním povereným za úče|om
výkonu finančnej kontroly na mieste vstup do svojho sídla resp. priestorov, v ktorých prijímateľ
podniká alebo realĺzuje projekt. Podľa všeobecne záväzných predpisov a V zmysle článku Q. schémy
štátnej pomoci je prijímateľ povinný umožniťvykonať kontrolu použitia poskytnutých prostrĺedkov
aj tretím osobám, ktoré sú na výkon takejto kontroly oprávnené.

22. Prijímateľ je povinný v rámci projektu a v súvislosti s projektom uvádzať grafické logo poskytovateľa
a textovú informáciu o tom, že projekt, na ktorý boli poskytnuté finančnéprostriedky touto
zmluvou, podporil poskytovateľ. lnformácia: ,,Uvádzanie filmov V tomto kine podporuje
Audiovizuálny fond" bude uvedená na webovej stránke kina, pričom názov poskytovateľa bude

a Zákon

č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene

a

doplnení niektoryich zákonov
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v informácĺi uvedený Vo forme grafickeho loga poskytovatel'a s aktíVnym prepojením na adresu jeho
webového síd la www.avf.sk.

23. Prijímatel' sa zaväzuje pri propagáciĺ projektu v médiách aĺebo pri iných podujatiach konaných
v súvislostĺs prezentácĺou projektu informovať o tom, že na realizáciu projektu boli poskytnuté
finančnéprostríedky poskytovatel'a. Prijímatel'sa tiež zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať
poskytovatel'a o reprezentačných, propagačných a/alebo spoločenských podujatiach súvĺsiacich
s uvedením projektu na verejnosti, osobitne vždy aj o termĺne prvého verejného vykonania
audiovizuálneho diela, ktoré je výstupom z realizácie projektu (premiéra) a na základe vzájomnej
dohody umožniť osobám zastupujúcim poskytovateľa účasťna týchto podujatiach.
24. Nedodržanie niektorého zo záväzkov a povĺnností prijímatel'a uvedených v ods. 5, 6,9 až 73,19 až22
(d'alej len ,,povinnosti prijímatel'a") alebo použĺtiefinančných prostrĺedkov V rozpore s ods. 8, 14 až
18 sa považuje za použitie fĺnančnýchprostriedkov V rozpore s účelomuvedeným v zmluve,
s výnimkou nesplnenia niektorej z uvedených povinností prijímateľa preukázateľne zapríčineného
z dôvodu vyššej moci' Vyššoumocou sa rozumie každá nepredvídateľná situácia alebo udalosĹ ktorá
nezávĺsíod vôle prijímateľaa nedala sa napriek všetkémuvynaloženémualebo možnémuúsĺliu
prekonať (najmä, nĺe však výlučne živelná pohroma, zosuv pôdy, úder bleskom, vyhlásenie vojny
alebo výnimočného stavu a pod.).

1.

článok 4
Podmienky poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov
Poskytovateľ na základe tejto zmluvy poskytne prijímateľovi finančné prostriedky bezhotovostným
prevodom na účetprijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to v nasledovných splátkach
a termínoch

a)
b)

prvá splátka v sume t787,- EUR do 30 dníodo dňa nadobudnutia účĺnnostitejto zmluvy,
záverečná splátka finančných prostrĺedkov V sume 198,- EUR do 30 dní od akceptovanĺa
riad ne ho a správne ho vyúčtovanĺa poskytovateľom.

2. Ak

prijímateľk uvedenému termínu poskytnutia fĺnančnýchprostrĺedkov nemá vysporĺadané
finančnévzťahy so subjektmi verejnej správy alebo zmluvné záväzky vočĺposkytovateľovĺ, alebo ak
osoba, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s prijímateľom nemá vysporĺadané fĺnančne
vzťahy s poskytovateľom, termín poskytnutia finančných prostriedkov podl'a tejto zmluvy sa
predlžuje až do dňa preukázatel'ného vysporĺadania všetkých takýchto finančných vzťahov a
záväzkov'

3.

V prípade, ak je voči prijímateľovi nárokované vrátenie štátnej pomoci na základe predchádzajúceho
rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú
a nezlučiteľnús vnútorným trhom, termín poskytnutĺa finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy
sa predlžuje až do dňa preukázateľného vrátenia neoprávnenej pomocĺ v celej sume uvedenej
v príslušnom rozhodnutí Európskej komisie.

4.

