
ZMLUVA  O POSKYTNUTÍ  DOTÁCIE  č. 8/2022

uzatvorená  v zmysle ustanovenia  5 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianslcy  zákonrúk  v platnoín  znerú  a na základepublikovanej  Výzvy na predkladanie  žiadostí  o poskytnutie  dotácie z rozpočtu  neziskovej  organžzácže Dobrý
doin, n. o. schválenej  di'ia 26.01.2022 (d'a[ej ako,,  Výr,va')

POSKYTOV  ATEU  DOT  ÁCIE

Názov  organizácie

Právna  fori'na

Sídlo

IČO
Registračné  číslo

Registrový  úrad

Bankové  spojenie

Čfslo  účtu  (IBAN)

BIC

Telefón

Mailová  adresa

Zastúpený

i'nedzi  nasledovnými  stranami:

Dobrý  dom, n. o.
Nezisková  organizácia  poskytujúca  všeobecne prospešné služby
Karpatská  3112/24,  811 05 Bratislava-Staré  Mesto
53 266 064
OVVS-107790/553/2020-NO

Okresný  úrad Bratislava
Slovenská  sporitel'ňa,  a.s
SK82 0900 0000 0051 7394 0503
GIBASKBX

Mgr.  Petra  Balážová,  riaditel'ka

d'alej ako,,Poskytovateť"

PRIJÍMATEI'  DOT  ÁCIE

Názov  spoločnosti

Právna  forma

Sídlo

IČO
Z4pis

Bankové  spojenie

Čislo  účtu  (IBAN)

BIC

Telefón

Mailová  adresa

Zastúpený

Uuboinír  Bukový  - HALECORE  Artivist
SZČO
03601 Martin,  J. Mazúra  4428/2
45 634 220
Oki'esný  ťirad Maitin,  ČŽR  550-22384
365.bank,  a.s.
SK79 6500 0000 0036 5095 5160
POBNSKBA

Mgr.  art.  I2ubomir  Bukový,  ArtD.,

d'alej ako,, Pr0ímateť "Poskytovatera  Prijímatei'spo(očne  aj ako,,Strany"  alebo  jednotlžvo  ako,,Strana"

Článok  I
Preambula

Strany uzatvárajú  túto Zmluvu  o poskytnutí  dotácie č. 8/2022 (d'alej ako ,,Znduva":),  ktorej ciel'om  je záväzokPoskytovatel'a  poskytnúť  Prijfmatel'ovi  dotáciu,  a to na základe Žiadosti  o poskytnutie  dotácie č. 14/2022  zo dňa25.03.2022,  schválenej  Poskytovatel'om  dňa 19.05.2022  (d'alej ako,,Ziadost"')  a za nasledovných  podmienok:

Článok  II
Účel a predmet  Zmluvy

2.1. Účelom  tejto Zmluvy  je úprava zmluvných  podmienok,  práv a povinnosti  Strán pri poskytnuti  dotácie zostrany Poskytovatel'a  Prilmatel'ovi,  a to na realizáciu  činností  oprávneného  projektu  s názvom Kultúrneaktivity  v NP Gorkého  15, Staré-Mesto  Bratislava  (Jalta)  (d'alej ako ,,Projekt"),  podl'a 'Jýzvya schválenej  Žiadosti,  a to za podi'nienok  stanovených  v tejto Zmluve,  y súlade so súvisiacimi  internýmiprávnymi  predpismi  Poskytovatel'a,  upravujúcich  poskytovanie  dotácií  a ostatnými  všeobecne záväznými
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právnyini  predpisini  platnýini  vSlovenskej  republike.  Zinena  účelu  Projektu  alebo  zinena  účeíu

schváleného  v Žiadosti  a dohodnutého  v tejto  Zmluve,  nie je inožná.  Pre vyíúčenie  pochybností  týinto

Strany  potwdzujú,  že Projekt  nezahfňa  akékorvek  a žiadne  vylúčené  náklady  v zinysle  Internej  si'nernice

č. 1/2022  o poskytovaní  dotácií  z rozpočtu  Poskytovatel'a  (d'alej  ako ,,Interná  smeriiica"),  i ked' takéto

náklady  boli zahrnuté  v rozpočte  v rámci predíoženej  Žiadosti  Prijfmateí'a  a zároveň týmto  Strany

potvrdzujú,  že Prilíinatel'  nie je oprávnený  použiť  dotáciu  aíebo jej čast' na úhradu akýchkol'vek
vylúčených  nákladov  v zmysle  Internej  smernice  Poskytovatel'a,  i ked' takéto náklady  boli zahrnuté

v rozpočte  v rái'nci  predloženej  Žiadosti  Prijíinatera.

