
Zmluva o poslĺytnutí finančných prostriedkov
č.22-5t2-o228'o

uzatvorenávsúladesust.522a527ods.6zákonač'2841201'4Z.z.oFondenapodporuumeniaaozmeneadoplnení
zákona č' 43412070 Z' z. o poslq1tovaní dotácií v pôsobnosti Mĺnisterstva kultúry Slovenskej ľepublilry v znení zákona č'
79l2o1'3Z.z.vzneníneskoršíchpredpisov;vspojenísust.S262a5269ods'2obchodnéhozákonníka(dälejajakaZmluva)

1 Zmluvné strany

1.1 Poskytovateľ

názĺsv:

sídlo:

IČo:

konajúc prostredníctvom:

zľiadený:

E-mail:

bežný účet - IBAN:

depozitný účet - IBAN:

vaľiabilný symbol;

(dä]ej aj ako Poskytovaĺel'alebo FPĹ.r)

1.2 Prijímateľ finančných prostľiedkov

obchodné meno/meno a priezvisko

sídlo/miesto podnikania/bydlisko :

IČo/dátum narodenia:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán,

E-mail:

číslo účtu _ IBAN:

Fond na podpoľu umenia
Cukrová L4,8LL 08 Bratislava-Staré Mesto

424L8933

Mgľ. Dušan Buran, Dr. phĺl., predseda rady FPU
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeľ FPU
zákonom č' 28+l2o1'4 Z' z. o Foĺďe na podporu umenia
petra.kozakova@fpu.sk

sK58 8L80 0000 0070 0054 3066

sK20 8180 0000 0070 0055 3256

22512íJ22AO

Mesto Turzovka
Stred 178, 02354 Turzovka, Slovenská republika
00314331

202055331 5

JUDľ. Ľubormír Golis, prĺmátor mesta

proj ektyturzovka@ gmail. com

sK50 5600 0000 0002 0467 7002

(dä]ej aj ako Pňjímatel)

(Poslrytovateľ a Pľijímateľ dirlej aj ako Zmluvné strdnJi)

2 Uvodné ustanovenia

2.1 Poslĺytovateľposkytuje finančné pľostriedky na základe zákona č. 284l2ot'4 Z. z. o Fonde na podporrr umenia a o
zmene a doplnení zákona č. 434l2o7o Z' z. o posl<ytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona č' 79l2o13 Z, z. v znení neskoľších predpisov (dlllej qj ako Zákon o FPIJ) a podlä interných
predpisov PoskJrtovatelä, kto4ými sú najmä Štatút poskytovatel'a VP č. 2l2ot5 podlä aktuálneho znenia (däIej aj ako

Štatúil, ZásadyposlrytovaniafinančnýchprostľiedkovzFondunapodporuumeniaVPFPUč.12l2015podlil
aktuálneho znenia (dälej aj ako Zásadý a Štľuktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2022 (dhlej

aj ako Štruktú ra podpomej čínnostĺ) a v súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve čís\o 4l2o22 na predkladanie
žiadostí (dälej aj akoVýzva).

2.2 Finančné prostriedky pos\rtnuté na základe tejto Zmluw sú verejnými prostriedkami a na ich poskytnutie a použitie
sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 52312004 Z' z' o rozpočtoých pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niekto4ých zákonovv znení neskorších predpisov (däIej aj ako Zókon o rozpočtových pravidlách) a príslušné
ustanovenia zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave nĺektoých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomocĺ a o
zmene a doplnení niektor5Ích zákonov (zákon o štátnej pomoci) (däIej aj ako Zákon o ŠP).
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2.3 Prĺjímateľpredložil Poskytovatelbvi na základe Výzvy úplnú písomnú Žiadosť číslo 22-51.2-o22ao o poskytnutie
fÍnančných prostriedkov (dälej aj ako Žiadosť). odborná komisia FPU vo svojom hodlrotení (dälej aj ako Hodnotenie)
odporučila poslq1tnúť Pľijímatelbvi fĺnančné prostrĺedky na podporu projektu podrobne špecifikovaného v Žiadostĺ
(dalej aj ako Projekt). Rjaditel'FPU na zák]ade Hodnotenĺa ľozhodo] o poslq1tnutí fĺnančných prostriedkov dňa
11.o2.20.22.

3 Predmet zmluvy

3.1 Touto Zmluvou sa Poskytovateľzaväzuje poskytnúť Pľijímatelbvi finančné prostried]íy na realizáciu Projektu s názvom
Neobyčajné stretnutia s náučnou literatúrou, a to vo v1iške a za podmienok stanovených najmä v tejto Zmluve, vo
Yýzve, v Zákone o FPU, v iných súvisiacich všeobecne záväzných práwych predpisoch, v interných predpĺsoch FPU
(najmä v Zásadách, v Štatúte a v Štruktúre podponrej činnosti). Prijímateľ sa zaväzuje Pos]qŕtovatelbm poskytnuté
finančné prostrĺedky použiť v súlade s účelom pos\rtnutia finančných prostriedkov' rešpektujúc najmä podmienky
stanovené touto Zmluvou , Yýzvoll, Zákonom o FPU, Štatútorn, Zásadami, Štruktúrou podponrej činnosti ako aj inými
všeobecne záväznýĺni právnymi predpisnri a inými inteľnými predpismi Poskytovatelä. Prijímateľsa zároveň zavänlje
Poskytovatelbvi hodnover'rre preukázať použĺtĺe poskytnutých finančných pľostriedkov v súiade s účelom ich
poskytnutia a v súlade s inými podmienkami vypýajúcĺmi z obsahu tejto Zmlľ.vy a/alebo v súIade s podmienkami
vypl1ývajúcimi zYýzvy, zo Zákona o FPU, z iných súvisiacich všeobecne záväzĺých právnyclr predpisov a z intelTých
predpisov FPU (najmä zo Zásad,, zo Štatútu a zo Štruktúry podpornej činnostĺ).