V prípade zistenia preukázateľných nedostatkov pri hospodárení s poskytnutými finančnýmĺ
prostriedkamĺ poskytovateľ až do odstránenia týchto nedostatkov zastaví poskytovanie akýchkoľvek
d'a lšíchfi na nčných prostrĺed kov prijímateľovi.

5.

Použitie fĺnančnýchprostriedkov prijímateľom podlieha ich fĺnančnemuvyúčtovanĺua vecnému
vyhodnoteniu projektu (v tejto zmluve spolu len ,,vyúčtovanie"), ktoré je prĺjímateľpovinný
predložĺťposkytovateľovi v termín e do 3t.7.2o2Ĺ.
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6.

Vyúčtovaniemusí obsahovať ĺnformáciu o použĺtífinančných prostriedkov podl'a jednotlivých
položiek s ohl'adom na rozpočet, ktorý je prílohou č' 1 tejto zmluvy.

7.

Prijímatel' je povinný priložiť k vyúčtovanĺu

a)
b)

c)

d)

spráVu o realizácĺi a výsledkoch projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie
projektu,
informáciu o naplnení predpokladov, ktoré prijímateľ uviedol v žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov,
vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii,
všetky vecné výstupy určenév čl. 2 ods' 4 zmluvy a d'alšie dokumenty požadovanév súlade
s touto zmluvou za účelomvecného vyhodnotenia projektu; na povĺnnosťodovzdania
vecných výstupov určených v čl. 2 ods. 4 zmluvy sa neviaže ustanovenie o vyššejmoci
v zmysle čl. 3 ods. 24 tejto zmluvy.

8.

Neoddeliteľnou súčasťouvyúčtovaniasú aj kópie účtovnýchdokladov potvrdzujúcich úhradu
výdavkov na projekt vo výške spolufinancovania projektu V sume uvedenej v čl. 3 ods' 6, ako aj
prehľad d'alšieho spolufinancovania projektu zo zdrojov uvedených v rozpočte projektu. Ak
prijímateľvo vyúčtovaníspolufinancovania projektu uvedie výdavky, ktoré uhradila tretia osoba, je
povinný priložiť k vyúčtovaniu aj kópiu dokladu potvrdzujúceho zmluvný vzťah medzi prijímateľom
a touto osobou, na základe ktorého boli tieto výdavky uhradené. Zároveň je prijímateľpovĺnný
k vyúčtovaniuzabezpečiť, aby na spolufinancovanie projektu zabezpečené treťou osobou neboli
pouŽité zdroje, ktoré zahŕňajú štátnu pomoc alebo minimálnu pomoc a aby táto tretia osoba bola
povinná prostredníctvom prijímateľa predložiť poskytovateľovi kópie účtovnýchdokladov
potvrdzujúcich vznik a úhradu takto vyúčtovanýchvýdavkov.

9.

Vyúčtovanĺeje prijímateľ povĺnný vyhotoviť v určenej štruktúre a V rozsahu prostredníctvom

registračnéhosystému poskytovateľa. Prĺjímateľje zároveň povinný predložiťposkytovateľovĺ úplné
Výstupy z vyúčtovanĺavrátane všetkých príloh v tlačenej forme. Správnosť vyúčtovaniapotvrdí
prijímateľ alebo štatutárny orgán prijímateľa svojím podpĺsom' K vyúčtovaniuje prijímateľ povinný
priložiť aj

a)

kópie účtovnýchdokladov potvrdzujúcich použĺtieposkytnutých fĺnančnýchprostriedkov

a úhradu jednotlivých vyúčtovanýchvýdavkov s výnimkou paušálnych výdavkov uplatnených
v zmysle 5 22aa ods. 4 zákona alebo

znalecký posudok licencovaného znalca o zhode predloženého
finančnéhovyúčtovanĺaso zmluvou; správu audítora alebo znalecký posudok predloží
prijímateľvždy, ak je celková suma finančných prostriedkov poskytnutých podľa zmluvy

b) správu audítora alebo
30 000 EUR alebo viac.

