Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 19-432-05263
uzatvorený v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a
doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona č. 79/2013 z. z. v znení neskorších predpisov; v spoj ení s ust. § 262 a § 269
ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej aj ako Dodatok), kde zmluvnými stranami sú :
Poskytova teľ

názov:

Fond na podporu ume nia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto

sídlo :
IČO:

konajúc prostredníctvom:
zriadený:
E-mail:
bežný účet - IBAN:
depozitný účet - IBAN :
variabilný symbol:
(ďalej

aj ako

42418933
Ing. Silvia Stasselová,

predsedníčka

rady FPU

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeľ FPU
zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia
michaeia.kosova@fpu.sk
SK58 8180 0000 0070 0054 3066
SK20 8180 0000 0070 0055 3256
1943205263

Poskytovateľ)

Prijímateľ

obchodné meno/meno a
priezvisko:

Obec Parchovan y

sídlo/miesto
podnikania/bydlisko:

Hlavná 470, 076 62 Parchovany, Slovenská republika

IČO/rodné číslo:
DIČ:
IČ

00331813
202072433 2

DPH:

štatutárny orgán:
E-mail:
čís l o účtu - lBAN:
(ďalej

JUDr. Juraj Guzej, starosta
ocu@parchovany.sk, michaldvorjak@grnail.com
SKOS 5600 0000 0042 5201 1003

aj ako "Prijímatel" )

písomne doručil Poskytovateľovi dňa 19 .09.2020 žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí
finančných prostriedkov č. 19-432-05 2 63 (ďalej len Zmluva) na realizáciu projektu V
Parchovenoch ta ka mouda, ... na kabace harom fodra (prezentácia tradičného ľudového odevu
obce Parchovany) ( ďalej len Projekt).
2. Bod 5 .6 Zmluvy sa mení nasledovne:
"Prijímateľ je povinný použiť finančné prostriedky výlučne na výdavky súvisiace s realizáciou
Projektu (ďa lej len oprávnené výdavky). FPU bude ako oprávnené výdavky podľa predchádzajúcej
vety akceptovať aj výdavky Prijímateľa, ktoré Prijímateľ vynaložil pred uzavretím Zmluvy, ak boli
vynaložené na úhradu výdavkov, ktoré vznikli najskôr 01.06.201 9. Výdavky musia Prijímateľovi
vzniknúť najneskôr do 3 0 .0 6 .2 021 . Dňom vzniku výdavku sa rozumie deň dodania tovaru alebo
1.

Prijímateľ

poskytnutia služieb, ktoré sú predmetom vyúčtovania. Dňom úhrady sa rozumie deň odpísania
finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa za účelom zaplatenia ceny za tovar alebo služby. "
3. Bod 6.3 , tretia veta Zmluvy sa mení nasledovne:
"Prijímateľ je povinný Vyúčtovanie podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi predložiť v
tlačenej podobe vygenerovanej z registračného systému FPU najneskôr do termínu: 3 0.09.20 2 1."
4. V Prílohe č. 1 Zmluvy sú Záväzné výstupy projektu nahradené v znení ako sú uvedené Prílohe č . 1
tohto Dodatku.
5. Odo dňa účinnosti tohto Dodatku sa nasledovné ustanovenia Zmluvy nahrádzajú v celom rozsahu
nasledovným znením:
a) Bod 5. 7 znie: „Oprávnenými výdavkami v zmysle bodu 5.6 tejto Zmluvy sa rozumejú
výdavky uvedené v štruktúre podpornej činnosti pri predmetnom podprograme. Výdavky
bez priameho vzťahu k realizácii projektu, ani výdavky, ktoré nie sú súčasťou Rozpočtu
projektu, nebudú akceptované. Taktiež nebudú akceptované všetky neoprávnené výdavky,
ktoré sú uvedené v Zásadách."
b)