4 Učel a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov

4.I Základným účelom tejto Zmluvyje poslq1tnutie Íinančných prostriedkov Poskytovatelbm Prijímatelbvi na
realizácia skvalitnenia inteľiérového vybavenia pre používatelbv knižníc.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli nazáväzných vecných ýstupoclr z Projektu (dälej aj ako Záväzné výstupy'), ktoré sú
špecifikované v prílohe č. 1 k tejto Zmluve a ktoré Pľijímateľpredloží Pos}t]rtovate]bvi spolu s Vyúčtovaním podlä bodu
6.3. Obsah a rozsah Záväzných vecných v5ístupov možno na základe dohody Zmluvných strán meniť dodatkom k tejto
Zmluve.

4'3 Poskytovateľ poslq1tuje zo svojho ľozpočtu Prijímatelbú finarrčné prostriedky vo forme dotácie
v celkovej lýške 7 ooo,oo EUR na úhradu bežných qýdavkov.

4.4 Finančné prostriedky sa poskytujú ako minimálna pomoc (pomoc de minĺmis) podlä Schémy minimálnej pomocĺ
poskytovanej v Slovenskej republike pľostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č. 5, ktorá bola
zverejnená v obchodnom vestníku č.24ll202t vydanom dňa 16.12.2021 pod G000105' Minimá]na pomoc, ktoľá sa
poskytuje na základe tejto zmluvy' je v súiade s nariadením Komisie (EU) č. I4o7 t2o73 z 18. decembra 20 1 3 o
uplatňovalrí článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú' v. EÚ L352,24't2.2013,
s.1).

5 Práva a povinnosti zmluvných strán

5'1 Pos]<ytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Íinančné pľostriedky Prijímatelbvi bezhotovostne na bankoqÍ účet uvedený v
záhlaví tejto Zmluly najskôr v deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrá]nom registľi zmlúv podlä
osobitého predpisu, najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto Zmluw v Centrálnom registri zmlúv podlä
osobitého pľedpĺsu.

5.2 Finančné prostrĺedky poslcytnuté podlä tejto Zmluvy sú účelovo viazané na úhľadu všetkých alebo len n1ekto4Ích
bežných v5ídavkov, ktoré súúsia s realizáciou Projektu, ktoré sú podrobne špecifikované v rozpočte nák]adov
Projektu. Rozpočetje prílohou č. 2 k tejto Zm]uve (dälej aj ako Rozpočet projektu). Finančné prostľied]ry poslq1tnuté
na zák]ade tejto Zmluvy nesmú byť použité v rozpore s touto zmluvou/ v rozpore so všeobecne záväznýmlpľávnyrni
predpismi ani v rozpore s internými predpismi Poskytovatelä.

5.3 Prijímateľsa zaväzuje podieläť sa na finančnom zabezpečení realizácie Projektu formou povinného spolufĺnancovania
uľčeného podlä pľíslušných ustanovení Zákona o FPU, Štruktúry podporrrej činnosti a podlä rozpočtu Pľojektu v sume
najmenej 1 992,20 EUR.

5.4 Prijímateľ pľijíma finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy bez qýhrad v plnom ľozsahu a za
podmienok vypýqiúcich z tejto Zmluvy, zo všeobecne záväznýcin právnych predpisov a z interných predpisov
Poskytovate1ä.

'l
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5.5 Prijírnateľje oprávnený použiť finalrčné prostrĺedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy na úlrradu konkľétrreho
v5ídavku/nákladu, avšak najviac v sume, ktoráje pri rozpočtovej skupine tohto nákladu/ql'davku uvedená v Rozpočte
projektu. Prijímateľje oprávnený použiť a vyúčtovať r4idavky/náklady v rámci jednotliých skupín rozpočtoých
po1ožiek uvedených v prílohe č. 2 k tejto Zm1uve. V priebehu ľealizácĺe projektu môže Prijímateľ uskutočniť presuny
finančných prostriedkov medzi skupinami rozpočtor4ých položiek uvedených v tejto Zmluve maximáine do qýšky 20 %

finančných pľostriedkov pridelených na danú skupinu rozpočtoqý'ch po1ožĺek bez toho, aby musel žiadať o zmenu
podmienok poskytnutia dotácie. Prijímateľ nie je povinný použiť všetky finančné prostriedky poslq1tnuté na zák]ade
tejto Zmluvy.

5.6 Prljímateľje povinl4Í použiť finančné prostriedky qilučne na qidavky súv1síace s realizáciou Projektu (dhlej len
oprávnené výdavky). FPU bude ako oprávnené qýdavky podlil pľedchádzajúcej vety akceptovať aj r1idavky Prijímatelä,
ktoré Prijímateľvynaložil pred uzavretím Zm1uvy, ak boli vynaložené na úhradu ýdavkov, ktoré vzniklĺ najskôr
ot.oL'2o22. Výdavky musia Prijímatelbvi vzniknúť najneskôr do 30.1ĺ..2022 a/alebo do termínu vyúčtovania ako je
uvedené v článku 6'3. Dňom vzniku ýdavku sa rozumie deň dodania tovaru a]ebo posi<ytnutia sIužieb, ktoré sú
pľedmetom vyúčtovania. Dňom úhrady sa rozumĺe deň odpísania filrančrrých prostriedkov z účtu Pľijímatelä za účelom
zaplatenia ceĺy za tovar alebo služby.

5."1 oprávnen1funi v5Ídavkami v zmysle bodu 5.6 tejto Zmluvy sa rozumejú výdavlry uvedené v Štruktúre podpornej činnosti
pri predmetnom podprograme' Výdavky bez pľiameho vzťahu k realizácii projektu, ani qÍdavky, ktoré nie sú súčasťou
Rozpočtu projektu, nebudú akceptované. Taktiež nebudú akceptované všetky neoprávnené v5Ídavky, ktoré sú uvedené
v Zásadách.