L0. Správa audítora alebo znalecký posudok, ktorý prijímateľ priložík vyúčtovanĺu,musí obsahovať
najmä potvrdenie zhotoviteľa správy alebo posudku o tom, že

a)
b)

c)
d)

e)

účtovnédoklady potvrdzujúce použĺtĺefinančných prostriedkov poskytnutých podľa zmluvy

(d'alej len ,,účtovnédoklady") boli riadne zaúčtovanéa výdavky vyúčtovanévoči

poskytnutým finančným prostriedkom boli uhradené v období oprávnenosti výdavkov,
účtovnédoklady spíĺajĺvšetky náležitosti určenépríslušnýmivšeobecne záväznými
právnymi predpismi,
účtovnédoklady o úhradách v hotovosti nepresahujú limit určený zmluvou a zároveň
ujú rĺad nu ide ntifi káciu prijímate ľa úh rady,
všetky finančnéprostrĺedky poskytnuté podľa zmluvy prĺjímateľpoužil na realizáciu projektu
a podľa účeluurčenéhozmluvou,
prĺjímateľdodržal povinnosti podľa čl. 3 ods. 9 až LL,
obsa

h
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f)

všetky finančne prostriedky poskytnuté podl'a zmluvy prijímatel' použil v súlade so

všeobecne záväznými práVnymi predpĺsmia so zmĺuvou,
poskytnutých podl'a tejto zmluvy prijímatel' dodržal
princípy podl'a čl. 3 ods. ]'2.

g) prĺ použitífinančných prostriedkov

11. Všetky Účtovné doklady, ktorých kópie prijímatel' priložík vyúčtovaniu, musia obsahovať náležitosti
určenépríslušnýmĺvšeobecnezáväznými právnymi predpismi5, a to najmä

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)

ĺ)

meno a adresu sídla, miesta podnikanĺa alebo prevádzkarne dodávatel'a tovaru alebo

služby,

meno a adresu sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne prĺjímateľa,
slovne a číselnéoznačenie účtovnehodokladu,
dátum vyhotovenia účtovnéhodokladu,
dátum, ked'bol tovar alebo služba dodaná,
množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
identifikácĺu priameho vzťahu dodaného tovaru alebo služby k realizácii projektu, ak to
charakter dodaného tovaru alebo služby umožňuje,
ceIkovú cenu dodaného tovaru alebo služby, prehl'adnú kalkulácĺu tejto ceny alebo
jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
uplatnenú sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej
hodnoty.

L2' Ak prijímateľ osobitnou zmluvou (napr. koprodukčná zmluva, komplexná objednávka výroby
audiovizuálneho dĺela a pod.) poverí realizácĺou projektu tretĺu osobu, alebo ak výdavky na
realizáciu projektu, ktoré sú predmetom vyúčtovania v určenej štruktúre, uhrádza tretia osoba na

základe zmluvného vzťahu s prijímateľom, ustanovenia ods. 9 a 10 sa uplatnia aj vo vzťahu k použĺtĺu
finančných prostriedkov alebo ich časti touto treťou osobou. Predloženie dokladov v zmysle
predchádzajúcej vety je prijímateľ povinný zabezpečiťzmluvne s treťou osobou, ktorú poveril
realizáciou projektu alebo s ktorou sa zmluvne dohodol na úhrade príslušných výdavkov, ktore sú
predmetom vyúčtovania;o takejto skutočnosti je prĺjímateľpovinný písomne ĺnformovať
poskytovateľa bez zbytočnéhoodkladu po jej vzniku'

].3. K vecnému vyhodnotenĺu projektu je prijímatel'povinný priložĺťaj dokumenty potvrdzujúce splnenie
povinnosti prijímatel'a určenej včl. 3 ods. 22tejto zmluvy a dokumenty potvrdzujúce vecné výstupy
projektu podľa čĺ.2 ods. 4 tejto zmluvy'

vecné vyhodnotenie projektu musia byť podpísane
prijímateľom alebo štatutárnym orgánom prijímateľa alebo ním písomne na tento účel

14. Vyúčtovaniefinančných prostriedkov a

splnomocnenou osobou, pričom toto splnomocnenie musí byť súčasťouvyúčtovanĺa.

15. Vyúčtovanieje prijímatel' povinný doručiťposkytovateľovi do kancelárie Audĺovizuálneho fondu
osobne v pracovných dňoch, kuriérom alebo doporučenou poštou.
16. Ak prijímateľ nepredložívyúčtovanĺeposkytnutých finančných prostriedkov a vecné vyhodnotenie
projektu v určenom termíne, poskytovateľ písomne vyzve prijímateľa, aby predložil vyúčtovanie bez
zbytočnéhoodkladu, najneskôr však do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy. Ak prijímateľ
nepredložívyúčtovanieani v uvedenej lehote, považuje sa to za použitie finančných prostrĺedkov
V rozpore s účelomuvedeným v tejto zmluve.

