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Poskytovater:

konaJúci prostredníctvom:

Audiovizuálny fond

aCí'čsslingová 53, Bratislava 811 09

"Mgr."arto. ůí-Ioslav Luther, predseda rady
;roo'f'. 'F'hDr. Martin Šmatlák, riaditel'

a

42169330

IČO:

Tatra banka, a. s.

Bankové spojenie:
číslo účtu:

2627224453/1100

SK54 1100 0000 0026 2722 4453

IBAN:

(d'alej len ,,poskytovater")
a

Prijímater:
Adresa:

Štatutárny orgán:

konajúci prostredníctvom:
IČO:
IČ DPH:

Zapísaný:
Číslo účtu:

Peňažný Ústav:
IBAN:

Kategória podniku:

Mestská informačná kancelária Poprad

'N'ámoestie-sv-. Egídia 43/86, 058 0l Poprad
Riaditel'ka

Lucia Pitoňáková
42381193

SK2024097372
3304171451

0200 VÚB, a.s.

SK66 0200 0000 0033 0417 1451
malý podnik

(d'alej len ,,prijímater")
článok 1

Úvodné ustanovenia
1.

Poskytovatel' poskytuje finančné prostriedky podl'a zákona č. 516/2008 Z. z. o Audíovizuálnom řorii'ie

a o zmene a doplnení níektorých zákonov v znení neskorších predpísov (d'alej len ,,zákon") a pooía
vnútorných predpisov poskytovateí'a, ktorými sú najm.á Štatút Audíovizuálneho fondu - VP A&F č
2/2009, ZáSaď%/ poskytovania finančných prostriedkov Z Audiovizuálneho fOndu - VP AVF č. 107'2009
(d'alej len ,,zásady poskytovania") a Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na
príslušné obdobie, vo vzt'ahu ku ktorému sa zmluva uzatvára (d'alej len ,,štruktúra podpornej
čínností").

2. Fínančné prostriedky poskytnuté na základe tejto zmluvy sú verejnými prostriedkami a na ich
poskytnutie a pou'žítie sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(d'alej len Ilzákon č. 523/2004 Z. z,") a príslušné ustanovenia zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave
níektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení níektorých
zákonov (zákon o štátnej pomoci).
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3. Na základe výzvy poskytovatel'a č. 1/2017 zo dňa 27.10.2016 prijímatel' predložíl zaregistrovaru"
žiadosť, ktorá bola poskytovatel'oví doručená dría 28.2.2017, kód žiadosti 4442964275 (d'alej len

,,žiadosť"). Žiadosť odporučila podporiť odborná komisia Audiovizuálneho fondu pre program č. OK
2.3 protokolom APK-2017/1 2.3 zo dňa 6,4.2017. O poskytnutí finančných prostriedkov rozhodol
ríadítel'Audíovízuálneho fondu dr'a 12.4.2017.

článok 2

Predmet a účel zmluvy

1. Základným účelom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej podpory poskytovatel'om prijímatel'ovi na

podporu uvádzanía audíovizuálnych díel na verejností prostredníctvom audiovízuálneho technického

zariadeníal na území Slovenskej republiky a na podporu dístríbúcie a propagáíje audiovízuálnych
diel.
2. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povínností pre poskytnutie finančných prostriedkov z
rozpočtu poskytovatel'a v sume 2 841,- EUR (slovom dvetísíc osemstoštyrídsaťjeden eur; d'alej len
,,fínančné prostríedky") prijímatel'ovi.

3. Poskytovatel' poskytuje finančné prostriedky prijímatel'ovi na realizáciu projektu s názvom ,,Podpora
návštevností na slovenské kinematografícké díela v kíne Tatran v Poprade" (d'alej len ,,projekt"),
ktorý bol predmetom žíadostí. Poskytnuté finančné prostríedky sú určené na zabezpečeníe
distribúcie apropagácie audíovizuálnych díel aich uvádzanía na verejností prostredníctvom
audiovizuálneho technického zariadenia s názvom Kino Tatran a so sídlom v Poprade (d'alej len
,,kino").

4. Závázné
vecné výstupy projektu, na ktoré sú poskytnuté fínančné prostriedky podl'a tejto zmluvy,
sú určené takto:
a) písomný prehl'ad použitia finančných prostriedkov predložený vo forme zoznamu
audiovizuálnych diel, ktoré prijímatel' uviedol na verejnosti v kíne a na ktorých distribúciu
a propagáciu boli finančné prostriedky použité;

b) propagačné a marketíngové materiály použité na podporu uvádzania audiovizuálnych diel
a návštevnosti kjna.

5.

Poskytnuté finančné prostriedky sú štátnou pomocou vzmysle príslušných právnych predpisov2

a poskytuiú sa ako štátna pomoc podl'a príslušnej schémy štátnej pomoci SA.48344, zverejnenej na
webovom sídle Audiovízuálneho fondu avObchodnom vestníku č. 86/2017 vydanom dr'a
05.05.2017 pod GOOOO13 (d'alej len ,,schéma štátnei pomoci"). Príjímatel' podpisom tejto zmluvy
vyhlasuje, ze je oboznámený s aktuálnym znením schémy štátnej pomocí. Vsúlade s príslušnými
ustanoveniami schémy štátnej pomoci prijímatel' pred podpisom tejto zmluvy predložíl
poskytovatel'ovi formou čestného vyhlásenía všetky informácie súvisiace s prijatím štátnej pomoci
alebo minimálnej pomoci poskytnutej na realízáciu projektu od iných poskytovatel'ov (v členení
poskytovatel' pomocí, výška pomoci, účel pomocí, oprávnené výdavky), ako aj ínformácíe o tom, čí
prijímatel' súbežne žiada o poskytnutie štátnej pomoci alebo minímálnej pomoci na projekt od íných
poskytovatel'ov pomoci alebo v rámci iných schém pomoci. Prijímatel' sa zavázuje po podpise tejto
zmluvy íníormovať posíí.ýtOVaíelaa beZ Zb'ýíOčnéhO Odkladu 0 každej d'alšej šťátnej p0m0ci, ktorú

akýkol'vek iný poskytovatel' poskytne alebo plánuje poskytnút' na realizácíu projektu. Prijímatel' je

1 Ei 2 ods. 4 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízií a o zmene a doplnení níektorých zákonov.

Cl. 107 az 109 Zmluvy o Europskel unii a Zmluvy fungovani Europskel unie, konsolídovane zneme (U. v. C 1'l5/2008, 9.5.2008).