2.2.  Predmetom  tejto  Zi'nluvy  je:

a) Záväzok  Poskytovatera  poskytnúť  finančnú  dotáciu  v sume 900,00  EUR  (slovom  deväťsto  eur),

z rozpočtu  Poskytovatera  (d'alej  ako,,Dotácia"),

b)  Záväzok  Prijímatel'a  Dotáciu  bez výhrad  a v plnom  rozsahu prijať,  disponovať  s Dotáciou

apoužiť  ju vplnej  výške výlučne  na úhradu výdavkov  spojenýcli  s realizáciou  Projektu,
s výniinkou  vylúčených  výdavkov  v zmysle  Intei'nej  si'nernice  Poskytovateí'a.

Článok  III

Podmienky  poskytnutia  a použitia  Dotáeie

3,1,  Poskytovateí'  sa zaväzuje  poukázat'  Dotáciu  jednorazovo,  bezliotovostnýin  prevodom  na čísío  účtu

Prijímatel'a  uvedeného  v záíilavi  tejto  Zmluvy,  a to v lehote  do pätnástich  (15) pracovnýcli  dní odo dňa

účinnosti  tejto  Zmluvy.

3.2.  Dotácia  sa považuje  za poskytnutú  Prijíinatel'ovi  dňoin  odoslania  peňažných  prostriedkoy  z bankovélio
účtu Poskytovatel'a  na bankový  ťičet Prijímateí'a.

i.i.  Prijíi'natel'  je povinný  viesť  poskyti'iutú  Dotáciu  na bankovom  účte uvedenoin  v záíilaví  tejto  Ziníuvy,

ktorél'io  je vlastríkom.  Prijímatel'  sa zaväzuje  realizovat'  všetky  ťilirady  výdavkov  spojených  s reaíizáciou
Projektu  z tohto  účtu.

3.4.  Hmotnú  zodpovednosť  za poskytnutú  Dotáciu  preberá  Prijíinatel'  dňoin  pripísania  Dotácie  na účet
uvedený  v záhlaví  tejto  Zinluvy.

3.5. Prijímatel'  zodpovedá  za hospodárne,  efektivne,  účinné,  účelné  a presné použitie  Dotácie.  Prijíinater  nie

je oprávnený  použiť  dotáciu  alebo jej čast' na úíiradu  akýclikorvek  vylúčených  nákladov  vzinysle

Ií'iteí'nej síneí'nice  Poskytovatel'a,  i ked' takéto  náklady  boli zahi'nuté v rozpočte  v ráinci  predloženej
Žiadosti  Prijíinatera.

3.6.  Oprávnené  obdobie  pre použitie  Dotácie  trvá odo dňa pripísania  peňažných  prostriedkov  na účet
Prijíi'natel'a  uvedený  v záíiíavi  tejto  Ziníuvy  do 31.12.2022.

3.7.  Zúčtovanie  použitia  Dotácie  je potrebné  predložiť  do 60 di'ií od realizácie  Projektu,  na ktorý  bola  Dotácia
poskytnutá,  najneskôr  do 15. januára  2023.

3.8.  Oprávnenýini  nákladi'ni  sú tie, ktoré  majú  dátum  zdaniteí'nélio  plnenia  v kalendái'noi'n  roku  2022.

Článok  IV

Povinnosti  Prijímatel'a  Dotácie

4. l.  Poskytnutá  Dotácia  je účelovo  viazaná  a Prijíinatel'  sa zaväzuje  použiť  ju v súlade s účelovýi'n  určeníin

uvedeným  v tejto  Zmluve,  ako aj v súlade s plánovanýin  rozpočtom  Projektu,  uvedeným  v Žiadosti  a

schváleným  Poskytovatel'om.  Pre vyíúčenie  pochybností  týmto  Strany  potwdzujú,  že Prijímatel'  nie je

oprávnený  použiť  dotáciu  a]ebo  jej časť na úl'iradu  akýchkoí'vek  vyíúčených  nákíadov  v zmysle  Intei'nej

smernice  Poskytovatera, i ked' takéto  náklady  boíi zahrnuté  v rozpočte  v ráinci  predíoženej  Žiadosti
Prijfinatera.

4.2.  Prijíinater sa zaväzuje,  že výdavky,  ktoré budú financované  zposkytnutej  Dotácie  podra  schváíenej
Žiadosti  a podl'a  tejto  Zi'níuvy,  nebudú  duplicitne  hradené  z iných  zdrojov.