5 Zákon

č.222/2oo4Z. z. odani zpridanej hodnoty vznení neskoršíchpredpisov, zákon č. 43l/2oo2 oúčtovníctvevznení

neskorších predpisov.
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17.

poskytovateľ zistí nedostatky v predloženom vyúčtovaní,Vo Vecnom Vyhodnotení projektu alebo
^k
v ich prílohách, písomne vyzve prijímateľa, aby V primeranej lehote odstránil zĺstenénedostatky.
Ďalší postup upravujú príslušne ustanovenia zásad poskytovania. Ak prijímateľ v určenej lehote

zistené nedostatky neodstráni, ani vočĺnim nevznesie námietku, považuje sa to za použĺtie

finančných prostrĺedkov V rozpore s účelomuvedeným v zmluve.

1'

článok s
Sankcie
Ak prijímateľpoužĺjefinančnéprostriedky V rozpore s účelomuvedeným v tejto zmluve, považuje sa
to za porušenie finančnej disciplíny podľa 5 3]. ods. L zákona č. 523l20o4 Z. z. V prípade použitia
finančných prostriedkov V rozpore s účelomuvedeným v tejto zmluve je prĺjímatel'podľa 5 22 ods.7
zákona povinný

a)
b)

z.

vrátiť poskytovateľovi všetky neoprávnene použitéfĺnančnéprostriedky v lehote určenej
poskytovateľom a
zaplatiť poskytovateľovi pokutu V sume o,o5 % z neoprávnene použitých finančných
prostriedkov zakaždý deň omeškania s vrátením, a to až do vrátenia všetkých neoprávnene
použitých finančných prostriedkov poskytovateľovi.

Ak prijímateľ

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

použĺje finančnéprostriedky nad rámec oprávnených výdavkov vyplývajúcich z tejto zmluvy,

neodvedĺe prostriedky subjektu verejnej správy V ustanovenej alebo určenej lehote
rozsa

h

a

u,

neodvedie výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov do rozpočtu subjektu verejnej
č. 523/2oo4 Z. z'; toto sa nevzťahuje na výnosy zúrokov z
poskytnutých finančných prostriedkov, ktoré prijímateľpoužĺjepodľa článku 3 ods. LL tejto

správy podľa zákona
zmluvy,

prekročílehotu ustanovenú alebo určenúna použitĺefinančných prostriedkov,
umožníbezdôvodné obohatenie získanímfĺnančnéhoprospechu z verejných prostriedkov,
použije finančnéprostriedky na fĺnancovanie, založenie alebo zriadenie právnickej osoby v
rozpore so zákonom č.523/2oo4Z' z. alebo s osobitnými predpismi,
nehospodárne, neefektívne a neúčinne vynakladá finančnéprostrĺedky,
nedodržíustanovený alebo určený spôsob nakladania s finančnými prostriedkami,

uhradí z poskytnutých fĺnančnýchprostriedkov preddavok v rozpore so zákonom

č.

523/2004 Z. z. alebo

porušípravidlá a podmĺenky, za ktorých bolĺ verejné prostrĺedky poskytnuté,

dopustí sa porušenia finančnej disciplíny podľa 5 3]. zákona č. 523/2004 Z. z. Za porušenie finančnej
disciplíny sa nepovažuje taká realizácia ýdavkov, pri ktorej dôjde k nesprávnemu zatriedeniu
výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie, ak je dodržaný vecne vymedzený účelpoužitĺa verejných
prostriedkov.

3.

Pri nedodržaní podmienok tejto zmluvy alebo prĺ takom porušení ustanovení tejto zmluvy, ktoré sa

v zmysle 5 3]. zákona č.523/2oo4Z. z' považuje za porušenie finančnej disciplíny uvedené v odseku
2, sa pri určenívýšky sankcie postupuje podľa príslušných ustanovení zákona č' 523/2oo4Z. z. Podľa

5 23 ods. 1]. zákona odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní
s poskytnutýmifinančnými prostriedkami ukladá a vymáha Úrad vládneho auditu.

4.