Zákon
č. 358/2015 Z.'z. o úprave niektorých vztahov v oblasti státnei pomoci a mínimálnej pomocí a o zmene a doplnení
níektorých zákonov (zákon o štátnej pomocQ.
2
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povinný takúto ínformáciu predložiť v písomnej forme poskytovatel'ovi vždy pred vznikom právneho
nároku na poskytnutie takejto d'alšej štátnej pomoci. Prijímatel' sa tiež zavázuje, ze dodrží všetky
podmíenky, za ktorých sa mu poskytla štátna pomoc aže vráti poskytnutú pomoc, ak tieto
podmíenky poruší.
6.

V súlade s článkom L. schémy štátnej pomocí príjímatel' podpísom tejto zmluvy potvrdzuje, ze ku
dňu podpísu tejto zmluvy nie je podnikom v t'ažkostiach v zmysle čl. 2 ods. 18 Nariadenia Komisíe

(EÚ) č. 651/2014 (d'alej len ,,podnik vťažkostíach") a ze voči nemu nie je nárokované vráteníe
pomocí na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisíe, ktorým bola poskytnutá
pomoc označená za neoprávnenú a nezlučítei'nú s vnútorným trhom. Zároveň sa prijímatel' zavázuje

po podpise tejto zmluvy písomne ínformovať poskytovatel'a bez zbytočného odkladu o skutočnost5
ak voči nemu bude nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia

Európskej komísie, alebo ak sa stane podnikom v ťažkostíach.
článok 3

Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovatel' sa zavázuje poskytnút' finančné prostriedky príjímatel'oví bezhotovostne vo forme
bežného transferu.

2. Fínančné prostriedky poskytnuté podl'a tejto zmluvy sú účelovo víazané na úhradu bežných
výdavkov, ktoré príamo súvísia s realízáciou projektu. Oprávnené výdavky sú určené podl'a článku H.
schémy štátnej pomoci a sú zaradené do hlavných nákladových skupín podl'a špecífikácie uvedenej
včasti A. rámcového rozpočtu projektu; rámcový rozpočet projektu aktuaHzovaný podl'a sumy
poskytnutých finančných prostriedkov určenej v čl. 2 ods. 2 a podl'a vecných výstupov z reaHzácie
projektu je prílohou č. 1 tejto zmluvy (d'alej len ,rozpočet projektu").

3. Fínančné prostriedky poskyi:nuté podl'a tejto zmluvy je príjímatel' oprávnený použíť na úhradu
oprávnených výdavkov vsúlade sovšeobecne záváznýrm právnymi predpísmí, schémou štátnej
pomoci, rozpoaom projektu a so zásadamí poskytovania.
4. Prijímatel' prijíma finančné prostríedky poskytnuté podl'a tejto zmluvy bez výhrad v plnom rozsahu
aza podmíenok určených touto zmluvou, všeobecne záváznýmí právnymi predpísmi, schémou
štátnej pomoci a vnútomýmí predpismi poskytovatel'a.

5. Príjímatel' sa zavázuje pou'žíť finančné prostríedky výlučne nafinancovaníe projektu a včlenení
výdavkov/nákladov podl'a rozpočtu projektu, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy a prí dodrzaní účelu
použitia poskytnutej dotácíe podl'a článku 2 ods. 1 tejto zmluvy na realizáciu projektu v podrobnej
špecifíkácií vecných výstupov, ktoré sú určené v čl. 2 ods. 4 tejto zmluvy.
6. Prijímatel' sa zavázuje podiel'at' sa na finančnom zabezpečení realízácie projektu formou povinného
spolufinancovanía určeného podl'a príslušných ustanovení zákona, schémy štátnej pomoci, štruktúry

podpornej čínnosti a podl'a rozpočtu projektu v sume najmenej 316,- EUR (slovom tristošesťnásť
eur). Zabezpečenie závázku spolufínancovať projekt v uvedenej výške musí prijímatel' uskutočniť
z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov, ktoré nezahřňajú štátnu pomoc am minimálnu pomoc.
Zabezpečeníe tohto závázku je príjímatel' povinný preukázať príslušnými dokladmi a predložiť tíeto
doklady poskytovatel'ovi pred podpísom tejto zmluvy. Zmluvné strany podpísom tejto zmluvy
potvrdzujú, ze táto povínnost' prijímatel'a bola splnená.

//Ca7
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7.

Prijímatel' je oprávnený pouzit' finančné prostriedky aj na úhradu len niektorých výdavkov/nákladov
na distríbúciu a propagáciu audiovizuálnych díel (vrátane výdavkov na uvádzaníe audiovízuálneho
diela na verejností). Príjímatel' nie je povínný použít' všetky fínančné prostríedky.

8.

Príjímatel' je oprávnený použíť finančné prostríedky výlučne vobdobí oprávnenosti výdavkov.
Výdavky/náklady musia vzníknút' a byť uhradené po dátume podanía žiadosti na projekt (počiatočný
dátum obdobia oprávneností výdavkov), svýnimkou výdavkov/nákladov preukázatel'ne

vynaložených na zabezpečeníe prípravných prác3 kprojektu, ktoré prijímatel'oví vzníkli pred
dátumoín podania žiadostí na projekt. Výdavky/náklady zároveň musía byt' uhradené pred dátumom
konečného a úplného vyúaovanía poskytnutých finančných prostriedkov (konečný dátum obdobía
oprávnenosti výdavkov). Dí"om vzníku výdavku/nákladu podl'a predchádzajúcej vety sa rozumíe deň
dodanía tovaru alebo služby, ktorá je predmetom vyúaovanía. Dňom úhrady sa rozumie derí
zaplatenía za tovar alebo službu, ktorá je predmetom vyúčtovania. Za počiatočný dátum obdobia
oprávnenosti výdavkov sa považuje dátum elektronickej registrácie žiadostí v registračnom systéme
poskytovatel'a, t.3. 23.02.2017. Za konečný dátum obdobia oprávnenosti výdavkov sa povazuje
dátum na predlo'ženie vyúaovanía určený v čl. 4 ods. 6 tejto zmluvy.
9.

