
DoHoDA o sKoNčENí zĺvll-uw
o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu

číslo: AVF 7 92| 2o2o-9 l 2.3

?7|ľrrľ--

uzatvorená podľa 5 269 ods. 2 obchodného zákonníka (dälej len ,,dohoda'') medzi zmluvnými stranami
označenými ako

Poskytovatel':

konajúci prostredníctvom:
a

lČo:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
(d'alej len,,poskytovatel"')

Prijímate!':
Adresa:
Štatutárny orgán:
konajúci prostredníďvom
tČo:
lČ opH:
Zapísaný:
Číslo účtu:
Peňažný ústav:
IBAN:
(d'alej len,,prijímatel"')

Audiovizuálny fond
Grósslĺngová 53, Bratislava 81]- 09
Mgr. Richard Kováčik, PhD., predseda rady
doc. PhDr. Martin šmatlák, riaditeľ
42169330
Tatra banka, a.s.

26272244s3/LLO0
sK54 1100 0000 0026 2722 4453

Mesto šaľa
Nám. sv. Trojice 7,927 15 šaľa
Primátor mesta šaľa
Jozef Beliclaý
003061"8s

5124306282
0900 Slovenská sporiteľňa, a.s.

sK82 0900 0000 0051 2430 6282

článok t
Úvodné ustanovenia

]-. Dňa Lo.3'202L uzavreli zmluvné strany zmluvu č. AVF 792l2o2o-9l2.3 o poskytnutí dotácie
z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu na projekt ,,Podpora na zabezpečenie programu,
návštevnosti a prevádzky DK Kino Šal'a v nadväznosti na opatrenia proti šíreniu ochorenia covlD-
19." (d'alej len,,zmluva").

z. Dňa 8.12.2021 prijímateľ predložil kancelárii Audiovizuálneho fondu písomné oznámenie v zmysle čl.

3 ods' 19 zmluvy, podľa ktorého prijímateľnebude realizovať projekt, na ktoný sú poskytnuté finančné
prostriedky pod ľa zm luvy.

3. Podľa čl. 3 ods. 19 zmluvy, ak prijímateľ nebude realizovať projekt, na ktoný sú poskytnuté finančné
prostriedky, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať poskytovateľa a

prijímateľ sa zaväzuje vrátiť finančné prostrĺedky poskytnuté poskytovateľom podľa zmluvy v celosti
spolu so všetkými rninosmi z týchto prostriedkov na účet poskytovateľa najneskôr do 5 dní odo dňa
oznámenia podľa prvej vety tohto odseku.

článok z
Vrátenie finančných prostriedkov a skončenie zmluvy

L. Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky poskytnuté poskytovateľom podľa zmluvy v celosti, t.
j. v sume 3 400,_ EUR (slovom tritisícštyristo eur) spolu so všetkými výnosmi z týchto prostriedkov na

účet poskytovateľa.

2. Nevrátenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 sa považuje za použitie finančných prostriedkov
V rozpore s účelom uvedeným v zmluve.
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3. Prijímateľ vrátil finančné prostriedky podl'a odseku L na účet poskytovateľa dňa 22.t2.2o2l, čo
potvrdzujú zmluvné strany podpisom tejto dohody. Prijímateľzároveň podpisom tejto dohody čestne
vyhlasuje, že z poskytnutých finančných prostriedkov mu nevznikli žiadne výnosy.

4. Zmluva zaniká ku dňu účinnosti tejto dohody; článok 5 zmluvy týmto nie je dotknutý a zostáva platný
a účinný až do úplného vysporiadania všetkých nárokov poskytovatel'a voči prijímateľovi v zmysle
zmluvy, tejto dohody a zákona č.523/2oo4Z' z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. originál žiadosti prijímateľa č. 792l2o2o-9/2.3 zo dňa 09.09.2020, kód žiadosti 8938838665, jej

prílohy a d'alšie dokumenty súvisiace so žiadosťou a zmluvou archivuje poskytovateľ podľa zákona č.

395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ako aj podl'a Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu Audiovizuálneho fondu ako
podporenú žiadosť.

článok g

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Podľa príslušných
ustanovení občianskeho zákonníka vspojení so zákonom č.21.L/2000 Z' z. vznení neskorších
predpisov sa na túto dohodu viaže povinné zverejnenie' Táto dohoda je účinná dňom nasledujúcim po

dni jej zverejnenia podľa uvedených predpisov. Povinné zverejnenie dohody k zmluve zabezpečí
poskytovatel' po overení príslušných skutočností súvisiacich s prijímateľoml a po odovzdanívšetkých
požadovaných dokumentov od prijímatel'a podľa príslušného vnútorného predpisu poskytovateľa2.

Prijímatel', ktoni je povinnou osobou podľa zákona č' 2L1"/2ooo Z. z., môže po povinnom zverejnení
dohody poskytovateľom zverejniť túto dohodu na svojom webovom sídle. Prijímateľ podpisom tejto
dohody vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podmienkami určenými poskytovatelbm pre povinné
zverejnenie zmluvy a jej dodatkov a že pri nesplnenítýchto podmienok nepodá návrh na zverejnenĺe
tejto dohody v obchodnom vestníku podl'a 5 5a ods. L0 zákona č.2ll/2oooZ. z'

2. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prijímateľ a dva poskytovatel'.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, že jej ustanoveniam rozumejú, sjej obsahom
súhlasia a že ju uzatvárajú slobodne a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto dohode.

4. Prijímateľ podpisom tejto dohody potvrdzuje prevzatie jedného jej rovnopisu.

V Bratislave, dňa
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1Zákon č. t77/20L8 Z. z. o niektoÚch opatreniach na znižovanie administratívnej záťaŽe využívaním systémov verejnej
správy a o zmene a doplnení niektonich zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov
2VP AVF č.4/2oL8 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho Íondu na podporu audiovizuálnej
kultú2y,v znení neskorších zmien.
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