Zmluva
o poskytnutí finančného príspevku č. 15/2022
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov
Článok 1
Zmluvné strany

Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpená:
Č. účtu vo formáte IBAN:
(ďalej len „poskytovateľ“)

Slovenská asociácia knižníc
Klemensova 2522/19, 814 67 Bratislava-Staré Mesto
30845181
Ing. Ondrej Látka, PhD., predseda
SK18 0200 0000 0000 4653 4112

a
Prijímateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
Č. účtu vo formáte IBAN:
Kontaktná osoba:
E-mail:
(ďalej len „prijímateľ“)

Knižnica pre mládež mesta Košice
Kukučínová 2, 043 59 Košoce
00189006
PhDr. Kamila Prextová, MBA
SK07 5600 0000 0005 0231 3007
Bc. Natália Malíková
natalia.malikova@kosicekmk.sk

Článok 2
Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu poskytovateľa prijímateľovi, ktorým je
členská knižnica poskytovateľa, prostredníctvom programu Partnerstvo alebo Spojme svoje sily v sume
špecifikovanej v článku 3 tejto zmluvy na realizáciu poskytovateľom schváleného projektu s názvom
ZÁHRADA PIATICH ZMYSLOV, ako aj určenie zmluvných podmienok.

2.

Poskytovateľ poskytuje finančný príspevok na základe predloženej žiadosti, ktorá je prílohou tejto zmluvy.

3.

Prijímateľ prijíma finančný príspevok podľa odseku 1 tohto článku bez výhrad a v plnom rozsahu a za
podmienok uvedených v tejto zmluve a len na účel uvedený v tejto zmluve.

Článok 3
Podmienky poskytnutia finančného príspevku
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančný príspevok vo výške 100,- € na realizáciu projektu
špecifikovanom v článku 1, ods. 1 tejto zmluvy.

2.

Finančný príspevok je účelovo viazaný a prijímateľ sa zaväzuje použiť ho výlučne na úhradu schválených
výdavkov projektu, a to v členení:
a) honoráre,
b) výdavky na propagáciu a marketing.

3.

Poskytovateľ poskytne finančný príspevok na bankový účet poskytovateľa uvedený v článku 1 tejto zmluvy.
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Článok 4
Podmienky použitia finančného príspevku
1.

Prijímateľ je povinný uvádzať logo s popisom poskytovateľa na všetkých tlačených propagačných
a informačných materiáloch súvisiacich s realizáciou projektu. Logo je k dispozícii na stiahnutie na webovom
sídle poskytovateľa.

2.

Prijímateľ sa zaväzuje informovať poskytovateľa o termíne realizácie projektu 10 kalendárnych dní pred ich
konaním zaslaním pozvánky.

3.

Prijímateľ je povinný zabezpečiť zverejnenie informácie o realizácii projektu na webovom sídle poskytovateľa
najneskôr 10 kalendárnych dní pred realizáciou projektu.

Článok 5
Vyúčtovanie finančného príspevku
1.

Prijímateľ je povinný predložiť vyúčtovanie projektu do 30 kalendárnych dní od ukončenia projektu. Zároveň
je povinný priložiť k vyúčtovaniu 1 originálny exemplár zo všetkých informačných a propagačných materiálov
súvisiacich s projektom. Kópie a skeny musia byt v primeranej kvalite.

2.

Prijímateľ je povinný spracovať a odovzdať príspevok o projekte a jeho realizácii do Bulletinu SAK najneskôr
do 20 kalendárnych dní od ukončenia projektu, bez nároku na autorský honorár. V prípade, ak žiadateľ
nepredloží príspevok o podporenom projekte, poskytovateľ je oprávnený bude požadovať vrátenie
finančného príspevku v plnej výške.

3.

Prijímateľ pošle vyúčtovanie poštou na adresu: Ondrej Látka, Univerzitná knižnica TUKE, Nemcovej 7, 04200
Košice

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že ktorákoľvek zmluvná strana poruší
ustanovenia tejto zmluvy. Odstúpenie je účinné odo dňa nasledujúceho po doručení odstúpenia druhej
zmluvnej strane. V prípade, ak ustanovenia zmluvy poruší prijímateľ a poskytovateľ od zmluvy odstúpi, je
oprávnený požadovať od prijímateľa vrátenie poskytnutého finančného príspevku.

2.

Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, dva pre poskytovateľa a jeden pre prijímateľa.

3.

Zmluvné strany uzatvorili zmluvu slobodne a vážne, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju na základe slobodne prejavenej vôle potvrdzujú svojím podpisom.

V Bratislave

dňa 15.03.2022

Za poskytovateľa:

Za prijímateľa:

.........................................................................

.........................................................................

Ing. Ondrej Látka, PhD.

PhDr. Kamila Prextová, MBA
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