Prijímatel' je povínný o poskytnutých fínančných prostríedkoch viest' účtovnú evídencíu v súlade so

zákonom č.431/2002 Z. z. oúčtovníctve vznení neskorších predpísov (d'alej len ,,zákon
č, 431/2002 Z, z,"). Prijímatel' je zárover' povínný všetky náklady súvisíace s projektom podl'a tejto
zmluvy viest' na samostatnom analytickom účte vedenom podl'a zákona č. 431/2002 Z. z. Prijímatel',
ktorý nie je osobou povinnou v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z., je povinný viest' v časovom slede
samostatnú evídencíu všetkých príjmov a výdavkov súvísiacich s projektom po dobu ustanovenú E)
35 ods. 3 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z .

10. Prijímatel' je povinný všetky poskytnuté finančné prostriedky víest' na úae v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky v Slovenskej republíke.

11. Výnos z úrokov z poskytnutých fínančných prostriedkov je príjmom príjímatel'a, ktorý je povinný
takýto výnos použit' na realizácíu projektu.

12. Príjímatel'je povínný pri použítí finančných prostríedkov dodržíavať nasledovné príncípy:
a) hospodárnosť, pričom hospodárnos'í'ou sa rozumie vynaloženie fínančných prostríedkov
fondu na vykonanie činnosti alebo na obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase,
vo vhodnom množstve a kvalíte za najlepšiu cenu,

b) efektívnosť, pričom efektívnost'ou sa rozurme najvýhodnejší vzájomný pomer medzi
použítýmí finančnými prostriedkami fondu a dosíahnutýmí výsledkam5

c) účelnosť, pričom účelnosťou vzt'ah medzí určeným účelom pouzitia poskytnutých
finančných prostríedkov fondu a skutočným účelom ích použítía,

d) účínnosť, príčom účínnosťou sa rozumie plneníe určených ciel'ov a dosahovaníe
plánovaných výsledkov vzhl'adom na použité finančné prostriedky fondu.
13. Príjímatel' je povínný zabezpečít', aby všetky výdavky/náklady, na úhradu ktorých použíje poskytnuté
fínančné prostríedky, boH identífikovatel'né, preukázatel'né origínálnymi úaovnýmí dokladmi alebo
ich overenýrm kópiami a doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evídované u príjímatel'a
v súlade so všeobecne záváznýmí právnymí predpísmi.

Za pripravne prace sa povazí.5e nadobudnutie licencie na pouzitie diela chraneneho autorskym pravom alebo obsahu

chráneného inýmí právamí z oblasti duševného vlastníctva, ak toto dielo alebo obsah je predmetom žiadostí o poskytnutie
pomocí, a ak sa vyžaduje, aby žiadatela takúto licenciu nadobudol pred podaním žíadostí. Nadobudnutím takejto licencíe
žíadatel'ovi vzmká právo, nie však závWzok lícenciu využiť, čo znamená, ze ínvestícía nie je nezvratná.
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14. Prijímatel' nesrme poskytnuté finančné prostriedky d'alej poskytovať ako dotáciu alebo ako póžičku
íným právnickým osobám alebo fyzíckým osobám, ani nijakým sp6sobom použit' fínančné
prostriedky v prospech tretej osoby.

15. Prijímatel' nesmie finančné prostriedky pouziť na
a) krytie straty zo svojej činnosti alebo z činnosti tretích os6b,
b) úhradu závázkov z predchádzajúcích rozpočtových rokov,
c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcích rozpočtových rokoch,
d) splácaníe úverov, p6žíčíek a úrokov z prijatých úverov a póžíčiek.

16. Prijímatel' nesmie finančné prostriedky použit' v prospech polítíckej strany alebo politického hnutia,
ani v prospech kandídáta na volenú funkciu.

17. Príjímatel' nesmie fínančné prostriedky použit' na úhradu výdavkov/nákladov, ktoré nemajú príamy
vzťah krealizácíí projektu, aní na úhradu výdavkov/nákladov, ktoré nie sú súčast'ou rozpočtu
projektu. Prijímatel' nesmie finančné prostríedky použiť aní na úhradu výdavkov/nákladov, ktoré níe
sú akceptované ako oprávnené výdavky podl'a schémy štátnej pomocí alebo podl'a príslušných
ustanovení zásad poskytovania. Takýmito neoprávnenými výdavkami sú najmá
a) výdavky, ktoré vzníkli pred počiatočným dátumom oprávneností výdavkov a po konečnom
dátume oprávnenosti výdavkov, s výnimkou výdavkov určených na zabezpečeníe

prípravných prác" k projektu,
b) výdavky, ktoré nie sú zaevídované v účtovníctve prijímatel'a alebo vo finančných záznamoch
prijímatel'a (ak je príjímatel'om osoba, ktorá nie je povinná viest' účtovníctvo),
c) výdavky, ktoré nie sú daňovými výdavkami" prijímatel'a dotácíe poskytnutej zfinančných
prostriedkov fondu,
d) kapitálové výdavky na obstaranie hmotného ínvestičného majetku alebo nehmotného
investičného majetku,