5.8 Výnosy z poskytnuých finančných prostriedkov, ako sú napr. úroky poskytnuté peňažn1ým ústavom, v ktorom má
Pľljírrrateľzriadený účet, na ktorom sa finančné pľostliedky naclrádzajú (dblej aj ako Výnosy), sú pľíjrnanri štátneho
rozpočtu, ak zákon č.523l2oo4Z. z. orozpočtoqý'ch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v znení neskorších zákonov alebo osobitný zákon neustanovujú ĺlrak' Prijímateľje povilrný všetky Výnosy po
odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okľem poplatkov za za\oženíe a zrušenie účtu; odviesť na depozitný bankoý účet
(pre identifikáciu platby je Prijímateľ povinný pouŽiť variabilný symbo1 poälä usmernenia FPU) Poskytovatelä pred
dátumom konečného a úplného vyričtovania poskytnut}ich finančných pľostnedkov' Neodvedenie V3ínosov podlä
predchádzajúcej veťy je porušením finančnej disciplíny v zmysle S 31 ods. 1 písm. d) zákon č. 523120o4Z' z' o
rozpočtov5ích pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekto4ích zákonov' o wátení Výnosov Prijímatel'
upovedomí Poskytovatelä písomne pred realizáciou prevodu. V prípade, že Prljímatelbvi qfnosy nevznikli, je povinný
Pos]<ytovatelbvi o tom podať infoľmáciu formou čestného vyhlásenia pri vyúčtovaní pos}rytnuých Íinančných
prostriedkov.

5.9 Ak Prijímateľ nebude realizovať Projekt, je poúnný o tejto skutočnosti Poskytovatelä bez zbytočného odkladu písomne
informovať' Prijínateľje povinný v lehote podlä Zmluvy finančné prostriedky poskytnuté mu na základe tejto Zmluvy v
plnom rozsahu vľátiť na bežný účet Poskytovatelä uvedený v záhlavl tejto Zmluvy. Pre identifikáciu platby je Prijímateľ
poúnný použiť variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. V1y'nosy Prijímateľ Poskytovate]bvi odvedie podlä
bodu 5.8 tejto Zmluvy. Pľijímateľvrátením nepoužitých finančných prostľiedkov na ne stráca alqíkolvek nárok.

5.10 AkPľijímateľnepoužijecelúsumuposkytnu!ýchfinančnýchprostriedkov,jepovinnývlehotepodläZmluvyvšetky
nepoužité finančné prostriedky wátiť na bežný účet Poskytovatelä uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Pre identifikáciu
platbyje Prijímateľ povinný použiť variabilný symbol uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. o vrátení nepoužiých finančných
prostriedkov Prijímateľ upovedomí Poskytovatelä písomne pred ľealizáciou prevodu. Prijímateľ wátením nepoužiých
finančných prostrĺedkov na ne stráca a\ikol\ĺek náľok.

5.1J' PoskytovateľjeoprávnenýkedykolVekvykonaťvecnúafinančnúkontroluhospodárenÍasfinančnýmiprostňedkami
poslrytnullmi na zák]ade tejto Zmluvy ako aj kontrolu dodržiavania povinností a záväzkov Prijímatelia z pľárĺneho
vzťahu vzniknutóho na základe tejto Zmluvy. Prĺjímateľje povinný umožniť Poskytovatelbvi a ním poveren3ĺm osobám
vykonanĺe kontľoly podlä predchádzajúcej vety.Za tým účelomje Prĺjímateľpovinný Poskytovatelbvi pos\rtnúť
potrebnú súčinnosť, najmä predložiť doklady a údaje z účtovnej dokumentácie' umožniť vstup do svojho sídla, resp.
priestorov, v kto4ich podniká alebo vykonáva inú činnosť alebo realizuje Projekt. Poslqĺtovateľsa zaväzuje oznámiť
Prijímatel'ovi termín kontroly najmenej 3 dni vopred, a to písomne prostredníctvom poštovej zásielky alebo e-mai]om.
Pľi určovaní termínu kontroly sa Poskytovatel'zaväzuje postupovat tak, aby uskutočnením kontroly Prĺjímatelbvi
nespôsobiI neprimerané zdržania v realizácii Projektu. Neposlrytnutíe súčinnosti Prijímatelbm v akejkolÝek fáze
kontľoly dodržiavania povinností a záväzkov Prijímatelä sa považuje za použítie poskytnu!ých finančných prostrĺedkov
v rozpore s úče]om uveden]ím v Zmluve'
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5-12 Prijímateľsa v súvislostĺ s realizáciou Projektu zaväzuje podlä povahy Projektu pritneraným a vhodn}hl spôsobom
informovať o tom, že Projekt, na ktoý boli poskytnuté finančné prostriedky na základe tejto Zmluvy, podporil
Poskytovatell Pri propagácii Projektu je Prijímateľ povinný postupovať podlä aktuálneho znenia Príručky k propagácii
a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a podiä ManuáIu pre vizuálnu ĺdentitu FPU, ktoré
Poskytovateľ zverejní na webovom sídle FPU. Prijímatel'sa zaväzuje postupovať v zmysie znenia dokumentov
špecifikovaných v predchádzajúcej vete aktuálnych k momentu vykonávania propagácie. V pľípade, ak Prijímatel'
nebude informovať o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU alebo poskytne neúplné informácie o poslqftnutí
prostrĺedkov z FPU, FPU je opľávnený požadovať vrátenie 5 % (slovom päť percent) z poskytnutej sumy fÍnančných
pľostriedkov podlä tejto Znrluvy. Prijímatel'sa zavázuje na r4y'zvu FPU podlä predchádzajúcej vety zaplatiť FPU
požadované finančné prostriedky' Na základe vzájomnej dohodyje Prljímateľpovinný umožniť osobám konajúcim zalv
mene Poskytovatela účasť na všetlqich podujatiach súvisiacich s Projektom.