Bod 5 .11 znie: „Poskytovateľje oprávnený kedykoľvek vykonať vecnú a finančnú kontrolu
hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe tejto Zmluvy ako aj
kontrolu dodržiavania povinností a záväzkov Prijímateľa z právneho vzťahu vzniknutého na
základe tejto Zmluvy. Prijímateľ je povinný umožniť Poskytovateľovi a ním povereným
osobám vykonanie kontroly podľa predchádzajúcej vety. Za tým účelom je Prijímateľ
povinný Poskytovateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť, najmä predložiť doklady a údaje z
účtovnej dokumentácie, umožniť vstup do svojho sídla, resp. priestorov, v ktorých podniká
alebo vykonáva inú činnosť alebo realizuje Projekt. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť
Prijímateľovi termín kontroly najmenej 3 dni vopred, a to písomne prostredníctvom poštovej
zásielky alebo emailom. Pri určovaní termínu kontroly sa Poskytovateľ zaväzuje postupovať
tak, aby uskutočnením kontroly Prijímateľovi nespôsobil neprimerané zdržania v realizácii
Projektu. Neposkytnutie súčinnosti Prijímateľom v akejkoľvek fáze kontroly dodržiavania
povinností a záväzkov Prijímateľa sa považuje za použitie poskytnutých finančných
prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v Zmluve."

c)

Bod 5 .1 2 znie : „Prijímateľ sa v súvislosti s realizáciou Projektu zaväzuje podľa povahy
Projektu primeraným a vhodným spôsobom informovať o tom, že Projekt, na ktorý Qoli
poskytnuté finančné prostriedky na základe tejto Zmluvy, podporil Poskytovateľ. Pri
propagácii Projektu je Prijímateľ povinný postupovať podľa aktuálneho znenia Príručky k
propagácii a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov FPU a podľa Manuálu pre
vizuálnu identitu FPU, ktoré Poskytovateľ zverejní na webovom sídle FPU. Prijímateľ sa
zaväzuje postupovať v zmysle znenia dokumentov špecifikovaných v predchádzajúcej vete
aktuálnych k momentu vykonávania propagácie. V prípade, ak Prijímateľ nebude informovať
o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU alebo poskytne neúplné informácie o poskytnutí
prostriedkov z FPU, FPU je oprávnený požadovať vrátenie 5 % (slovom päť percent) z
poskytnutej sumy finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy. Prijímateľ sa zaväzuje na
výzvu FPU podľa predchádzajúcej vety zaplatiť FPU požadované finančné prostriedky. Na
základe vzájomnej dohody je Prijímateľ povinný umožniť osobám konajúcim za/v mene
Poskytovateľa účas( na všetkých podujatiach súvisiacich s Projektom."

d)

Bod 5 .16 znie : „Nesplnenie záväzkov alebo porušenie povinností preukázane zapríčinené z
dôvodu vyššej moci FPU nebude považovať za použitie prostriedkov v rozpore s účelom
uvedeným v Zmluve."

e)

Bod 5 .17 z nie : „Prijímateľ poskytuje FPU bezodplatný nevýhradný súhlas na použitie
vecných výstupov Projektu (najmä slovesné diela, fotografické diela, audiovizuálne diela a
audiovizuálne a zvukové záznamy) všetkými známymi spôsobmi použitia v neobmedzenom
rozsahu a na celú dobu trvania autorskoprávnej ochrany (ďalej len „Licencia"). FPU je
oprávnený poskytnúť súhlas na použitie vecných výstupov Projektu tretej osobe v rozsahu
Licencie. FPU nie je povinný Licenciu využiť."

f)