e) výdavky na finančný prenájom spojený s právom kúpy (leasing),
f) kapitálové a fínančné ínvestícíe (nákup akcíí, podielov a pod.),
g) daň z prídanej hodnoty, ak je prijímatel' plaUtel'om dane z pridanej hodnoty,
h) výdavky na zabezpečenie úveru a úroky z úveru,
i) výdavky na vytvoreníe všeobecnej rezervy,
j) prefínancovanie vecného plnenia prijímatel'a alebo tretích osób,
k) mzdy a odmeny vyplývajúce z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou podl'a
osobitného predpisu (§ 42 až 44 Zákonníka práce),
I) odvody na sociálne poístenie, zdravotné poistenie, doplnkové dóchodkové poísteníe alebo
životné poistenie súvisíace s pracovným pomerom založeným pracovnou zmluvou podl'a
osobítného predpisu,
m) pokuty, penále, úroky z omeškanía, náhrada škody,
n) súdne poplatky, súdne trovy,
o) výdavky na reklamu a propagácíu príjímatel'a, ktoré níe sú priamo spojené s projektom
(napr. prezentačné predmety prijímatel'a, propa6ácia značky prijímatel'a, firemná
internetová stránka prijímatel'a a pod.),
p) autorské alebo iné odmeny pre prijímatel'a, ktorý je fyzíckou osobou,
q) odmeny štatutárnemu orgánu aiebo členom orgánov právníckej osoby, ktorá je
prijímatel'om, ak níe sú tieto osoby zúčastnené na projekte na základe osobitného
zmluvného vzt'ahu,

4 E3 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
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r) divídendy a odmeny spoločníkom právnickej osoby, ktorá je príjímateíom,
s) finančné ceny a dary s výnimkou cíen udel'ovaných poskytovatel'om,
t) šUpendíá poskytnuté fyzickým osobám,
u) poplatky za členstvo príjímatel'a v íných organizáciách,
v) výdavky, ktoré príjímatel'vyúčtuje vočí tretím osobám,
w) výdavky uhradené v hotovostí v sume vyššej ako 5 000 EUR na jeden právny vzťah,
x) adminístratívny poplatok za spracovaníe žiadosti podl'a § 21 zákona.
18. Ako oprávnené výdavky v určenom lirmte sú v rozpočte projektu akceptované aj nepriame výdavky
na realízáciu projektu, ktorýmí sú
a) výdavky na úhradu prevádzkových nákladov nevyhnutných na zabezpečeníe činností
prijímatel'a súvisíacich s projektom, a to v sume neprevyšujúcej 10% z celkovej sumy
poskytnutých finančných prostríedkov z Audíovizuálneho fondu a určených na realizáciu
projektu,
b) výdavky na právne sluzby, účtovnícke služby, ekonomícké služby a audit v celkovom súčte
takýchto zúčtovatel'ných výdavkov neprevyšujúcom 5 % z celkovej sumy poskytnutých
finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu a určených na realizácíu projektu.
19. Za oprávnené pouzítie poskytnutých finančných prostríedkov sa považuje aj odmena prijímatel'a ako
výrobcu audíovizuálneho diela v sume neprevyšujúcej 5 % z celkovej sumy poskytnutých finančných
prostriedkov a určených na realizáciu projektu; toto sa nevzt'ahuje na poskytnutíe fínančných
prostriedkov na projekt, ktorý níe je audiovízuálnym díelom. Táto odmena móže byť vyúčtovaná voči
poskytnutým fínančným prostriedkom iba vprípade, ak zároveň vecným výstupom zrealizácíe
projektu určeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy je hotové audiovizuálne dielo vo verzíi určenej na
uvádzaníe na verejnost5 ku ktorému príjímatel' vykonáva práva podl'a príslušných ustanovení zákona
č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

20. Ak prijímatel' nebude realízovat' projekt, na ktorý sú poskytnuté fínančné prostriedky, je povínný
o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovat' poskytovatel'a. V takomto prípade sa prijímatel'
zavázuje vrátiť finančné prostríedky v celostí spolu so všetkýmí výnosmi z týchto prostriedkov na
účet poskytovatel'a riajríeskeír do 5 dní odo dřia oznámenia podl'a prvej vety tohto odseku.
21. Ak prijímatel' nepoužije celú sumu finančných prostriedkov, je povínný vrátit' na účet poskytovatel'a
všetky nepoužité finančné prostríedky, a to najneskór do termínu vyúčtovanía určeného v čl. 4 ods.
6 tejto zmluvy.

22. Prijímatel'je povínný umožníť poskytovatel'ovi a ním povereným osobám vykonať vecné zhodnotenie
realizácie projektu, fínančnú kontrolu použítía poskytnutých finančných prostríedkov a
hospodárenia s týmíto prostríedkami, ako aj kontrolu dodržiavania závázkov a povinností prijímatel'a

vyplývajúcich ztejto zmluvy. Výkon kontroly upravuje osobítný predpiss aVP AVF č. 5/2010
Smernica o kontrolnej čínností Audiovizuálneho fondu v znení neskorších zmíen. Poskytovatel' je
povinný vopred oznámít' príjímatel'ovi termín a cíel'výkonu fínančnej kontroly na míeste. Pri určovaní
termínu finančnej kontroly na mieste vynaloží poskytovatel' prímerané úsilie, aby uskutočnením
tejto kontroly prijímatel'oví nespósobil neprimerané zdržanía vrealizácii projektu. Za účelom
vykonanía fínančnej kontroly je prijímatel' povínný najmá poskytnút' súčinnost' na vykonaníe
kontroly poskytovatel'ovi a osobám ním povereným, predložíť vlehote určenej poskytovatel'om
vyžiadané doklady, písomnosti, vyjadrenia, záznamy dát na památ'ových médiách, informácie a iné
podklady súvisíace s kontrolou, ako aj umožniť príjímatel'ovi a osobám ním povereným za účelom
výkonu finančnej kontroly na inieste vstup do svojho sídla resp. príestorov, v ktorých prijímatel'
5 Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení níektorých zákonov.
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podníká alebo realízuje projekt. Podl'a všeobecne závázných predpisov a v zmysle článku Q. schémy
štátnej pomoci je príjímatel' povínný umožníť vykonat' kontrolu použítia poskytnutých prostríedkov
aj tretím osobám, ktoré sú na výkon takejto kontroly oprávnené.