Vsúlade s s 10 ods. 1vspojenís 517 ods.4 zákona oštátnej pomocije prijímateľpovinnývrátĺť
poskytovateľovi celú sumu zodpovedajúcu neoprávnene poskytnutej štátnej pomocĺ vrátane úroku
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ZMLi-J\IA

o poskYtnutí dotácie z finančných pŕostriedkov Audiovrzuáineho fondu
číslo:AVF 268 / 2o?o-I/ 2.3

podl'a osobitného

predpisu Európskej únie6, ak Európska komisia svojím rozhodnutím označí
poskytnutú pomoc alebo jej časťza neoprávnenú a nezlučitel'nús vnútorným trhom.
Táto povinnosť
sa vzťahuje aj na právneho nástupcu prijímatel'a. Rozhodnutie Európskej komisĺe o neoprávnenej
štátnej pomoci je priamo vykonatel'né voči prĺjímatelbvi dňom doručenĺatakého rozhodnutĺa
Slovenskej republike.
článok s

Spoločnéa záverečné ustanovenia
Práva z tejto zmluvy nĺe je prĺjímatel'bezpísomneho súhlasu poskytovatel'a
oprávnený postúpiťna
tretie osoby. V prípade zmeny právnej formy prijímateľa alebo zánĺku prĺjĹmateľa, je prĺjímatel'
povinný bezodkladne oznámĺť túto skutočnosťposkytovatelbvi a zároveň
oznámĺť aj meno svojho

1,

právneho nástupcu, na ktorého prechádzajú záväzky z tejto zmluvy.

2

Poskytovateľ sĺ vyhradzuje právo znížiťsumu poskytnutých finančných prostriedkov
z dôvodu
nedostatku finančných prostrĺedkov v rozpočte poskytovatel'a, ktoré sú príspevkom
zo štátneho
rozpočtu, výlučne však o sumu priamo vyplrivajúcu z viazanĺa výdavkov štátneho
rozpočtu
Ministerstvom financĺíSlovenskej republiky v zmysle zákona č' 523/2oo4 Z. z. Y takomto prípade
poskytovatel'nezodpovedá za vzniknuté náklady prijímatel'a anĺ za prípadnú
škodu.

3.

Akékoľvekzmeny alebo doplnenia tejto zmluvy a jej príloh možno uskutočniť len po
vzájomnej
dohode zmluvných strán, a to výlučne vo forme písomnéhododatku odsúhlaseného
oboma
zmluvnými stranami' o skutočnostiach rozhodných pre potrebu zmeny alebo doplnenia
tejto zmluvy
zo strany prĺjímateľaje prijímateľ povinný ĺnformovať poskytovateľa bez zbytočného
odkladu od ich

vznĺku.

Pokiaľsa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinnýmalebo neplatným, nie je
tým dotknutá

4.

platnosť ostatných ustanovení zmluvy' Neúčinnéustanovenie bude
v dobrej viere nahradené novým

platným a účinnýmustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zmyslu tejto zmluvy, predovšetkým

zmyslu neúčinnéhoustanovenĺa.

5.

Právny vzťah zaloŽený touto zmluvou skončí

a)
b)
c)

akceptovaním riadneho a úplnéhovyúčtovaniaprojektu podl'a článku 4,
dohodou zmluvných strán alebo
odstúpením poskytovateľa.

6

Poskytovateľ môže od tejto zmluvy odstúpid ak prijímateľ použije fĺnančnéprostriedky
alebo ich
časťvrozpore s účelomuvedeným v tejto zmluve; ustanovenia článku 5 odstúpením nie
sú dotknuté
a zostávajú platné a účinné.odstúpenie je účĺnné
dňom jeho doručenia prijímateľovi.

7

Práva a povĺnnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými
ustanoveniami obchodného zákonníka a prĺmerane ustanoveniami zákona a zákona č.523/2ooaZ.z.

8

Ak finančnéprostrĺedky poskytnuté podľa tejto zmluvy prijímateľpoužije na dodanie tovaru,
na
uskutočnenie stavebných prác a/alebo na poskytnutie služieb v zmysle zákona č' 343/201'5
Z. z. o

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpĺsov (d,alej

len ,,zákon overejnom obstarávani"), je prijímatel'povinný postupovať u r*yil"
5 8 zákona
verejnom obstarávaní' Prijímateľ je povinný na vyžiadanie predložiťposkytovateľovi alebo

o

príslušnémukontrolnému orgánu všetky doklady, písomnostĺ,ĺnformácĺe,
vyjadrenia, záznamy dát

6

Čl. 9 Nariadenia (ES)

č.7g4/2oo4

JMLrj\/a,

o poskvtnuil ciot,lcle z finančných prostriedkov AudiovizuáIneho foncjr-l
číslo: AVF 268 / 2o2o-7 / 2.3

a ine podklady súvĺsiace s uskutočneným verejným obstaráVaním tovarov, prác alebo služieb, na
úhradu ktorých boli použite finančne prostrĺedky poskytnute podl'a tejto zmluvy.