4.3.  Prijímatel'  sa zaväzuje,  že poskytnutá  Dotácia  nebude použitá  na iný účel, ako je účeí určený  v Žiadosti

a v tejto Zmíuve,  a zároveň  sa podrobi  výkonu  kontroly  použitia  poskytnutej  Dotácie,  ako aj účeíu
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a podmienok  dojednanýcli  v tejto  Zmluve,  na zabezpečenie  účelu,  na ktorý  sa Dotácia  poskytía,  v súlade

so schválenou  Žiadosťou,  ako aj v rozsahu  a za podmienok  uvedených  v Žiadosti  a v tejto  Zmluve.

4.4.  Prijfmater  je povinný  uschovať  kompíetnú  dokumentáciu  k prijatej  Dotácii  a podporenéinu  Projektu  pre
kontrolné  účeíy  počas desiatich  (IO)  rokov  od ukončenia  Projektu.

Článok  V

Zúčtovanie  a záverečná  správa

5.1. Po ukončení  oprávneného  projektu  sa Prijímatel'  zaväzuje  predložiť  Poskytovatel'ovi  zúčtovanie
poskytnutej  Dotácie  v jednoi'n  vyliotovení.  Súčasťou  zúčtovania  je:

a) Vecné  vyhodnotenie  realizácie  Projektu  (správa  o realizácii  projektu)  a

b)  Finančné  zúčtovanie  poskytnutej  Dotácie.

5.2. Zúčtovanie  realizácie  Projektu  inusí byť vypracované  tak, aby z neho bolo zrejiné  dodržanie  účeíu

schváleného  vŽiadosti a dohodíiutého  vtejto  Zi'nluve.  Pre vylúčenie  pochybností  týmto  Prijímateí'

potvrdzuje,  že nie je oprávnený  použiť  dotáciu  aíebo jej časť na úhradu akýc)ikol'vek  vylúčených

nákladov v zmysle  Internej  sínerníce  Poskytovateí'a,  i ked' takéto nákíady  boíi za)irnuté  v rozpočte
v ráinci  predloženej  Ziadosti  Prijíi'natel'a.

5.3. Vecným  vyhodnoteníi'n  je  správa  orealizácii  projektu,  ktorá  obsahuje  najmä  písomnú  správu

s hodnotením účelu  a priebehu  realizácie  oprávneného  projektu,  v rozsabu  najinenej  dvesto  (200)  slov.

Referenčným  dokumentoi'n  je schválená  Žiadosť. K správe o realizácii  projektu  pripojí  Prijimatel'  aj

fotodokumentáciu  o zrealizovaní  projektu,  v rozsaliu  aspoň trocli  sníinok  a súčasne aj fotodokuineiitáciu

o propagácii  Poskytovateí'a,  prípadne  webovú  adresu, kde je takáto  propagácia  uverejnená.

5.4.  Finančné  zúčtovanie  predstavuje  predloženie  pfsoinného  preliradu  ačitateí'nýc)i  fotokópif  dokladov

preukazujúcich  použitie  Dotácie  na Projekt,  a to predovšetkýi'n:  daňové  doklady  (faktťiry)  s náležitost'aini

podl'a  ustanovenia  fi 71 a nasl. zákona  č. 222/2004  Z. z. o dani z pridanej  hodnoty  v znení neskoršíc)i

predpisov,  kúpne zmluvy,  zi'nluvy  o dielo, objednávky,  dodacie  listy, preberacie  protokoly,  výpisy

z bankového  účtu,  pričom  inusf  íst' o výpis  z bankového  účtu, na ktorý  bola  poskytnutá  Dotácia,  uvedený

v záhlaví  tejto Zmluvy,  informácie  o výberoch  alebo bezhotovostných  platbácli  z účtu, na ktorý  bola
poskytnutá  Dotácia  a pod. Súčast'ou  finančného  zúčtovania  je tíež:

a) Ceíková  rekapitulácia  výdavkov,  pričom  tieto nei'nôžu zahtňat'  žiadne neoprávnené  výdavky
v zi'nysle  Internej  smeriiice  Poskytovatel'a,

b)  Vyčíslenie  výšky  celkovej  vyčei'panej  sui'ny z poskytnutej  Dotácie,

c)  Zoznain  predložených  účtovných  dokladov,

d)  Písomné  potvrdenie  resp. vyhlásenie  Prijímateí'a  o forinálnej  a vecnej  správnosti  zúčtovania,

e) Uvedenie  miesta,  kde sa originály  dokladov  súvisiacich  s poskytnutou  Dotáciou,  u Prijfinatel'a
nachádzajú.