23. Prijímatel' je povínný v rámci projektu a v súvíslostí s projektom uvádzať grafické logo poskytovatel'a
a textovú ínformáciu otom, ze projekt, na ktorý boli poskytnuté finančné prostríedky touto
zmluvou, podporil poskytovatel'. Informácia: ,,Uvádzaníe filmov vtomto kíne podporuje
Audiovizuálny fond" bude uvedená na webovej stránke kina, pričom názov poskytovatel'a bude
v informácii uvedený vo forme grafického loga poskytovatel'a s aktívnym prepojením na adresu jeho
webového sídla www.avf.sk.

24. Prijímatel' sa zavázuje prí propagácii projektu vmédíách alebo pri iných podujatiach konaných
vsúvíslosti s prezentácíou projektu informovať otom, ze na realizáciu projektu boli poskytnuté
finančné prostriedky poskytovatel'a. Prijímatel' sa tiež zavázuje v dostatočnom predstíhu informovať
poskytovatel'a o reprezentačných, propagačných a/alebo spoločenských podujatíach súvisiacich
suvedením projektu na verejnosti, osobitne vždy aj otermíne prvého verejného vykonania
audiovízuálneho díela, ktoré je výstupom z realizácíe projektu (premiéra) a na základe vzájomnej
dohody umožnít' osobám zastupujúcím poskytovatel'a účasť na týchto podujatíach.
25. Nedodržanie níektorého zo závázkov a povínností prijímatel'a uvedených v ods. 5, 6, 9 až 13, 20 až 23

(d'alej len ,,povinností príjímatera") alebo použítíe finančných prostriedkov v rozpore s ods. 8, 14 až
19 sa považuje za použitie fínančných prostriedkov vrozpore súčelom uvedeným vzmluve,
s výnimkou nesplnenía niektorej z uvedených povínností príjímatel'a preukázatel'ne zapríčineného
z dóvodu vyššej mocí. Vyššou mocou sa rozumie každá nepredvídatel'ná situáíja alebo udalosť, ktorá
nezávisí od v61e príjímatel'a a nedala sa napríek všetkému vynalozenému alebo možnému úsiliu
prekonat' (najmá, nie však výlučne zivelná pohroma, zosuv p6dy, úder bleskom, vyhláseníe vojny
alebo výnimočného stavu a pod.).
článok 4

Podmíenky poskytnutia a vyúčtovanía fínančných prostríedkov
1.

Poskyi:ovatel' na základe tejto zmluvy poskytne príjímatel'oví finančné prostríedky bezhotovostným
prevodom na účet prijímatel'a uvedený vzáhlaví tejto zmluvy, ato v nasledovných splátkach
a termínoch

a) prvá splátka v sume 2 557,- EUR do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
b) záverečná splátka fínančných prostriedkov v sume 284,- EUR do 30 dní od akceptovania
riadneho a správneho vyúčtovania poskytovatel'om.
2.

Poskytnutie fmančných prostriedkov podl'a tejto zmluvy je viazané na splnenie povinností prijímatelaa
určenej v čl. 4 ods. 4.4 a 4.6 zásad poskytovanía.

3.

Ak prijímatel' kuvedenému termínu poskytnutia finančných prostríedkov nemá vysporiadané
fínančné vzťahy so subjektmi verejnej správy alebo zmluvné závázky voči poskytovatel'ovi, termín
poskytnutia fínančných prostriedkov podl'a tejto zmluvy sa predlžuje až do dňa preukázatel'ného
vysporíadanía všetkých takýchto finančných vzt'ahov a závázkov prijímatelaa.

4.

V prípade, ak je vočí prijímatel'oví nárokované vrátenie štátnej pomocí na základe predchádzajúceho
rozhodnutía Európskej komisíe, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú
a nezlučítel'nú s vnútorným trhom, termín poskytnutía finančných prostriedkov podl'a tejto zmluvy

IX ")
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sa predlžuje az do dňa preukázatel'ného vrátenía neoprávnenej pomoci vcelej sume uvedenej
v príslušnom rozhodnutí Európskej komísíe.
5. Vprípade zístenia preukázatel'ných nedostatkov prí hospodárení sposkytnutýrm finančnýrm
prostríedkami poskytovatel' az do odstránenia týchto nedostatkov zastaví poskytovaníe akýchkol'vek
d'alších finančných prostríedkov príjímatel'ovi.
6. Použí'Ue fínančných prostríedkov prijímatel'om podlieha ich finančnému vyúčtovaniu avecnému
vyhodnoteniu projektu (v tejto zmluve spolu len ,,vyúčtovanie"), ktoré je príjímatel' povinný
predložit' poskytovatel'ovi v termíne do 30.04.2018.

7. Vyúčtovanie musí obsahovat' informácíu opoužití finančných prostriedkov podl'a jednotlivých
položiek s ohl'adom na rozpočet, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy.
8. Príjímatel'je povínný priložit' k vyúčtovaníu
a) správu orealizácií avýsledkoch projektu podrobne popísujúcu všetky etapy realizácíe
projektu,
b) informáciu o naplnení predpokladov, ktoré príjímatel' uviedol v žíadostí o poskytnutie
finančných prostríedkov,
c) vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácíí,
d) všetky vecné výstupy určené v čl. 2 ods. 4 zmluvy a d'alšíe dokumenty pozadované v súlade
stouto zmluvou za účelom vecného vyhodnotenia projektu; na povinnost' odovzdania
vecných výstupov určených v čl. 2 ods. 4 zmluvy sa neviaže ustanoveníe o vyššej moci
v zmysle čl. 3 ods. 25 tejto zmluvy.
g.