Bo d 6.3 znie: „Použitie poskytnutých finančných prostriedkov poskytnutých na základe
Zmluvy podlieha ich vyúčtovaniu, ktoré Prijímateľ predkladá v termíne a spôsobom
určenými v Zmluve. Vyúčtovanie pozostáva z finančného vyúčtovania poskytnutých
finančných prostriedkov a vecného vyhodnotenia realizovaného projektu (ďalej spolu aj ako
„Vyúčtovanie"), ktoré Prijímateľ zrealizuje v registračnom systéme Poskytovateľa . Prijímateľ
je povinný Vyúčtovanie podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi predložiť v tlače nej
podobe vygenerovanej z registračného systému FPU resp. v podobe určenej na elektronické
doručovanie prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy najneskôr do termínu:
30.09.2021. V prípade, ak dôjde k zániku Zmluvy iným spôsobom ako jej riadnym splnením,
je Prijímateľ povinný predložiť Vyúčtovanie v termíne do 30 dní odo dňa ukončenia Zmluvy.
K Vyúčtovaniu je Prijímateľ povinný priložiť aj:
a) Kópie originálnych účtovných dokladov označených číslom Zmluvy (účtovný doklad ako
preukázateľný záznam musí obsahovať náležitosti v zmysle§ 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve, pričom za obsahovú správnosť účtovného dokladu zodpovedá prijímateľ
dotácie) potvrdzujúcich použitie poskytnutých finančných prostriedkov a kópie výpisov z
účtu označených číslom Zmluvy, ktorého majiteľom je Prijímateľ. Ak je prijímateľ dotácie
registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") a môže si uplatniť
odpočítanie DPH, táto nie je pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok.
alebo
b) Správu audítora o zhode predloženého finančného vyúčtovania so zmluvou; správu
audítora alebo znalecký posudok predloží prijímateľ vždy, akje celková suma finančných
prostriedkov poskytnutých podľa zmluvy 20 OOO EUR alebo viac. Správu audítora predkladá
Prijímateľ v rozsahu, ako je určené v č lánku 7 bod 4 Zásad.
c) Ďalšie doklady v zmysle§ 22 ods. (9) Zákona o FPU. "

g)

Bod 6.10 znie : „Ak kancelária zistí nedostatky vo Vyúčtovaní alebo v jeho prílohách,
oznámi tieto nedostatky prostredníctvom elektronickej pošty Prijímateľovi a vyzve ho, aby
ich v lehote 5 až 30 pracovných dní v závislosti od závažnosti nedostatku odstránil. Ak
Prijímateľ nezabezpečí odstránenie nedostatkov v stanovenom termíne, považuje sa táto
skutočn osť za použitie poskytnutých finančných prostriedkov alebo ich časti, v rozpore s
účelom uvedeným v tejto Zmluve."

h)

Bo d 6 .12 znie: „ Prijímateľ je oprávnený použiť finančné prostriedky poskytnuté na základe
tejto Zmluvy výlučne na účel uvedený v tejto Zmluve. V prípade použitia finančných
prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v zmluve je prijímateľ povinný vrátiť všetky
neoprávnene použité finančné prostriedky a znášať sankcie uplatnené voči nemu podľa
zmluvy. Prijímateľ je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu oprávnených
výdavkov definovaných v príslušnej Výzve, v Štruktúre podpornej činností na príslušný
kalendárny rok, ktorý sa vzťahuje k Výzve, prípadne v rozhodnutí riaditeľa na podklade
ktorej je uzavieraná táto Zmluva. Za neoprávnené výdavky sa považujú výdavky definované
v štruktúre podpornej činnosti k príslušnej Výzve a výdavky definované v bode 5 článku 6
Zásad."

i)

Bod 7 .1 znie: „Prijímateľ je povinný vráliť Poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré
použil v rozpore s touto Zmluvou, Zákonom o FPU alebo účelom uvedeným v tejto Zmluve, a
to do 30 dní odo dňa predloženia vyúčtovania alebo zistenia ich neoprávneného použitia., a
v prípade porušeniu povinností podľa bodu 5.11 a 5.15 Zmluvy odo dňa výzvy
Poskytovateľa."

j)

Bod 9 .2 znie: „Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať výlučne v
písomnej forme prostredníctvom vzostupne očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve,
uzatvorených po predchádzajúcej dohode Zmluvných strán. O skutočnostiach rozhodných
pre potrebu zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy zo strany Prijímateľa je Prijímateľ povinný
informovať Poskytovateľa bez zbytočného odkladu od ich vzniku, minimálne 30 dní pred
uskutočnením zmeny O zmenách rozhoduje riaditeľ FPU, v lehote najneskôr 30 dní od
doručenia žiadosti o zmenu"

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny.
7. Tento Dodatok a jeho prílohy sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane
Prijímateľ a jeden Poskytovateľ. Prijímateľ podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že sa oboznámil s
príslušnými ustanoveniami Dodatku a súhlasí s nimi.
8. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Tento
dodatok podlieha v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov v spojení s relevantnými ustanovemami 7akona č. 21 1/2000 Z. z
povinnému zverejneniu.
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L

o2. íl t'T. 2020

rRc J.1~

'RJJCC 1/

·

..,

-'------------\_._„_„_
.„_.._.._.._.._„_„_„_„_
„_
„ „_·_··-··-· _d_n_a_2_1_.o_9_._~_0_2_0_ _ _ _ _ _ _ __
';>

„

Príloha

č.