5.13 Prijímateľsazaväzuje,žeprĺvšet\ýchpodujatiachaaktivitáchsúvisiacichsProjektonrnaverejnostivykonás
qrnaložením maximálneho úsilia také opatrenia, ktorymi zamedzí tomu, aby mohlo dôjsť alebo došlo najmä k
nasledovn1im negatívnym spoločens\ím javom;

a) podpore a1ebo pľopagáciĺ skupín osôb alebo hnutí, ktoré v rámci svojej činnosti násĺ1ím, hrozbou násiiia
alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných pľáv a slobôd iných,

b) používalriu zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavovaniu sympatíí k skupine a]ebo hnutiam, ktoré
násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej u;my smeru.iú k potláčaniu základných práv a slobôd osôb,

c) sprístupňovaniu, uvádzaniu do obelru, ponúkaniu, predávaniu alebo inému spôsobu rozširovania
extrémistic\ích materiálov,

d) hanobeniu niektorého národa, jehojazyka, k hanobeníu niektorej rasy alebo etnickej Skupiny, k hanobeniu
jednotlivca alebo skupiny osôb pre ich príslušnosť k niektorej ľase, národu, národnosti' farbe pleti' etnickej
skupine, pôvodu rodu, pre ĺch náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania alebo kvyhrážaniu sa
ta]qjmto osobám a]ebo k obmedzovanĺu práv ta\ýchto osôb,

e) podnecovaniu k násiliu alebo k nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej
rase, národu, národnostĺ, farbe pletĺ, etnickej skupĺne, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.

Prijímateľ sa ľormako zaväzuje, že pri všet\y'ch podujatiach a aktivitách súvisiaciclr s Projektom nebude uskutočňovať
a/alebo in1irn subjektom neumožní uskutočňovať politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, značky,
programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáky,
respektíve realizovať na tento účel alebo v súvislosti s !ŕm akékolVek úkony
(dälej aj ako Nežiaduce konanie).

5.14 Ak aj napriek splneniu povinnosti Prijímatelä pod1ä bodu 5.13 Zmluvy dôjde bez jeho zavinenia k takému
Nežiaducemu konaniu, Prljímatel'je povinný bez zbytočného odk]adu vykonať také úkony a prijať také opatrenia' aby
Nežiaducenru konanĺu okamžite zamedzil a zabezpečil, aby sa v dä1šom takom konaní nepokračova]o.

5.15 V prípade, že dôjde zo strany Prijímatel'il k porušeniu povinností podlä bodov 5'13 a/alebo 5.14 tejto Zmluvy, považujú
sa finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy Za použité v rozpore s touto Zmluvou. Finančné
prostňedky podlä pľedchádzajúcej vety je Prijímateľ povinný poskytovatelbvi vrátiť na bankoý účet Pos]<ytovatelä

uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to najneskôr do 30 dní od doručenia qizvy Poskytovatelh Prijímatelbvi na vrátenie
ta\y'ch finančných prostľiedkov.

5'16 Nesplnenie záväzkov alebo por-ušenie povinností pľeukázane zapľíčinené z dôvodu vyššej moci FPU nebude považovať
za použitĺe prostriedkov v rozpore s účelom uvedenýn v Zmluve.

5'17 Prjjímateľposlq1tuje FPU bezodplatný neýhradný súh]as na použitie vecných ýstupov Projektu (najmä slovesné diela,
fotografické die]a, audiovĺzuálne die]a a audiovizuálne a zvukové záznamy) všethŕmi známymi spôsobmi použitia v
neobmedzenom rozsahu a na celú dobu trvania autorskoprávnej ochrany (dälej len Ĺicencŕa). FPU je oprávnený využiť
Licenciu qýlučne na účeI, ktoqi nĺe je priamo ani nepriamo obchodný' FPU je oprávnený pos\Énúť súh]as na použitie
vecných v5ístupov Projektu tretej osobe v rozsahu Licencie. FPU nie je povinný Licenciu vyrržiť.

6 Podmienky poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov

6.1 Poslqrtovateľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje poskytnúť Pľijímatelbvi finančné prostľiedky vo r4ýške uvedenej v
bode 4.3 bezhotovostn3lm prevodom na účet Prijímatelä uvedený v záhlavl tejto Zmluvy.

6.2 V pľípade zistenia Poskytovatelä o preukázatelhých nedostatkoch pri hospodárení Prijímatelä s pos\ytnutými
firrančn:Ími prostriedkamĺ je Poskytovateľ oprávnený až do času odstránenla ýc}rto nedostatkov zastaviť poslqrtovanie

dälších ŕinančných prostriedkov Prijímatelbvi.
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6.3 Použitie poskytnutýclr finančnýcir prostriedkov poskytnutých lra zák]ade Zmluvy podlieha iclr vyúčtovaniu, ktoré
Pľijímateľ predkladá v termíne a spôsobom určenými v Zmluve' Vyúčtovanie pozostáva z finančného vyúčtovania
poskytnutých finančných prostriedkov (dälej spolu aj ako Vyúčtovanie), ktoĺé Prijímateľ zrealizuje v registračnom
systéme Poskytovatelä' Pľijímateľje povinný Vyúčtovanĺe podlä predchádzajúcej vety Poskytovatelbvĺ predložiť v
tlačenej podobe vygeneľovanej z registračného systému FPU, resp. v podobe určenej na elektronické doručovanie
prostredníctvom Ústredného poľtálu verejnej správy, najneskôr do termínu: 3t.o3.2o23. K vyúčtovaniu je Prijímateľ
povinný predložiť aj:

a) Správu audítora o zhode predloženého finančného vyúčtovania so zmluvou; správu audítora alebo znalec\í
posudok predloží pruímateľvždy, akje celková suma finančných prostriedkov poskytnutých podlä zm1uvy 20
000 EUR a]ebo viac. Správu audítora predkladá Prijímatel'v rozsahu, akoje určené v článku 17 bod 5 Zásad.