5.5. Finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania poskytnutej Dotácie,  prípade finančné  prostriedky

tvoriace nevyčerpanú časť Dotácie, vráti Prijímatel' Poskytovaterovi na čísío účtu Poskytovatel'a  uvedené

vzáhlaví tejto Zmluvy, vtermfne do štyridsaťpäť (45) dnf od zúčtovania Dotácie,  najneskôr  do 15.

januára 2023, pričom ako variabilný symbol použije čisío tejto Zmluvy. Nevyčei'paná  Dotácia  aíebo jej

nevyčerpaná čast', ktoré boli vrátené na účet Poskytovatel'a podí'a tolito číánku Ziníuvy,  nie  sú
predmetoin  zúčtovania.

5.6. Pokial' je zrejí'né, že uvedený tennín zúčtovania Dotácie nebude Prijíinateí'oin dodržaný,  Prijíinatel'  je

povinný na základe odôvodnenej písoinnej žiadosti požiadať Poskytovateí'a  najneskôr  desať (10)

pracovných dní pred uplynutíin stanovenélio teriníi'iu  zúčtovania Dotácie  o predÍženie termfnu  tolito
zúčtovania.

5.7. Ak Prijimatel' nezašle zúčtovanie poskytnutej Dotácie Poskytovatel'ovi za príslušný  rok  v terrníne  podl'a

čl. III bodu 3.7 tejto Zmluvy, je povinný poskytnutú Dotáciu v píi'ioin  rozsaliu  spoíu s úrokoin  z

omeškania bezodkladne vrátiť na čislo účtu Poskytovatel'a uvedené v záhíavf tejto  Zmíuvy,  pričom  ako

variabilný symbo] použije číslo tejto Zmluvy. Úrok z omeškania sa vypočíta  aplikovaním  úrokovej

sadzby vo výške O,05 % z výšky finančnýcli prostriedkov Dotácie za každý aj začatý  deň oineškania  odo

dňa poukázania finančnýc)i prostriedkov Prijfmaterovi do vrátenia finančnýcli prostriedkov  z Dotácie
Poskytovaterovi.
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5.8.  V pripade  neúplnélio  alebo  nepresnélio  zúčtovania  Dotácie  v terimne  podl'a  čl. Ill  bodu 3.7 tejto  Zinluvy,

Poskytovatel'  písomne  vyzve  Prijíi'natel'a,  aby zaslal úplné a presné zúčtovanie  Dotácie  v lehote určenej

Poskytovatel'oin,  nie však  d]hšej ako desať (IO)  pracovných  dní. V prfpade,  že tak Prijímatel'  neurobď, je

povinný  poskytnutú  Dotáciu  v plnoi'n  rozsahu  spoíu s úrokom  z omeškania  bezodkíadne  vrátiť  na čísío

úČtu Poskytovatel'a  uvedené  v záhlaví  tejto Zmluvy,  pričom  ako variabilný  syinbol  použije  čísío tejto

Zmluvy.  Úrok z omeškania  sa vypočíta  aplikovaním  úrokovej  sadzby vo výške O,05 % z výšky

finančných  prostriedkov  Dotácie  za každý aj začatý deň omeškania  odo dňa poukázai'iia  finančnýc]'i
prostriedkov  Prijimatel'ovi  do vrátenia  finančných  prostriedkov  z Dotácie  Poskytovatel'ovi.

5.9.  Ak  Prijiínatel'  v termíne  podl'a  čl. III  bodu  3.7 tejto  Zinluvy  nevráti  nevyčerpanú  časť Dotácie,  je povinný

zaplatit'  Poskytovaterovi úrok  z omeškania.  Úrok  z omeškania  sa vypočíta  aplikovanim  úrokovej  sadzby

vo výške  O,05 % z nevrátenej  sui'ny zúčtovanej  Dotácie  za každý  aj začatý  deň omeškania  odo dňa, kedy

bo] povinný  vrátit'  nepoužité  finančné  prostriedky  z poskytnutej  Dotácie  do ic)i vrátenia.  Zúčtovanie

Dotácie  vo výške  zn[ženej  o nevyčerpanú  vrátenú  časť Dotácie  nie je považované  za neúplné  zúčtovanie.

