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DOHODA
o Uxoĺvčrĺví ZMIUVY o PosKYTNUTĺ rlĺvnĺĺčĺvÝcx PRosTRlEDKov Č.20-432-02375

uzatvorená v súlade s ust. 5 22 zákona č. 284/2074 Z. z' o Fonde na podporu umenĺa a o Zmene a

doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovanídotáciív pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republikyvznenízákona č.79/2oL3Z.z'v znení neskorších predpisov;vspojenís ust.5 262a5269
ods. 2 obchodného zákonníka (d'alej aj ako ,,Dohoda")

1 ZMLUVNÉ STRANY

L.1 Posrrľovnre ľ

názov:

sídlo:

lČo:

konajúc prostredníctvom

E-mail:

bežný účet - ĺBAN:
depozitný účet _ lBAN

variabilný symbol:

(d'aĺej aj ako,,Poskytovatel"' alebo,,FPU")

!.z PRIJíMATEĽ

obchodné meno/meno a
priezvisko:

sídĺo/miesto podnikania/bydlisko:

lČo/rodné číslo:

štatutárny orgán: :

E-mail:

číslo účtu - lBAN:

(d'a lej aj ako,,PrijímateI"')

FoND NA PoDPoRU UMENIA

Cukrová 14,8LL 08 Bratislava - Staré Mesto

42 418933

lng. Silvia Stasselová, predsedníčka rady

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditel'FPU

a n d rej. kotla ri k@fpu.s k

sKss 8r.80 0000 0070 0054 3066
sK20 8180 0000 0070 0055 32s6

2043202375

Mesto šaľa

Nám' 5v. Trojice 7,92715 šaľa, Sĺovenská republika

00306185

Mgr. Jozef Belicky, primátor

hatala@sa la.sk

sK48 L1110000006627849005

2 ÚVoDNÉ usľRĺĺoverulR

2.1 Poskytovateľ a Prijímatel'uzavreli Zmluvu o poskytnutífinančných prostriedkov č' 2o-43z-o2375
(d'alej len Zmluva) na realizáciu projektu Ján Boťán (d'alej len Projekt)'

2.2 Prijímateľpísomne informoval Poskytovateľa, že nebude Projekt realizovať.

2.3 Podl'a bodu 5.9 Zmluvy, ak Prijímatel' nebude realizovať Projekt, je povinný o tejto skutočnosti
Poskytovateľa bez zbytočného odkladu písomne informovať. Prijímatel' je povinný bezodkladne
finančné prostriedky poskytnuté mu na základe Zmluvy v plnom rozsahu vrátiť na bežný účet
Poskytovatel'a. Prijímatel'vrátením nepoužitých finančných prostriedkov na ne stráca akýkoľvek
nárok.

2.4 Podl'a bodu 5.8 výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov, (d'alej aj ako ,,Výnosy"), sú



príjmami štátneho rozpočtu, ak zákon č.523/2Oo4Z. z' o rozpočtových pravidlách verejnej správy

a o Zmene a doplnení niektorých zákotrov v znení neskorších zákonov alebo osobitný zákon

neustanovujú inak. Prijímatel' je povinný všetky Výnosy po odrátaní poplatkov za vedenie účtu

(okrem poplatkov za založenie a zrušenie Účtu)odviesť na depozitný bankový účet Poskytovatel'a'

Neodvedenie Výnosov podl'a predchádzajúcej vety je porušením finančnej disciplíny v zmysle 5 31

ods. 1písm. d) zákon č. 523/2oo4Z.z' o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o Zmene a

doplnení niektorých zákonov' o vrátení Výnosov Prijímatel' upovedomí Poskytovatel'a písomne

pred realizáciou prevodu.

3 VRÁTENlE FlNANČNÝCH PRosTRlEDKoV A UKoNČENlE ZMLUVY

3.1 Prijímatel' je v zmysle bodu 5.9 Zmluvy povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky vo výške

10 oo0,o0 EUR na beŽný účet Poskytovatel'a: SK58 8]"80 0000 0070 0054 3066, variabilný symbol:

2043202375.

3.2 Prijímatel'je v zmysle bodu 5.8 Zmluvy povinný informovať Poskytovatel'a o vzniknutých výnosoch'

ktoré je povinný odviesť na depozitný účet Poskytovatel'a: SK20 8180 0000 0070 0055 3256,

va ria bil ný symbol 2o43zo237 5'

3.3 Prijímatel'odviedol poskytnuté finančné prostriedky podl'a bodu 3'1 na účet Poskytovatel'a dňa

Lz.3.2o2L, čo potvrdzujú zmluvné strany podpisom tejto dohody' Ak Prijímatel'ovi nevznikli

výnosy, podpisom tejto dohody čestne vyhlasuje, že z poskytnutých finančných prostriedkov mu

nevznikli žiadne výnosy.

3'4 Zmluva a právne vzťahy medzi Poskytovatelbm a Prijímatel'om zanikajú dňom účinnosti tejto

dohodY.

4 zÁVEREČruÉusĺnruovENlA

4.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami' Táto Dohoda

podlieha v zmysle príslušných ustanovení zákona Č. 4ol1964 Zb občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov v spojenís relevantným j ustanoveniami zákona č.21'7/2oo0 Z' z' povinnému

zverejneniu.

4.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktor1ích jeden dostane Prijímatel' a jeden

PoskYtovatel'.

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu prečítali, rozumejú jej obsahu a súhlasia s ním' Zmluvné

strany vyhlasujú, že prostredníctvom tejto Dohody je vyjadrená ich skutočná, vážna' slobodná

vôl'a, v ktorej niet omylu. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Dohodu neuzavreli v tiesni a za

nápadne nevýhodných podmienok. Na potvrdenie vyššie uvedeného Zmluvné strany Dohodu

vlastnoručne podpíšu. I
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