6'4 Vyúčtovanie musí obsahovať infor'nráciu o použití finančných prostľiedkov podlä skupÍl rozpočtoqých položÍek s
ohlädom na Rozpočet projektu. Neoprávnené qýdavky projektu žÍadateľnemôže vyúčtovať ako povinnó
spolufinancovanie. Prijímateľje povinný vo finančnom vyúčtovarrí uviesť ýšku dalšieho spolufirrancovania projektu zo
zdrojov uvedených v rozpočte projektu.

6.5 KVyúčtovanĺu je Pľijímateľpovinný pľiložiť Záväzné r{ŕstupy z Projektu podlä príIohy č' 1 k tejto Zmluve' v rozsahu
určenom aktuálnym znením Pľíručky pre vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu FPU.

6.6 Vyúčtovanie musí byt podpísané Pľijímatelbm a]ebo štatutárnym orgánom Prijímatelä alebo ním na tento účel písomne
splnonrocnenou osobou, pričonr toto splnomocneníe musí byt súčasťou predloženélro Vyúčtovarria.

6.7 Prijímateľje povinný doručiť Vyúčtovanie Poslgltovatelbvi osobne do kancelárĺe FPU, prostredníctvom kuriérskej
služby alebo prostrednícťvom dopot'učenej zásielky, alebo prostredníctvom Ústredného portáIu verejnej správy'

6'8 Ak Pľijímateľ nepredloží Vyúčtovanie najneskôľ v tenníne stanovenom v bode 6'3 tohto čIánku, Poskytovateľ ho
písomne vyzve, aby predtožil Vyúčtovanie bez zb5rtočného odkladu, najnesi<ôr však do 10 dní od doľučenia písomnej
vyzvy. lk prijímateľ nepredloží Vyúčtovanie ani v uvedelrej dodatočnej lehote, považuje sa táto skutočnosť za použitie
finančných prostľiedkov v rozpore s účetom uveden1ým v tejto Zmluve.

6.9 Ak kancelária zistí nedostatlry vo Vyúčtovaní alebo v jeho prílohách, oznámi tieto nedostatky prostrednícťVom
elektronickej pošty Prijímatelbú a vyzve ho, aby ich v ]ehote 5 až 30 pracolĺných dní v závislosti od závažnosti
nedostatku odstráni]' Ak Pľljímateľ nezabezpečí odstránenie nedostatkov v stauovenom termíne, považuje sa táto
skutočnosť za použitie poskytnutých finančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s účelom uvedeným v tejto
Zmluve.

6. 1 0 Ak kance]ária pri overovaní splnenia podmienok použitia finančných prostriedkov z FPU zistí také porušenie
podmienok uvedených v Zmluve, ktoré zakladá povinnosť prĺjímatelä vrátiť post<ytnuté finančné prostriedky alebo ich
časť, neodk]adne wzve Prijímatelh, aby v lehote do 10 dní odviedol poslq1tnuté finančné prostľiedky na účet FPU. Ak
Prijímateľ v určenej lehote qízvu neuposlúchne, alebo odvedie na účet FPU neúplnú sumu' považuje sa táto skutočnosť
za použitie pos\ftnu!ých finančných prostríedkov alebo ich častĺ, v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve.

6.11 Prijímateljeoprávnenýpouž1ťÍinančnéprostriedkyposkytnuténazák]adetejtoZmluvyvýlučnenaúčeluvedenýv
tejto Zmluve. V prípade použĺtia finančných prostriedkov v rozpoľe s účelom uveden3ím v zmluve je prĺjímateľpovĺnrrý
vrátiť všetky neoprármene použité finančné prostriedky a znášať sankcie uplatnené voči nemu podlh zm]uvy. Prijímateľ
je oprávnený použiť finančné prostľiedky ]en na úhradu oprávnených qýdavkov definovaných v príslušnej \Iýzlle, v
Štľuktúre podpornej činnosti na príslušný kalendáľny rok, ktor5i sa vzťahuje kYýzve, prípadne v rozhodnutí riadite]'a
na podklade ktorej je uzavieraná táto Zmluva. Za neoprávnené qýdavky sa považujú qidavky defĺnované v Štruktúľe
podpornej činnosti k prĺslušnej Výzve a ýdavky definované v bode 5 článku 6 Zásad.

7 Vrátenie finančných prostriedkov, sankcie

7.7 Prljímateľje povinný vrátiť Posi<ytovatelbvi finančné prostriedky, ktoré použil v rozpore s touto Zm]uvou, Zákonom o
FPU alebo účelom uvedeným v tejto Zmluve, a to do 30 dní odo dňa pľedloženia vyúčtovania alebo zistenia Ích
neoprávneného použitia a v prípade porušeniu povinností podlä bodov 5.1 1 a 5.1 5 Zmluvy odo dňa výzvy
Poskytovatela.

7 .2 Prijímateľje povinný vrátiť Poskytovatelbvi finančné prostrĺedky, ktoré nepoužil celkonr a]ebo sčasti na financovanie
Projektu, a to do 30 dní odo dňa skončenia ľealizácie Pľojektu podlä bodu 5'10 Zmluvy a v prípade ak Prijímatel'
nerealizuje projekt vôbec, do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o nerea]izovaní projektu podlä bodu 5.9 Zmiuvy'
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7.3 Prljímateľje poúnný zaplatiť Posi<ytovatelbvi pokutu vo qiške o,05 oÄ zo sumy neoprávnene použi!ých finančných
prostriedkov a to za každý deň neoprávneného použitia finančných prostriedkovpodlh 7.1 Zmluvy. Prijímateľje
poúnný zaplatiť Poskytovatelbvi pokutu vo qýške 0,05 7o zo sumy neoprávnene zadržaných finančných prostľiedkov, a

to zakaždý deň neoprármeného zadľžania finančných prostľiedkov po uplynutí lehoťy podlä bodĺ 7 .2 Zmluvy'
Poúnnosť Prijímatelä vrátiť Pos]rytovatelbvi finančné prostriedky, na wátenĺe kto4ých vznikol Poslqĺtovatelbvi náľok,

lfm nie je dotknutá.