5.10.  Ak Prijiinateí'  použije  finančné  prostriedky  z Dotácie  alebo ich časť v rozpore  s účeíom  poskytnutia

Dotácie  alebo v rozpore  so Žiadosťou  a/alebo  touto  Ziníuvou  (neoprávnené  použitie  Dotácie),  je povinný

do pätnásticli  (15)  dní od doručenia  výzvy  Poskytovatel'a  vrátiť  Poskytovatel'ovi  finančné  prostriedky  z

Dotácie,  a to vo výške  ich použitia  v rozpore  s účeloi'n  poskytnutia  Dotácie  alebo v rozpore  s touto

Zmluvou  spolu  s úrokoi'n  z oi'neškania.  Úrok z omeškania  sa vypočíta  apiikovanfin  úrokovej  sadzby  vo

výške  O,05 % za každý  aj začatý  deň omeškania  odo dňa neoprávneného  použitia  finančných  prostriedkov

z Dotácie  alebo ic)i časti do vrátenia  finančnýcli  prostriedkov  z Dotácie  alebo ich časti. Úrok  z oi'neškania
sa vypočíta  zo suiny,  ktorá  bola  použitá  v rozpore  so Žiadosťou  a/alebo  touto  Ziníuvou.

5.11.  Ak  Prijimatel'  nevráti  Poskytovatel'ovi  Dotáciu  v plnej  výške  z dôvodu,  že mu na ten istý Projekt  bola

poskytnutá  Dotácia  zo štátnelio  rozpočtu  a]ebo z iných  verejných  zdrojov,  je Prijíinateí'  povinný  zapíatit'

Poskytovatel'ovi  úrok  z omeškania.  Úrok z omeškania  sa vypočíta  aplikovaníin  úrokovej  sadzby  vo výške

0,05 % zo suiny  finančných  prostriedkov  Dotácie  poskytnutej  Poskytovatel'om  za každý  aj začatý  deň

odo dňa poskytnutia  Dotácie  zo štátneho  rozpočtu  alebo z inýc)i  verejnýcíi  zdrojov  do vrátenia  finančnýcli
prostriedkov  z Dotácie.

5.12.  Prijíinater je povinný,  na základe  výzvy  Poskytovatel'a,  vrátiť  Poskytovateí'ovi  finančné  prostriedky  z

Dotácie  v plnej  výške,  ak Poskytovatel'  zistf  alebo v inoi'n konani  bude zistené,  že doklady  predložené  k

zúčtovaíiiu  Dotácie  sú nepravdivé,  zavádzajúce  alebo sfalšované.  V takom  prípade  je Prijíinatel'  povinný

zaplatiť  Poskytovatel'ovi  aj úrok z oineškania.  Úrok z oineškania  sa vypočíta  aplikovaníin  úrokovej

sadzby  vo výške O,05 % zo suiny Dotácie  za každý  aj začatý  deň odo dňa poskytnutia  finančných

prostriedkov  z Dotácie  do vrátenia  finančných  prostriedkov  z Dotácie  na účet Poskytovatera  uvedený
v záhlavi  tejto  Zmluvy.

5.13.  Zasprávnosťúdajovuvedenýchvzúčtovanípodl'atolitočlánkuZinluvyzodpovedáPrijíinatel'.

Článok  VI

Kontroža  poskytnutej  Dotácie  a porušeiiie  finančnej  disciplíny

6. l.  Kontroíu  správnosti  čerpania  poskytnutej  Dotácie,  jej účel, úplnosť  a správi'iost'  predloženýcíi  dokíadov

kvyúčtovaniu,  je  Poskytovatel'  oprávnený  vykonávať  vzmysle  príslušných  právnych  predpisov
a intemýcl'i  predpisov  Poskytovatera.

6.2.  Prijímatel'  je povinný  vytvoriť  podmienky  pre kontrolu  podí'a predchádzajúceho  odseku  tolito  článku

Zmluvy  zástupcami  alebo poverenýi'ni  osobami  Poskytovatera,  najrnä  vykonať  kontroíu  na inieste,  čo

zahtňa  aj kontrolu  originálnych  účtovnýcli  dokladov  a dokladov  súvisiacicli  s realizáciou  Projektu.

6.3.  Prijíinater berie na vedoinie,  že nedodržanie  alebo porušenie  ktorejkol'vek  zdohodnutýcli  zinluvných

podmienok,  za ktorých  sa Dotácia  poskytla  alebo nehospodái'ne,  neefektívne,  neúčinné  aneúčelové
použitie  Dotácie  Príjh'natel'oin,  sa považuje  ola'em iného  za porušenie  finančnej  disciplíny.