Neoddelitel'nou súčast'ou vyúčtovania sú aj kópie účtovných dokladov potvrdzujúcich úhradu
výdavkov na projekt vo výške spolufinancovania projektu v sume uvedenej v čl. 3 ods. 6, ako aj
prehl'ad d'alšíeho spolufinancovanía projektu zo zďrojov uvedených vrozpočte projektu. Ak
prijímatel' vo vyúčtovaní spolufinancovania projektu uvedíe výdavky, ktoré uhradila tretía osoba, je

povínný prNožit' k vyúčtovaniu aj kópiu dokladu potvrdzujúceho zmluvný vzťah medzi prijímatel'om
a touto osobou, na základe ktorého boli tieto výdavky uhradené. Zároveň je prijímatel' povinný
kvyúaovaniu zabezpečit', aby na spolufinancovanie projektu zabezpečené tret'ou osobou neboli
použíté zdroje, ktoré zahřríajú štátnu pomoc alebo rmnimálnu pomoc a aby táto tretia osoba bola
povínná prostredníctvom príjímatel'a predložíť poskytovatel'ovi kópíe účtovných dokladov
potvrdzujúcich vznik a úhradu takto vyúčtovaných výdavkov.
10. Vyúčtovaníe je príjímatel' povinnývyhotovíťv určenej štruktúre av rozsahuprostredníctvom
registračného systému poskytovatel'a. Prijímatel'je zároveň povínný predložít' poskytovatel'oví úplné
výstupy z vyúčtovania vrátane všetkých príloh v tlačenej 'Forme. Správnost' vyúčtovanía potvrdí
príjímatel' alebo štatutárny orgán prijímatel'a svojím podpísom. K vyúčtovaniu je prijímatel' povínný
príložiť aj
a) kópie úaovných dokladov potvrdzujúcích použitie poskytnutých finančných prostriedkov
akópie výpisov zúčtu, na ktorý boli poukázané finančné prostriedky azktorého bolí
uhrádzané výdavky na projekt s pouzítím poskytnutých finančných prostríedkov alebo
b) správu audítora alebo znalecký posudok lícencovaného znalca o zhode predloženého
fínančného vyúčtovaniaso zmluvou; správu audítora alebo znalecký posudok predloží
prijímatel' vzdy, ak je celková suma fínančných prostríedkov poskytnutých podl'a zmluvy
30 000 EUR alebo víac.
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11. Správa audítora alebo znalecký posudok, ktorý príjímatel' prílozí kvyúčtovaniu, musí obsahovat'
najmá potvrdenie zhotovitel'a správy alebo posudku o tom, ;že
a) účtovné doklady potvrdzujúce použitíe fínančných prostriedkov poskytnutých podl'a zmluvy
(d'alej len ,,účtovné doklady") bolí riadne zaúaované avýdavky vyúčtované voči
poskytnutým finančným prostriedkom boli uhradené v období oprávnenosU výdavkov,

b) účtovné doklady spÍňajú všetky náležítostí určené príslušnýmí všeobecne záváznými
právnymi predpismi,
c) účtovné doklady oúhradách vhotovostí nepresahujú lirmt určený zmluvou azároveři
obsahujú riadnu identífíkáciu prijímatel'a úhrady,
d) všetky fínančné prostriedky poskytnuté podl'a zmluvy prijímatela použil na reaHzáciu projektu
a podl'a účelu určeného zmluvou,
e) prijímatel'dodržal povínnosti podl'a čl. 3 ods. 9 až 11,
f) všetky finančné prostriedky poskytnuté podl'a zmluvy príjímatel' použíl vsúlade so
všeobecne záváznýrm právnymí predpísmí a so zmluvou,
g) prí pouzítí finančných prostríedkov poskytnutých podl'a tejto zmluvy prijímatel' dodržal
princípy podl'a čl. 3 ods. 12.

12. Všetky účtovné doklady, ktorých kópie prijímatel' priloží k vyúčtovaniu, musia obsahovať náležítostí

i.irčené príslušnýmí všeobecne záváznými právnyím predpísmi6, a to najmá
meno aadresu sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne dodávatel'a tovaru alebo
služby,
b) meno a adresu sídla, míesta podnikanía alebo prevádzkarne príjímatel'a,
c) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
e) dátum,ked'boltovaralebosluzbadodaná,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) identifíkácíu príameho vzťahu dodaného tovaru alebo služby krealízácíí projektu, ak to
a)

charakter dodaného tovaru alebo slu;žby umožňuje,
h) celkovú cenu dodaného tovaru alebo služby, prehl'adnú kalkulácíu tejto ceny alebo
jednotkovú cenu bez dane a zl'avy a rabaty, ak nie sú obsíahnuté v jednotkovej cene,
í) uplatnenú sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z prídanej
hodnoty.
13. Ak príjímatel' osobítnou zmluvou (napr. koprodukčná zmluva, komplexná objednávka výroby
audíovízuálneho diela a pod.) poverí reaHzácíou projektu tretiu osobu, alebo ak výdavky na
realizácíu projektu, ktoré sú predmetom vyúčtovania v určenej štruktúre, uhrádza tretia osoba na

základe zmluvného vzt'ahu s prijímatel'om, ustanovenia ods. 9 a 10 sa uplatnia aj vo vzťahu k použitíu
finančných prostriedkov alebo ích časti touto tret'ou osobou. Predlozeníe dokladov v zmysle
predchádzajúcej vety je prijímatel' povinný zabezpečít' zmluvne s tret'ou osobou, ktorú poveríl
realízácíou projektu alebo s ktorou sa zmluvne dohodol na úhrade príslušných výdavkov, ktoré sú
predmetom vyúčtovania; o takejto skutočností je prijímatel' povínný písomne ínformovať
poskytovatel'a bez zbytočného odkladu po jej vzníku.
14. K vecnému vyhodnoteniu projektu je príjímatel' povinný priložíť aj dokumenty potvrdzujúce splnenie
povinnosti príjímatel'a určenej v čl. 3 ods. 23 tejto zmluvy a dokumenty potvrdzujúce vecné výstupy
projektu podl'a čl. 2 ods. 4 te3to zmluvy.

