
DOHODA  
O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Č. 20-441-00563 

uzatvorená 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 spojení s ust. § 262 a § 269 
ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej aj ako „Dohoda“) 

1 ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 POSKYTOVATEĽ  

názov:  FOND NA PODPORU UMENIA 

sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava – Staré Mesto 

IČO: 42 418 933 

konajúc prostredníctvom: Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka rady 

 Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeľ FPU 

E-mail: info@fpu.sk, andrej.kotlarik@fpu.sk 

bežný účet – IBAN: 
depozitný účet – IBAN: 
 
variabilný symbol: 
 

SK58 8180 0000 0070 0054 3066  
SK20 8180 0000 0070 0055 3256 
 
2044100563 
 

(ďalej aj ako „Poskytovateľ“ alebo „FPU“)  

1.2 PRIJÍMATEĽ  

obchodné meno/meno a prie-
zvisko:  

Obec Liptovská Teplička 

sídlo/miesto podnikania/bydlisko:  
Ul.Štefana Garaja 398/16, 059 40 Liptovská Teplička, 
Slovenská republika 

IČO/rodné číslo: 00326330 

Štatutárny orgán: : 
Mgr. Slavomír Kopáč, starosta 
 

E-mail: kultura@liptovskateplicka.sk 

číslo účtu – IBAN: SK7231000000004310031505 

(ďalej aj ako „Prijímateľ“)  

 
2 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1 Poskytovateľ a Prijímateľ uzavreli Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-441-00563 
(ďalej len Zmluva) na realizáciu projektu Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou v Liptovskej 
Tepličke 2020 (ďalej len Projekt). 

2.2 Prijímateľ písomne informoval Poskytovateľa, že nebude Projekt realizovať. 

2.3 Podľa bodu 5.9 Zmluvy, ak Prijímateľ nebude realizovať Projekt, je povinný o tejto skutočnosti Po-
skytovateľa bez zbytočného odkladu písomne informovať. Prijímateľ je povinný bezodkladne fi-
nančné prostriedky poskytnuté mu na základe Zmluvy v plnom rozsahu vrátiť na bežný účet Posky-
tovateľa. Prijímateľ vrátením nepoužitých finančných prostriedkov na ne stráca akýkoľvek nárok. 
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2.4 Podľa bodu 5.8 výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov, (ďalej aj ako „Výnosy“), sú prí-
jmami štátneho rozpočtu, ak zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov alebo osobitný zákon neusta-
novujú inak. Prijímateľ je povinný všetky Výnosy po odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okrem 
poplatkov za založenie a zrušenie účtu) odviesť na depozitný bankový účet Poskytovateľa. Neod-
vedenie Výnosov podľa predchádzajúcej vety je porušením finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 
1 písm. d) zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. O vrátení Výnosov Prijímateľ upovedomí Poskytovateľa písomne pred reali-
záciou prevodu.  

3 VRÁTENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A UKONČENIE ZMLUVY 

3.1 Prijímateľ je v zmysle bodu 5.9 Zmluvy povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky vo  výške 
8000 EUR na bežný účet Poskytovateľa: SK58 8180 0000 0070 0054 3066, variabilný symbol: 
2044100563.  

3.2 Prijímateľ je v zmysle bodu 5.8 Zmluvy povinný informovať Poskytovateľa o vzniknutých výnosoch, 
ktoré je povinný odviesť na depozitný účet Poskytovateľa: SK20 8180 0000 0070 0055 3256, va-
riabilný symbol 2044100563.   

3.3 Prijímateľ odviedol poskytnuté finančné prostriedky podľa bodu 3.1 na účet Poskytovateľa dňa 

27.5.2020, čo potvrdzujú zmluvné strany podpisom tejto dohody. Ak Prijímateľovi nevznikli vý-

nosy, podpisom tejto dohody čestne vyhlasuje, že z poskytnutých finančných prostriedkov mu ne-

vznikli žiadne výnosy.    

3.4 Zmluva a právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom zanikajú dňom účinnosti tejto do-
hody.  

4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Táto Dohoda 

podlieha v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení ne-

skorších predpisov v spojení s relevantnými ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. povinnému 

zverejneniu. 

4.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane Prijímateľ a jeden Poskyto-

vateľ.  

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu prečítali, rozumejú jej obsahu a súhlasia s ním. Zmluvné 

strany vyhlasujú, že prostredníctvom tejto Dohody je vyjadrená ich skutočná, vážna, slobodná 

vôľa, v ktorej niet omylu. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Dohodu neuzavreli v tiesni a za ná-

padne nevýhodných podmienok. Na potvrdenie vyššie uvedeného Zmluvné strany Dohodu 

vlastnoručne podpíšu. 

V Bratislave dňa    .......................................  V .......................................... dňa ..................... 

 

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

Predsedníčka rady FPU      Prijímateľ 
Za Poskytovateľa  
 

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

Riaditeľ FPU 

Za Poskytovateľa 