6.4.  Prijíínatel'  berie  na vedoinie,  že ak pri nakíadaní  apoužití  Dotácie  poruši  finančnú  discipíínu

predovšetkýin  niektorým  zo spôsobov  uvedených  v predchádzajúcom  odseku  tejto  Ziníuvy,  Poskytovateí'
je oprávnený  sankcionovať  takéto  porušenie  finančnej  disciplfny.
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6.5. Prijíínatel'  berie na vedomie,  že v pripade nedodržania  iných podmienok  tejto Zinluvy,  než tých, za ktoré

je Prijií'natel'  povinný  uhradiť  Poskytovateí'ovi  aj úroky  z oi'neškania (s výniinkou  nezúčtovania  Dotácie

podra článku V bodu 5.7 tejto Zí'nluvy),  Prijímatel'  je povinný  uhradiť  ziníuvnú  pokutu  vo výške 10%
z celkovej  výšky  poskytnutej  Dotácie,  najinenej  však 50,- EUR (slovoin:  pät'desiat  eur).

Clánok  VII

Komunikácia  a doručovanie

7.1. Strany sa dohodli,  že ich vzájomná  koinunikácia  si vyžaduje  písomnú  forinu.  Strany sa zaväzujú,  že budú
pre vzájoinnú  pisoi'nnú  komunikáciu  používať  nasíedovné  poštové  adresy:

a) V prípade  Poskytovateí'a  pôjde o nasledovnú  adresu:

Miesíny  úrad  mestskej  časti  Bratislava-Staré  Mesío

Mgr.  Petra  Balázová  (Dobrý  dom, n. o.)
V«ijanské1io nábrežie  3
814 21 Bratislava

b) V prípade Prijímatel'a  pôjde o adresu uvedenú v záhíavf tejto Zmluvy,  ak nedošlo k oznámeniu

zineny  adresy.

7.2. Strany sa doliodli,  že písoinná forina komunikácie  sa bude uskutočňovať  najinä prostredníctvoin
doporučeného doručovania  zásielok alebo  obyčajného  doručovania  poštou  alebo  prostredníctvoin
doručovania  do elektronickej  schránky.

7.3. Strany sú si povinné  navzájom  oznáiniť  zmenu kontaktnýcli  údajov najneskôr  do piatich  (5) pracovnýc)i
dni odo dňa kedy nastala táto zinena.

7.4. Poskytovatel'  i'nôže určiť, že vzájoinná  koinunikácia  súvisiaca  s touto  Ziníuvou  bude  prebieíiať
eíektronicky  prostrednictvom  e-inaiíu,  na adresu uvedenú v záhlaví  tejto  Ziníuvy,  a zároveň inôže určiť  aj
podinienky  takejto  komunikácie.

7.5. Rísomnosť  zasieíaná druhej Strane v písoinnej  forine sa považuje  za doručenú, ak dôjde do dispozfcie

drubej Strany na adresu uvedenú v čl. VII,  bodu 7. l pisin. a) tejto Zmluvy  v prípade Poskytovatel'a  aíebo

na adresu uvedenú v záhlavf  tejto Zmíuvy  v prípade Prijíinatel'a,  a to aj v pripade, ak adresát pisomnosť

neprevzaí,  pričoin  za deň doručenia  písoinnosti  sa považuje  deň, v ktorý  došlo  k:

a) uplynutiu  úložnej  (odbei'nej)  leí'ioty písomnosti  zasielanej  poštou dru)iou  Stranou,

b) odopretiu  prijatia  pfsoínnosti,  v prípade odopretia  prevziat'  písoinnost'  doručovanú  poštou

a]ebo osobnýi'n  doručenfin,

c) vráteniu  písonmosti  odosielateí'ovi,  pokial' sa wáti  zásielka spät', bez ohl'aďu na prípadnú

poznámku,,adresát  neznáiny".

7.6. Pisomnosť  zasielaíiá  druhej Strane v písomnej forine do elektronickej  schránky sa považuje  pre účely

tejto  Zmluvy  za doručenú  í'nomentoí'n doručenia  pfsoinnosti  do elektronickej  schránky  druhej Strany.

7.7. Všetky  dokumenty  a písoinnosti  týkajúce  sa tejto Ziníuvy  zasiela Prijíinatel'  na adresu Poskytovatel'a

uvedenú v čl. VII,  bodu 7.1 písin. a) tejto Zmluvy  alebo osobne do podatel'ne Miestneho  úradu inestskej
časti Bratislava-Staré  Mesto,  Vajanského  nábrežie  3, 814 21 Bratislava.

koínunikácie  záväzne používat',  prípadne vzájomne si pfsomne  oznámit' všetky  údaje,
potrebné  pre tento spôsob doručovania.