6 Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
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15. Vyúčtovanie fínančných prostriedkov avecné vyhodnotenie projektu musia byť podpísané
prijímatel'om alebo štatutárnym orgánom prijímatel'a alebo ním písomne na tento účel
splnomocnenou osobou, pričom toto splnomocneníe musí byt' súčas'í'ou vyúčtovania.
16. Vyúčtovanie je prijímatel' povinný doručít' poskytovateíoví do kancelárie Audíovizuálneho fondu
osobne v pracovných dňoch, kuriérom alebo doporučenou poštou.

17. Ak prijímatel' nepredloží vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov a vecné vyhodnotenie
projektu v určenom termíne, poskytovatel' písomne vyzve prijímatel'a, aby predložil vyúaovaníe bez
zbytočného odkladu, najnesk6r však do 10 dní odo dňa doručenía písomnej výzvy. Ak príjímatel'
nepredloží vyúčtovanie ani v uvedenej lehote, považuje sa to za použitie finančných prostriedkov
v rozpore s účelom uvedeným v tejto zmluve.
18. Ak poskytovatel' zístí nedostatky v predloženom vyúčtovaní, vo vecnom vyhodnotení projektu alebo
v ich prílohácli, písomne vyzve prijímatel'a, aby v primeranej lehote odstránil zistené nedostatky.

Ďalší postup upravujú ustanovenía čl. 6 ods. 6.10 az 6.14 zásad poskytovanía. Ak prijímatel'v určenej
lehote zistené nedostatky neodstrán5 ani vočí nim nevznesie nármetku podl'a čl. 6 ods. 6.9 zásad
poskytovanía, považuje sa to za použítíe fmančných prostríedkov v rozpore s účelom uvedeným
v zmluve.

článok 5
Sankcíe

1. Ak prijímatel' použije fínančné prostriedky v rozpore s účelom uvedeným v tejto zmluve, povazuje sa

to za porušenie fínančnej cHscíplíny podl'a § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. V prípade použitia
fínančných prostríedkov v rozpore s účelom uvedeným v tejto zmluve je prijímatel' podl'a § 22 ods. 7
zákona povínný
a) vrátK poskytovatel'ovi všetky neoprávnene použité finančné prostriedky a
b) zaplatíť poskytovatel'ovi pokutu vsume O,05 % zneoprávnene použitých finančných
prostríedkov za kazdý začatý deň neoprávneného použitia poskytnutých finančných
prostríedkov až do ich vrátenia poskytovatel'oví.
2. Ak prijímatel'
a)
b)

použije finančné prostríedky nad rámec oprávnených výdavkov vyplývajúcích z tejto zmluvy,
neodvedie prostriedky subjektu verejnej správy v ustanovenej alebo určenej lehote a
rozsahu,
c) neodvedie výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov do rozpočtu subjektu verejnej
správy podl'a zákona č. 523/2004 Z. z.; toto sa nevzt'ahuje na výnosy zúrokov z
poskytnutých finančných prostriedkov, ktoré príiímatel' použíje podl'a článku 3 ods. 11 tejto
zmluvy,
d) prekročí lehotu ustanovenú alebo určenú na použitíe finančných prostríedkov,
e) umožní bezd6vodné obohateníe získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov,
f) pouzije finančné prostriedky na fínancovanie, založenie alebo zríadeníe právníckej osoby v
rozpore so zákonom č. 523/2004 Z. z. alebo s osobítnými predpísmi,
g) nehospodárne, neefektívne a neúčínne vynakladá finančné prostríedky,
h) nedodrží ustanovený alebo určený spósob nakladanía s finančnýmí prostríedkamí,
í) uhradí zposkytnutých finančných prostriedkov preddavok vrozpore so zákonom č.
523/2004 Z. z. alebo
j) poruší pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté,
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dopustí sa porušenia finančnej discíplíny podl'a § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. Za porušenie finančnej
disciplíny sa nepovažuje taká realízácia výdavkov, prí ktorej dč'jde k nesprávnemu zatríedeniu
výdavkov podl'a rozpočtovej klasifikácie, ak je dodržaný vecne vymedzený účel použítía vereiných
prostriedkov.
3.

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

v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. považuje za porušenie finančnej disciplíny uvedené v odseku
2, sa pri určení výšky sankcíe postupuje podl'a príslušných ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z.
4.

V súlade s E3 10 ods. 1 v spojení s § 17 ods. 4 zákona o štátnej pomoci je príjímatel' povínný vrátit'
poskytovatel'ovi celú sumu zodpovedajúcu neoprávnene poskytnutej štátnej pomocí vrátane úroku

podl'a osobítného predpísu Európskej únie", ak Európska komísia svojím rozhodnutím označí
poskytnutú pomoc alebo jej čast' za neoprávnenú a nezlučitel'nú s vnútorným trhom. Táto povínnosť
sa vzt'ahuje aj na právneho nástupcu priiímatel'a. Rozhodnutie Európskej komísíe o neoprávnenej
štátnej pomoci je priamo vykonatel'né voči prijímatelaovi dňom doručenía takého rozhodnutía
Slovenskej republike.
článok 6

Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Práva z tejto zmluvy nie je príjímatel' bez písomného súhlasu poskytovatel'a oprávnený postúpit' na
tretíe osoby. V prípade zmeny právnej formy príjímatel'a alebo záníku príjímatel'a, je príjímatel'
povinný bezodkladne oznármť túto skutočnost' poskytovatel'oví a zárover' oznámiť aj meno svojho
právneho nástupcu, na ktorého prechádzajú závázky z tejto zmluvy.

2.

Poskytovatel' sí vyhradzuje právo zníziť sumu poskytnutých finančných prostriedkov zd6vodu
nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte poskytovatel'a, ktoré sú príspevkom zo štátneho
rozpočtu, výlučne však osumu príamo vyplývajúcu z viazania výdavkov štátneho rozpočtu
Ministerstvom financií Slovenskej republíky v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. V takomto prípade
poskytovatel' nezodpovedá za vzniknuté náklady prijímatel'a ani za prípadnú škodu.