7.4 V prípade omeškania Prijímatelä so zaplatením akéhokoľvek peňažného záväz}sl Poslqŕtovatelbvi je Prijímateľpovinný
zaplatiť Pos]qŕtovatelbvi úroky z omeškania vo r4ýške o,o3 o/o z dlžnej sumy, a to za každý deň omeškania.

7 .5 V prípade, že v dôsledku skutočnosti, za ktorú zodpovedá Prijímatel] vznikne Poslqŕtovate]bvi škoda, je Pľijímateľ
poúnný nahľadiťju Poskytovate1bvĺ v lehote, ktoľú uľčí Pos]<ytovate1', a v celom rozsahu tak, ako bude vyčíslená
Poskytovatelbm.

7 .6 Zaplatením penále, pokuty a zmluvnej pokuty podlä tejto Zmluvy nie je dotknuté pľávo na náhľadu škody spôsobenej
porušením povinnosti, pre pľípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody môže bfi uplatňovaná
Poskytovatelbm voči Prijímatelbvi v plnej qy'ške a to aj v prípade, ak zmluvná pokuta prevyšuje qýšku škody.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-512-02280
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B Zánik zmluvy

8.1 Právne vzťahy medzi Poskytovatelbm a Pľijímatelbm založené touto Zmluvou môžu zaniknúť najmä:

a) akceptáciou rjadnelro a úplného vyúčtovania Projektu podla čl. 6 tejto Zmluvy,
b) dohodou Znrluvných strán,
c) odstúpenírn od Zrnluvy zo strany Poskytovatelä.

8.2 Posi<}tovateľ nrôže od tejto Zmluvy odstúpiť v pľípade, ak Prijímateľ použije finančné prostriedky alebo ich časť v
rozpore so Zmluvou, resp. v rozpore s účelom uveden1ým v tejto Zmluve. Rovnako môže Poskytovateľodstúpiť od tejto
Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluw alebo v prípade zmeny okolností, za ktor5ich došlo k uzawetiu
Zmluvy, a to najmä:

a) ak sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na zák]ade ktoých PoskJrtovate]'rozhodot o poslrytnutí
dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajirce alebo sfalšované,
ak Prijímateľ bezdôvodne pozastavil realĺzáciu projektu,
ak na majetok Pľijímatelh bola povolená exekúcia, ľeštrukturalizácia alebo vyhlásený konkurz, alebo boI
návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

b)

c)

8.3 Poskytovateľje oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Prljímateľpredloží žiadosť o dotáciu na projekt v rámci
rovrrakého opatrenia, v ktorom je poslcytovarrá dotácia touto Zmluvou, pričom Poslĺytovateľ daný pľojekt vy]rodnotí ako
pľojekt zhodný s Projektom podlä tejto Zmluvy. Za zhodný sa považuje aj projekt obsahujúci odchýIky od Projektu, ak
podstatná časť projektu podlä posúdenia Poslqrtovatetä je zlrodná s Projektom. V pľípade odstúpenia podlä tohto bodu
je odstúpenie Poskytovatelä od Zmluvy účinné uplynutím posledného dňa obdobia, na ktoré už bo]a postq1tnutá dotácia
podlä tejto Zmluvy, pričom deň účinnosti odstúpeniaje záľoveň posledným dňom platnosti Zmluvy, a Zmluva zaniká s
účinkami do budúcnosti.

8'4 Ak nie je ustanovené inak, odstúpenÍe od Zmluvy je účinné, a Zmluva zaniká momentom jeho doľučenia dľuhej
Zmluvnej strane. Ak nĺeje uvedené inak, odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a poúnnosti strán zo Zm]uw
Zmluvná strana, ktorej pred odstúpenírn od Zmlul,y poskytla plnenie druhá Zm]uwá strana toto plnenie vráti'

8.5 Ak je Prijímatelbm fyzická osoba, jej smrťou Zmluva nezanikne, ibaže jej obsahom bolo plnenie, ktoré mal Prijímateľ
vykonať osobne. Do práv a povinností Prĺjímatelä zo Zmluvy vstupujú dedičia Prijímatelä.

8.6 Ak obsahom Zmluvy je plnenie, ktoré mal zomrelý Prijímateľvykonať osobne, táto zmluva momentom jeho smľti
zaniká. Vysporiadanie nárokov zo Zmluvy vykoná Poskytovateľvoči dedičom. Poskytovateľ má nárok na vr'átenie
nespotrebovanej časti plnenia ku dňu zániku Zrnluvy, a ak Pľijímateľ zo Zmluvy phril čiastočne, má Poskytovateľ nárok
na vrátenie časti poskytnu[ích finančných prostriedkov v pomere k velkosti uvedeného čiastočného plnenia
Prijímatelä, podlä toho ktorá suma je vyššĺa. Ak Prijímateľ zo Zmluvy ku dňu zániku Zmluvy neplnil vôbec, má
Poskytovatel'nárok na vrátenie celej sumy posi<ytnuQl'ch fĺnančných prostriedkov. Dôkazné bremeno o plnení resp.
čiastočnonr plnení zo Zmluvy prechádza na dedičov Prijímate]ä' Ku dňu zániku Zmluvy zaniká akékolVek právo
Prljímatelä (ieho dedičov) na akékolÝek plnenĺe Poskytovatelä zo Zmluvy'

8.7 Ustanovenia tejto Zmluvy upravujúce sankcie ako aj poúnnosti z nich vypl;ívajúce, ako aj däIšie ustanovenia, ktoré
svojou povahou majú platiť aj po zániku Zmluvy, nie sú odstúpením od Zmluvy dotknuté.