7.8. Strany výsíovne  súhlasia s týi'n, že zásieíka doručovaná  elektronicky  bude považovaná  za doručenú
ínomentom  odoslania elektronickej  správy Stranou, ak Strana nedostala autoinatickú  informáciu  o
nedoručení  elektronickej  správy. Za účeloin  realizácie  doručovania  prostredníctvoin  elektronickej  pošty
sa Strany zaväzujú  vzájomne  si písomne oznámiť  svoje e-mailové  adresy, ktoré budú v rámci  tejto fori'ny

ktoré budú

Clánok  VIII

Odstúpenie  od Zmluvy  a zodpovednost'  za škodu

8.1. Ak v dôsledku skutočnosti, za ktorú  zodpovedá  Prijfinatel',  vznikne  Poskytovate'l'ovi  škoda, je Prijiinateí'

povinný túto škodu Poskytovatel'ovi  nahradiť,  a to v le)iote, ktorú určí Poskytovatel',  a v rozsaíiu tak, ako

bude Poskytovaterom vyčís]ená;  týínto  ustanovením  nie sú dotla'iuté  ostatné ustanovenia  tohto  paragrafu.
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s.:. V prípade, že Prij[matel'  nepoužije  Dotáciu  v súíade s predmetom,  účeíoin  a podinienkaini  tejto Zi'níuvy,

Poskytovater iná právo od tejto.Zmluvy  odstúpit'. Poskytovatel'  je tiež oprávnei'iý  odstúpit'  od tejto

Zínluvy,  ak Prijii'natel'  uviedol  v Ziadosti  nepravdivé  údaje, alebo ak nesplnil  povinnosti  vyplývajúce  z

tejto  Zmluvy.  Odstúpenie  je účinné dňoin doručenia  písoi'nnélio  oznáinenia  o odstúpení od tejto Zmluvy

Prijh'natel'ovi.  Toto ustanovenie  nemá vplyv  na povinnosť  Prijíinatera  zaplatiť  zinluvnú  pokutu  podl'a

tejto  Zmluvy,  ani nezaniká  nárok  na náhradu škody  v celom rozsahu.

8.3. Ak nastane situácia  podra predchádzajúceho  odseku, teda v prípade, že Poskytovatel'  odstúpi od tejto

Zmluvy,  Prijfmateí'  je povinný  do dvadsiatic)i  (20) pracovných  dní od doručenia  písoi'nnél'io oznámenia  o

odstúpení od tejto Zmluvy  vrátiť  Poskytovatel'ovi  Dotáciu,  ktorá mu bola poskytnutá  na financovanie

Projektu,  a to v plnej  výške.

8.4. Uplatnením  si zinluvnej  pokuty  nezaniká  nárok na náhradu škody v ceíom rozsaliu.

8.5. Sankcie, ziníuvné  pokuty  a úroky  z oineškania  a ostatné finančné prostriedky  podí'a tejto Zmíuvy  sa

považujú  za zaplatené a wátené  dňoi'n ich pripísania  na účet Poskytovatera.

8.6. Poskytovateí'  nezodpovedá  za škody, ktoré by mohli  vzniknút'  odstúpenfm  od tejto  Zinluvy.

Článok  IX

Propagácia

9.1. Prijhnatel'  je povinný  pri inforn'iovaní  verejnosti alebo médií oProjekte  apodujatiach  konanýcli

v súvislosti  s Projektom,  alebo pri propagácii  Projektu  uviest',  že tento  Projekt boí  realizovaný

s finančnou podporou Poskytovatera, a to uvedenim nasíedovného textu: ,,Realizované s finančnou
podporou  neziskovej  organizácie  Dobrý  dom, n. o." a íoga Poskytovatel'a.  Rovnakým  spôsobom  je

Prijímatel'  povinný  označit'  aj dokui'nenty,  ktoré tvoria  výstup Projektu.  Inforinovaníin  verejnosti  aíebo

ínédii o Projekte sa rozumie akýkoí'vek  prispevok  na sociálne  siete,  akákoí'vek správa  na  webe,

akékoí'vek adresné oznáinenie (napr.  e-inailom),  akákol'vek  tlačová správa,  akákol'vek  všebecná
infori'nácia  aíebo oznái'nenie  (napr.  Ieták a pod.).

9.2. V prípade, že pôjde o podporu Projektu, s ktorýin  súvisí realizácia  podujatia,  Prijíinater  je povinný

minimálne  ]O dní pred realizáciou  podujatia  vráinci  Projektu poslat' pozvánku aíebo oznámenie

ouskutočnení  podujatia  suvedeníin  programu,  termínu  amiesta  realizácie  na e-mailovú  adresu

Poskytovatel'a  uvedenú vzáhlaví  tejto  Zmluvy.  Pozvánka  i'nusf byt'  zreteí'né  označená  textom:

,,Realizované  s finančnou  podporou  nezískovej  organizácie  Dobrý  dom, n. o." a logoin  Poskytovateí'a.