1: Výstupy projektu

3) d. Krojové kostýmy, krojové súčasti, rekvizity, hudobné nástroje - Kultúrne a umelecké centrá,
rezidenčné centrá, aktivity nezávislých centier, osvetové strediská, múzeá, galérie, nezávislé divadlá,
tanečné zoskupenia, hudobné organizácie, knižnice reahzujúce viacero aktivít/podujatí v rámci jedného
projektu
Predpokladaný názov aktivity: Nákup a prezentácia krojových kostýmov z Parchovian
Odborný garant aktivity:
Posudok garanta: Mgr. Peter Kocák
Návrhár krojových kostýmov alebo ich súčastí: Peter Kocák,JozefTopolovský ml.,JozefTopolovský st.
Tvorca krojových kostýmov alebo ich súčastí: Anna Jenčová, Alžbeta Baranová, Mária Kotuľaková, Anna
Ivančová, firma Cipisek, Mária Nadzamová, Alena S tarenčáková
Špecifikácia jednotlivých druhov krojových kostýmov a / alebo krojových súčastí, vrátane minimálneho
počtu kusov každého druhu: Parchovany, Mužské kroje: košuľa (vyšívaná košeľa) - 1O ks nohavki
(nohavice) - 10 ks čižmy - 10 párov Parchovany, Ženské kroje: bilota (spodná sukňa) - 20 ks; kabat
(zdobená vrchná sukňa) - 1 O ks ; fartuch (zdobená vrchná zástera) - 1 O ks; bľuza (vrchná blúza) - 1 O ks;
opľečko (oplecko) - 1 ks ; čižmy - 1 O párov; topánky - 1 O párov
Umiestnenie celého zaobstaraného vybavenia: Priestory kolektívu FS Parchovianka (klubovňa),
Cintorínska 4 71/5, 076 62 Parchovany
Iné výstupy a propagácia projektu: Prezentačné vystúpenia s ukážkou krojovej výbavy v rôznych
životných a pracovných situáciách. Výchovné koncerty pre žiakov základných škôl (ukážka jednotlivých
tancov, spevných príležitostí, hudobné prejavy s ohľadom na školský a mládežnícky vek, krojová výbava
s ukážkou, účesy a úprava hlavy, ... ). Informácie o aktivitách a akciách v regionálnej tlači, lokálnej
televízii, RTVS-Regina Košice, v miestnom rozhlase, na web stránke obce a sociálnych sieťach .
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Projekt bude zviditeľnený použitím loga fondu a uvedením
vyhlásenia o podporení projektu z verejných zdrojov fondu. Logo fondu a vyhlásenie budú použité na
všetkých tlačených alebo elektronických dokumentoch súvisiacich s realizáciou projektu (pozvánky,
preze nčné listiny ap. ). Formou informačnej tabule bude v priestoroch, kde sa krojové kostýmy umiestnia
označenie s názvom projektu, logom fondu a vyhlásením: „j odporil z verejných zdrojov Fond na
podporu umenia", v zmysle Príručky pre propagáciu FPU.
11) Tvorba - divadlo a tanec
Predpokladaný názov diela: V Parchovenoch taka mouda
Autor/autori diela: Jozef Topoľovský
Druh diela: prehliadka krojov
Predpokladané trvanie predstavenia: 1 hod
Režisér/ choreograf: Jozef Topoľovský
Predpokladaný zoznam účinkujúcich: Antolík Peter, Balint Marián, Balint Samo, Belas Milan, Danko
Štefan, Hirko Michal, Ihnacik Ján, Kovalčin Jozef, Kuriško Marek, Kuriško Pavol, Seman Ján, Topoľovský
Jozef, ml., Topolovský Jozef, st., Topoľovský Matej, Tóth Marián, Antolíková Lenka, Balintová Michaela,
Petriková Dominika, Krucovčinová Darina, Kurišková Viktória, Pačutová Cecília, Topoľovská Ivana,
Topoľovská Mária, Topolovská Nikolka, Tóthová Patrícia, Wožniaková Mária, Žotaniová Monika,
Ihnacíková Tamara, Jeňová Sofia, Marcinová Bibiána, Marcinová Blaženka, Topolovská Katka, ševči ková
Alexandra, llazugová Lívia.
Predpokladaný termín verejného uvedenia diela: jún 2021
Predpokladané miesto verejného uvedenia - premiéra: ZŠ Parchovany
Predpokladané miesto verejného uvedenia - reprízy (ak sú súčasfou projektu): nerelevantné
Odhadovaný počet divákov (premiéra a reprízy): 50
Ďalšie realizované aktivity v rámci projektu, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu:
Predmetom projektu je minimálne jedna prehliadka krojov s vystúpením v škole prešovského alebo
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košického kraja.
_ f '(
Iné výstupy projektu a propagacia: Propagácia projektu bude zabezpečená nasledovne: 1.) Článok o
projekte v regionálnej tlači 2.) Informácia na web stránke obce Parchovany 3.) Príležitostné hlásenia v
miestnom rozhlase
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Projekt bude zviditeľnený použitím loga fondu a uvedením
vyhlásenia o podporení projektu z verejných zdrojov fondu. Logo fondu a vyhláseniEl budú použité na
všetkých tlačených alebo elektronických dokumentoch súvisiacich s realizáciou proj~ktu (pozvánky,
prezenčné listiny ap.). Formou informa čnej tabule bude v priestoroch, kde sa podujatie realizuje
označenie s názvom projektu, logom fondu a vyhlásením: „jiodporil z verejných zdrojov Fond na
podporu umenia"v zmysle príručky pre propagáciu FPU.
11) Tvorba - divadlo a tanec