9 Záverečné ustanovenia

9.1 Poskytovateľsi vyhradzuje právo znížĺť sumu poskytnuých finančných prostriedkov z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov v rozpočte Poskytovatelä, ktoré sú príspevkom zo štátneho rozpočtu, ýučne však o sumu priamo
vyplývajúcu z úazania ýdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle Zákona o
rozpočtoqf'ch pravidlách. V takomto prípade nezodpovedá Poslqrtovateľ za vzniknuté náklady Priiímatelä ani
nezodpovedá za prípadnú škodu.

9 '2 Akéko]vek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať v5ílučne v písomnej fornre prostredníctvom vzostupne
očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve, uzatvorenýclr po pľedchádzajúcej dohode Zmiuvných strán. o skutočnostiach
rozhodných pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy zo strany Prijímatetä je Prijímateľpovinný informovať
Pos]<ytovatelä bez zbytočnélro odk]adu od ich vzniku, minimálne 30 dní pred uskutočnením zmeny. o zmenách
rozhoduje riaditeľFPU, v iehote najneskôr 30 dní od doručenia žiadosti o zmenu'
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9.3 Ak finančné prostľiedky poskytnuté na zák]ade tejto Zmluvy použije Pľijímateľna dodanie tovaru, na uskutočlrenie
stavebných prác a/alebo na poskytnutie služieh v zmysle zákona č. 343t2ot5 Z' z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov je Prijímateľ povinný postupovať v zmysle uvedeného všeobecne záväzného
právneho pľedpisu.

9 '4 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranani. Táto Zmluva podlieha v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 4011'964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s
relevantnými ustanoveniami zákona č. 21ll2ooo Z. z. povinnému zverejneniu.

9.5 Zmluvaje ĺyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorýchjeden dostane Pľijímateľ ajeden Poskytovatel'.

9.6 Zmluvné stľany sa v súlade s S 262 zákona č. 513/1991 Zb' obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (dälej len
obchodný zákonnI?) dohod]i, že ich záväzkov5í vzťah vzniknutý touto Zmluvou sa spravuje obchodným zákonníkom'
Pľijímatel'podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s pľísiušnými všeobecne záväzĺ,ými právn}mi predpĺsmi
ako aj so súvisiacimi internými predpismi Poskytovatelä, ktoré upravujú všetlry vzťahy ýslo'vrre upravené ako aj

ýslovrre neupravené v tejto Zmluve. Prijímatel'qýslovne súh]así s obsahom všetlqích súvisiacich intenrých predpisov
Poskytovatelä a zaväzuje sa plniť všetky povlnnosti, ktoré mu z nich v súúslosti s touto Zmluvou vypýajú'

9.'] Neoddelitelhou súčasťou Zmluvy sú aj tieto pľílohy:

a) PľíIoha č. I: Záväzné v}Ístupy a obsah projektu
b) PríIoha č. 2: Rozpočet projektu

9.8 Zásielka podlä tejto Zmluĺry sa musí doručovať na e_mailovú adresu' prípadne na adľesu sídla Zmlurmej strany, ktorej
je zásielka určená a ktoré sú uvedené v záh]aví tejto Zrnluvy, ak sa Zmluvné strarry nedohodnú inak a na doručovanie
zásielok si neurčia iné e-mailové adresy alebo iné korešpondenčné adresy. Zm]ur.rré strany sa zaväzujú vzájomne si
písomne oznamovať všetky zmeny ýkajúce sa adries oboch Zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy bez
zbytočného odk]adu. V prípade porušenia povinnosti podlä predchádzajúJej vety zodpovedá Zmluvná strana druhej
Zmluvnej strane za prípadnú škodu, ktorá jej porušením uvedenej povinnosti vznikla.

9'9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si navzájom v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnú všetku nevyhnutnú
súčinnosť, ktorú bude možné v závis]osti od konkľétnych oko]ností od niclr spravodlivo požadovať. Zmlurmé strany sa
zaväzujú vzájomne si v prípade potreby bez zbytočného odkladu poskytnúť informácie nevyhnutné na riadne splnenie
svojich záväzkov vyp\Ívajúcic]r im zo Zmluvy, alebo z právnych pľedpisov, či prerokovať dôležité otázky, ktoré by
mohli v závažnej miere ovplyvniť plnenie povinností Zmluvných strán stanovených touto Zmiuvou alebo prárrnym
pľedpisom, a [ím ovplyvniť dosiahnutie účelu Zmluvy.

\
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9.1o Zmluvné stľany vyhlasqjú, že si Zmluvu prečítali, rozumejú jej obsahu a súh]asia s ním' Zmluvné strany vyhlasujú, že
prostredníctvom tejto Zmluvy'je vyjadrená ich skutočná, vážna, slobodná vôl'a, v ktorej niet omylu. Zmluvné strany
vyh1asuJú, že túto Zmluvu neuzavr'eli v tiesni a za nápadne neqýhodných podmíenok. Na potvrdenie vyššie uvedeného
Zmluvné strany Zmluvu vlastnoľučne podpíšu.

Bratislava $ b, uĺn lul Turzovka 22.03.2A22
M[STO TUMOV

023 s4
24

,/ľô, /vlauí4 éoĺls
prijímateľ

predseda
za poskytovatelä

za

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-512-02280
lzmluva-2 022-D-DM-2 0-BV-v1 l
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Predpokladaný názov aktivity (nemusí byt
totožný s názvom celého projektu)

Vytvorenie oddelenia náučnej literatúry - študowe v mestskej knižnici v meste
Turzovka.

Predpokladaný termín odbornej aktivity
(postačí uviesť mesiac a rok, nejde o
začiatok a koniec rea]izácie projektu)

212022 - Lu2022

Architekt (ak je súčasťou projektu)

Špecifikácia jednotliých dľuhov
vybavenia, wátane minimálneho počtu
kusov každého dr-uhu vybavenia (rozdeliť

na technické, ĺnteriérové a pod')

V rámci vytvorenia študovne obstaráme:
Ifuižničný regáI -22 ks
Polička na bok regáIa - 8 ks

Celkové umĺestnenie vybavenia
Mestská knižnica Turzovka, 3998/2 000-400/0680, verejná knižnica
Adresa - Kuitúrny dom, Jašíkova L]9, 02 3 54 Turzovka, prĺzemie budovy. - Úsek
kultúry a mediálneho pôsobenĺa mesta Turzovka.