9.3. Vprípade,  ak vráinci  realizácie  Projektu alebo vsúvisíosti  srealizáciou  Projektu bude Prijíinater
realizovat'  akékoí'vek  podujatie,  ako napr. otvorenie  priestorov,  , verejné vystúpenie  a pod. je Prijíinatel'

poviímý  oznáíniť  Poskytovatel'ovi  miniinálne  10 dní pred realizáciou  podujatia  dátum, iniesto ačas

podujatia  azároveň  na toto podujatie pozvať inin. 2 osoby za Poskytovateí'a,  resp.  zriad'ovatel'a

Poskytovateí'a.

Clánok  X

Záverečné  ustanovenia

lO.l.  Táto Zínluva  sa uzatvára  na dobu určitú,  a to do času riadneho  splnenia  záväzkov  podí'a tejto Zinluvy,

najmä vysporiadania  všetkýc)i  fii'iančných  záväzkov  Prijíinatel'a  voči  Poskytovateí'ovi.

10.2. Práva a povinnosti  obsiahnuté  v tejto Zinluve  nie je i'nožné previesť  na tretie osoby. V prípade zineny

právnej formy  Prijh'natel'a  alebo zrušenia Prijíinatera  bez likvidácie  alebo ak Prijímater  zai'iiká bez
právneho nástupcu, t. j. s likvidáciou,  je Prijíinater  povinný  bezodkladne  ozi'iáiniť  túto skutočnosť
Poskytovatel'ovi;  v prípade  zrušenia  Prijfi'natel'a  bez ]ikvidácie,  je Prijíinatel'  povinný  oznáiniť  aj názov a

sídío svojho  právnelio  nástupcu,  na ktorého  prechádzajú  záväzky  z tejto  Zinluvy.

10.3. Prijimatel'  vyhlasuje,  že všetky údaje, ktoré sú uvedené v tejto Zinluve  sú úpíné, pravdivé  a získané v

súlade s osobitnýini  právnyini  predpisini.

10.4. Prijímatel' vylilasuje, že týmto dáva Poskytovaterovi výslovný  súhlas so spracúvanfin  osobných  údajov

uvedených v tejto Zmluve, Žiadosti, prípadne v ich prílohách (vrátane  ich zverejnenia  na webovej  stránke
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Poskytovatel'a  a sprístupnenia  v zinysle  zákona č. 211/2000  Z. z. o slobodnom  pristupe  k informáciám  v
znení neslcoršícli  predpisov)  v rozsahu osobných údajov uvedených  v Zin]uve,  Žiadosti,  prípadne v ich
prílohách  v zinysle platných právnycli  predpisov, za podinienok  ustanovených  v zmysle zákona č.
18/2018  Z. z. o ochrane osobných  údajov a o zmene a doplneni  niektorých  zákonov.  Prijíinatel'  vyhlasuje,
že tento súhlas so spracúvaním  osobných  údajov  je platný  počas celej doby potrebnej  pre rozhodnutie  o
poskytnutí  Dotácie  a archivácie  Zmluvy,  Žiadosti,  prfpadne ich príloh.

10.5. Táto Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom jej podpisu obidvomi  Stranami  a účinnosť  nasledujúci  deň po  jej
zverejnení  na webovom  sídle Poskytovatera.

10.6.  Ustanovenia  tejto Zmluvy  možno zmeniť len po vzájoinnej  dohode Strán, ato výlučne vo forme
písoiuného  dodatku  odsúhlaseného  obomi  Sh'anami.

10.7.  Zi'nluva je vyhotovená  v dvoch (2) vyhotoveniach,  z ktorých po podpisaní Stranami jedno  (1)
vyhotovenie  obdrží  každá Strana.

10.8.  Po prečítaní  tejto Zmluvy  Sti'any potvrdzujú,  že jej obsah a záväzky v nej uvedené zodpovedajú  ich
pravdivej,  vážnej a slobodnej  vôli, a že táto Zmluva  bola uzavretá na základe vzájomnej  dohody, anie
pod  nátlakom  ani  za i'iápadne  nevýhodných  podmienok.

V'Bratislave, dňa 4 9, .l r,20)Q

Za  Poskytovatel'a: Za  Prijímatel'a:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , l,,', , , , , , , , , , , , , , , ,,,
Dobrý  dom,  n. o.

Mgr.  Petra  Ba}ážová
riaditel'

lEubomír  Bukový  - HALpC'ORb  ,=írtivist

Mgr.  art.  I'ubomír-Bukový,  ArtD.
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