3.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenía tejto zmluvy a jej príloh možno uskutočnít' len po vzájomnej
dohode zmluvných strán, ato výlučne vo forme písomného dodatku odsúhlaseného oboma
zmluvnýmí stranami. O skutočnostíach rozhodných pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy
zo strany prijímatel'a je príjímatel' povinný informovať poskytovatel'a bez zbytočného odkladu od ich
vzníku.

4.

Pokíal' sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neúčínným alebo neplatným, nie je tým dotknutá
platnost' ostatných ustanovení zmluvy. Neúčínné ustanovenie bude v dobrej víere nahradené novým
platným a účínným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zmyslu tejto zmluvy, predovšetkým
zmyslu neúčinného ustanovenía.

5.

Právny vzt'ah založený touto zmluvou skončí
a)
b)
-)

akceptovaním riadneho a úplného vyúčtovanía projektu podl'a článku 4,
dohodou zmluvných strán alebo
odstúpením poskytovatel'a.

7 Čl. 9 Nariadenia (ES) č. 794/2004.
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6. Poskytovatel' m6že od tejto zmluvy odstúpíť, ak príjímatel' použíje fínančné prostriedky alebo ich
čast' v rozpore s účelom uvedeným v tejto zmluve; ustanovenia článku 6 odstúpením nie sú dotknuté
a zostávajú platné a účínné. Odstúpenie je účínné dríom jeho doručenía prijímatel'ovi.

7. Práva a povinností zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými
ustanoveniamí Obchodného zákonníka a prímerane ustanoveniamí zákona a zákona č. 523/2004 Z.z.
8. Ak fínančné prostriedky poskytnuté podl'a tejto zmluvy prijímatel' použíje na dodaníe tovaru, na
uskutočneníe stavebných prác a/alebo na poskytnutie sluzieb v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpísov (d'alej
len ,,zákon overejnom obstarávaní"), je prijímatel' povinný postupovat' v zmysle § 8 zákona
overejnom obstarávaní. Prijímatel' je povinný na vyzíadaníe predložit' poskytovatel'oví všetky
doklady, písomností, informáíje, vyjadrenía, záznamy dát a iné podklady súvisiace s uskutočneným
verejným obstarávaním tovarov, prác alebo služieb, na úhradu ktorých boli použíté finančné
prostriedky poskytnuté podl'a tejto zmluvy.

9. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranamí. Podl'a príslušných
ustanovení Občíanskeho zákonníka vspojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. vznení neskorších
predpisov sa na túto zmluvu víaze povinné zverejneníe. Táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim
po dni jej zverejrieoia podl'a uvedených predpisov. Prijímatel' súhlasí so zverejnením tí4?o zmluvy
v akejkol'vek forme v celom rozsahu, a to aj po skončení trvania právneho vz'í"ahu založeného touto
zmluvou.

10. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopísoch, z ktorých jeden dostane prijímatel' a dva poskytovatel'.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, z:e si zmluvu prečítalí, z:e jej ustanoveníam rozumejú, s jej obsahom
súhlasía a ze ju uzatvárajú slobodne a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojími podpísrm na tejto zmluve.
12. Príjímatel' podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, ze sa oboznáíml s príslušnýmí všeobecne záváznými
právnymí predpismi, ktoré sa na túto zmluvu viažu, ako aj so súvisíacímí vnútornými predpismi
poskytovatel'a. Prijímatel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze ku dňu jej podpísu nedošlo k žíadnej
zmene skutočností uvedených v čestnom vyhlásení, ktoré podl'a E) 20 ods. 2 zákona prijímatel'
predlozil ako povinnú prílohu žiadostí.
13. Príjímatel' podpísom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie jedného jej rovnopisu.

14. Neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy je príloha č. 1 Rámcový rozpočet projektu.
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Príloha č. 1: Rámcový rozpočet projektu k zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov
Audiovizuálneho fondu číslo: AVF 209/2017-1/2.3

Rámcový rozpočet projektu
Výzva :

1/2017

Kód žiadostí:

4442964275

Číslo žíadosti/zmluvy:

AVF 209/2017-1/2.3

Projekt:

Podpora návštevnosti na slovenské
kinematografické díela v kíne Tatran v
Poprade
Mestská informačná kancelária Poprad

Príjímatel':
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B.6
B.7

B.8

C.
D.
E.

l

rozpoČet

Prehlaad položiek

čis. položk

,, CI
ID
v
EUR

ICELKOVÉ NÁKLADY SPOLU
JTNÁklady na distribúcíu a propagácíe audíovízuálnych díel

í

r

l

iPLAN FINANČNÉHO ZABEZPEČENIA
2ancie SR (okrem pozadovaných prostriedkov AVF)

l
l

3 157 i
3 157i

l

Plánované
vEUR

l
l
l
l

Jtnerov V SR
iVstupy zahraničných partnerov
rĎalšie finančné zdroje tretích osób
J[Ďalšie vecné vstupy tretích osób
JVlastné zdroje žiadatera
IPredpokladané výnosy z využitia projektu
IB.-1 Ůz B.7 plánované + zabezpečené
4izuálny fond schválený príspevok
isúčet B spolu + C
?usí Sa rovnaí nule)

ol

+
l
l

ffl

31. 07, 20:7
Bratísiava, ... .........-... .'. ...". '. .'...'..'. .'.'............

Poprad

pozad.

v EUR

'?Zabezpečené

?ZabezpeČené

vEUR

-l
-l
-l
-l
-l
==í

l

Finančné prostriedky európskych inštitúcií

požadované

-

-I

-l
-l
-l
-l
-l
-l

-l
-l
-l
-l
-l
-l

316 i

l0i

-l

-l
l
l
l
l

316J

J

x

J

x

-l

x

l
r
r

x
x
x

.3,r- ;bť'l'l ----------=-----------------=---=-*=---

.ř
-0 -- --- -0-?:',-=:7

poskytovatel' (podpís)

"í'w.'- il U r) I 0
V]:ZllÁ{-NY
F O Il rl

Grí'jsAlingová 53, Hll OS) l'li'hrislava

l.,

IčO: 42 169 a:io
-a?

l

poskytovatel' (podpis)

f