Ďalšie rea]izované aktivity v rámci
pľojektu, pľíp. sprievodné podujatia, ak
sú súčasťou projektu {e potrebné ich
presne vymenovať, v prípade obmedzenia
verejných podujatí možné rea]izovať ako
online prezentáciu

Súčasťou bude ]en \Ôrtvorenie študovne náučnej literatúry. Následne mimo
projektu budú prebiehať štruktúľované podujatia mestskej knižnice ako
stretnutĺa so spisovatel'mi, fotografmi, prednášky na l'ubovolhé témy.

Iné qÍstupy projektu a propagácia (napr.
plagá| webstránka, leták, sociá]ne siete,
pozvánka, katalóg a pod.)

Výstupom projektuje zabezpečenÍe8O ks regálov na v)rľvorenie oddelenia -

študovne náučnej literatúry. Výstupom projektu budú 2 tlačové správy v
regionálnom qiždenníku, informácia o realizácií projektu na web stránke
projektu, 1 informačná tabula projektu.

Informovanie verejnosti o podpore z FPU
(žiadateľje povinný postupovať podlä
Príručky pre propagáciu FPU zverejnenej
na webovom sídle FPU v časti
'Dokumenty')

Propagácia a inforrnovanie o pľojekte bude realizované v zmysle plánu
uvedenom v žiadosti o finančnú podporu z FPU na uvedený projekt a Príľučky k
propagácii a informovaní o
získaní podpory z veľejných zdrojov z Fondu na podporu umenia' Knižnica v
priebehu realizácie projektu bude informovať čĺtatelbv a návšter.ĺríkov knižnice,
ale hlavne širokú verejnosť o svojej akvizičnej činnosti realizovanej v rámci
podporeného projektu: na web' síd]e mesta, TVT a spravodajca _ ýždennĺk
Kysuce' Regá1e budú označené nálepkou s logom a textom ''Pľojekt podpoľil z
verejných zdrojov Fond na podporu umenia." Na v1ístavnom stojane bude
umiestnená informačná tabu]ka o spôsobe financovania projektu.

PľíIoha č. tz Záväzné výstupy a obsah pľojektu

Zmluva o poskytnutí finančných prostľiedkov č. 22-512-02280
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Materiálové náklady a obstaranie hmotného
mqietku v intenciách bežných qy'davkov

9 961,00 € 7 000,00 € 100,00 %

Spolu: 9 961,00 € 7 000'00 € 70,27 0/o

Pľíloha č. 2: Rozpočet projektu

2.1 Kalkulácia nákladov

lskupĺ'ru rozpočtoqfch položiek Autorské honoráre, personáIne náklady a služby pňamo súvisiace s realizáciou projektu
zahŕňa kumulatírme rozpočtové podskupiny Autorskó honoráre, Práce a služby vykonané na faktúru, Personálne náklady,
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu a Správa audítora, ako boli definované v Štruktúre podpoľnej činnosti na
aktuálny rok.

2skopĺnu rozpočtoqých položiek Cestovné a prepravné nóklady zahŕňa kumulatívne rozpočtové podskupĺny Cestovné
náklady, Náklady na prepravu techniky, Ubytovanie, Stravné, strava a občerstvenie a Poistenie umelec\ích diel' ako bolĺ
defĺnované v Štľuktúre podpornej činnosti na aktuálny rok.

3skopi'ru rozpočtoqich položiek Nájmy pňestorov a techniky zahŕňa kumulatírme ľozpočtové podskupiny Nájom / prenájom
ĺnteriérov na rea]izáciu projektu, Nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu a Niijom / pľenájom techni$ na
reďizáciu projektu, ako boli definované v Štľuktúre podpoľnej činnosti na aktualny rok.

4skopi'ru rozpočtoých položiek MateňóIové náktady a obstaranie hmotného majetku v intencióch bežných výdavkov zahíňa
kumulatívne rozpočtové podskupiny Materiálové náklady newhnutne potrebné na reďizáciu projektu a obstaranie hmotného
majetku v intenciách bežných q/davkov, ako boli definované v Štruktúre podporyej činnosti na aktuálny rok'

ssk'pi''u rozpočtoqých položiek Propagácia a polygrafické nóklady zahŕňa kumulatívne rozpočtové podskupiny PolygraÍické
nálĺIady súvisiace s qýľobou nepeľiodic\ých publikácií, PolygľaÍické náklady súvisiace s r4ýľobou periodiclqich publikáciĹ
Propagačné mateľiáIy a publicita a V;ýroba zvukového a multimediálneho nosiča, ako boli definované v Štruktúre podpornej
činnosti na aktuálny ľok.

6sk,piou rozpočtoqích položiek ĺJčastnícke a čIenské poplatky zahŕňa kumulatírme rozpočtové podskupiny Účastnícke
poplatky a Poplatky za člensfuo v medzinárodných organiŽáciách, ako boli deflnované v Štľuktúre podpoľnej činnosti na
aktuálny rok.

7skopi''u rozpočtoqých položiek Nókup knižničného fondu a predplatné zahŕňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Nákup
knižničného fondu a Náklady na predplatné periodiclqfch publikácií, ako boli deÍinované v Štruktúre podpoľnej činnosti na
aktuálny rok.

2.2 Pľedpokladané výnosy

2.3 Spoluflnancovanie

Zmluva o poslrytnutí finančných prostľiedkov č. 22_512_02280

Ízmluv a -2 o22 -D-DM_2 0-BV-v 1 ]

0,00 €

Spolu: 0,00 €

0,00 €Verejné zdroje SR 0,00 %

Mastné zdroje 2 961,00 € 29,73 0/o

Spolu: 2 961,00 € 29,73 o/o
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