Predpokladaný názov diela: Vychádza to z rodiny
Autor/autori diela: Jozef Topoľovský a Peter Kocák
Druh diela: scénický program- folklórne reminiscencie nestora tradičnej kultúry obce Parchovany
Predpokladané trvanie predstavenia (počet hodín): 45 minút
Režisér/ choreograf: JozefTopoľovský a Peter Kocák
Predpokladaný zoznam účinkujúcich: Antolík Peter, Balint Marián, Balint Samo, Belas Milan, Danko
Štefan, Hirko Michal, Ihnacik Ján, Kovalčin Jozef, Kuriško Marek, Kuriško Pavol, Seman Ján, Topoľovský
Jozef, ml., Topolovský Jozef, st., Topoľovský Matej, Tóth Marián, Anlolíková Lenka, Balintová Michaela,
Petriková Dominika, Krucovčinová Darina, Kurišková Viktória, Pačutová Cecília, Topoľovská l\'ana,
Topoľovská Mária, Topolovská Nikolka, Tóthová Patrícia, Wožniaková Mária, žotaniová Monika,
Ihnacíková Tamara, Jeňová Sofia, Marcinová Bibiána, Marcinová Blaženka, Topolovská Katka, Ševč1kova
Alexandra, Hazugová Lívia.
Predpokladaný termín verejného uvedenia diela: jún 2021
Predpokladané miesto verejného uvedenia - premiéra: Parchovany
Predpokladané miesto verejného uvedenia - reprízy (ak sú súčasťou projektu): nerelevantné
Odhadovaný po čet divákov (premiéra a reprízy): 200
Ďalšie realizované aktivity v rámci projektu, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu:
Predmetom projektu je minimálne jedna prehliadka krojov s vystúpením v škole prešovskeho alebo
košického kraja.
Iné výstupy projektu a propagácia: Propagácia projektu bude zabezpečená nasledovne: 1.) Članok o
projekte v regionálnej tlači 2.) Informácia na web stránke obce Parchovany 3.) Príležitostné hlásenia v
miestnom rozhlase
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Projekt bude zviditelhený použitím loga fondu a uvedením
vyhlásenia o podporení projektu z verejných zdrojov fondu. Logo fondu a vyhlásenie budú použité na
všetkých tlačených alebo elektronických dokumentoch súvisiacich s realizáciou projektu (pozvánky,
prezenčné listiny ap.). Formou informačnej tabule bude v priestoroch, kde sa podujatie realizuje
označenie s názvom projektu, logom fondu a vyhlásením: „jodporil z verejných zdrojov Fond na
podporu umenia"v zmysle príručky pre propagáciu FPU.