9.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranamĺ. Podl'a príslušných
ustanovení občianskeho zákonníka vspojení so zákonom č.21'L/2oOo Z. z. vznení neskorších
predpisov sa na túto zmluvu viaže povinné zverejnenĺe. Táto zmluva je účinnádňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia podl'a uvedených predpisov. Prijímatel'súhlasíso zverejnením tejto zmluvy
v akejkoľvek forme v celom rozsahu, a to aj po skončenítrvania právneho vzťahu založeného touto
zmluvou' Povinné zverejnenie zmluvy zabezpečí poskytovatel' po overení príslušnýchskutočností
súvisiacĺchs prijímateľom7 a po odovzdaní všetkých požadovaných dokumentov od prijímatel'a
podl'a príslušnéhovnútorného predpisu poskytovatel'a8. Prijímatel] ktorý je povinnou osobou podl'a
zákona č. 271'/2o0o Z. z., môže po povinnom zverejnení zmluvy poskytovateľom zverejniť túto
zmluvu na svojom webovom sídle. Prijímatel'podpĺsom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil so
všetkými podmienkami určenými poskytovatelbm pre povinné zverejnenie zmluvy a že pri nesplnení
týchto podmienok nepodá návrh na zverejnenie zmluvy v obchodnom vestníku podl'a 5 5a ods. 10
zákona č. 21,I/2ooo Z. z.

]-0. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prĺjímatel'a dva poskytovatel''

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítalĺ,že jej ustanoveniam rozumejú, sjej obsahom
súhlasĺa a že ju uzatvárajú slobodne a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimĺpodpĺsmĺnatejto zmluve.

12' Prijímateľ podpisom tejto zmluvy vyhĺasuje, že sa oboznámĺl s príslušnými všeobecne záväznými
právnymĺ predpismĺ, ktoré sa na túto zmluvu viažu, ako aj so súvisiacĺmivnútornýmĺpredpĺsmi
poskytovateľa. Prijímateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že ku dňu jej podpĺsu nedošlo k žĺadnej
zmene skutočností uvedených v čestnom vyhlásení, ktoré prijímateľ predložil ako povinnú prílohu
žiadosti.

13. Prijímateľ podpĺsom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie jedného jej rovnopĺsu.
14. Neoddeliteľnou súčasťoutejto zmluvy
Bratislava ......1.l..!9,

je príloha č. 1 Rámcový rozpočet projektu.
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Zákon č. I77/2018 Z. z. o niektoryich opatreniach na znižovanie administratívn ej záÍaževyužívanímsystémov verejnej správy
niektoÚch zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov
8 VP
AVF č.4/2018 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry
v znení neskorších zmien.
a o zmene a doplnení
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Príloha č. 1:

Rámcový rozpočet projektu k zmluve o poskytnutí dotácie

Audi ovizuál neho fondu číslo:AVF 268/ 2o2o-r/ 2.3

Rá mcov'ý
Výzva:

1./2020

Kód žĺadosti:

6115335961

Čísložiadosti/zml uvy:
Projekt:
Prĺjímatel':

čís.položk

z

finančných prostriedkov

rozpočet proiektu

AVt 268/2020-1,12.3
Podpora návštevnostĺ na slovenské
kĺnematografické diela v Kĺne DK Šaľa
Mesto Šaľa
rozpočet
v EUR

Prehl'ad položiek

A.

CE

4.1

Náklady na distribúciu a propagácie audiovizuál nych diel

SPOTU

požadované
v EUR

2206

1

985

2 206

1

985

Plánované
B.

B.3

Verejné financie SR (okrem požadovaných prostriedkov AVF}
Finančné
európskych inštitúcií
Vstu
vSR

8.1
8.2
8.4

Vstupy zahra

B.S

Ďalšie finančné zdroje tretích osôb

8.6

vecne
tretích osôb
Vlastné zdroje žiadateľa
Predpokladané
z využitia projektu

8.7
8.8

B.t ažB.7 plánované

c.

e
Audiovizuálny fond schválený príspevok

D.

súčetBspolu+C

E

Rozdiel: A-D (musí sa rovnať nule)

Bratĺslava,

Zabezpečené

v EUR

PLAN FlNANčNÉHozABEzPEčENIA

0s,

90
90
Zabezpečené

v EUR

v%o

0

221

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

10

0

0

0

+

2 3.

požad
v%

221
985

x

x

2206

x

x

0

x

x
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