
 
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV                                                                 Strana 1 z 5 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  

č. 403/2022 
 

je uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami (ďalej len ako 
„Zmluva“): 
 

 

 

Obchodné meno: Košice Región Turizmus  
Sídlo:   Hlavná 48, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto  
IČO:   42319269  
DIČ:   2023656833 
IČ DPH:   SK2023656833  
Štatutárny orgán:  Ing. Rastislav Trnka, predseda  
Oprávnený zástupca:  JUDr. Lenka Vargová Jurková, výkonný riaditeľ  
Zapísaná: v registri organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestovného ruchu  
(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 
a 
 
Obchodné meno: Hudobné centrum, Bratislava   
Právna forma:  príspevková organizácia 
Sídlo:   Michalská 384/10, 815 36 Bratislava 
IČO:   00164836 
DIČ:   2020829987 
IČ DPH:   SK2020829987 
Štatutárny orgán:  PhDr. Igor Valentovič, riaditeľ 

IBAN:   SK62 8180 0000 0070 0006 9149 
(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

 
 

Preambula 

 

Poskytovateľ a prijímateľ sa touto zmluvou dohodli na úprave vzájomných práv a povinností pri poskytnutí 

finančných prostriedkov za účelom podpory vzájomných a dopĺňajúcich sa aktivít v oblasti rozvoja 

cestovného ruchu. 

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nenávratných a účelovo viazaných finančných prostriedkov 

vo výške 6 000,0 EUR vrátane DPH (slovom: šesťtisíc EUR vrátane DPH) (ďalej aj „finančné 

prostriedky“), ktoré poskytne v súlade s touto zmluvou poskytovateľ prijímateľovi výlučne na 

spolufinancovanie projektu s názvom „Medzinárodný hudobný festival Pro Musica nostra 

Gömöriensi“.  
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Článok II 

Podmienky poskytnutia a použitia finančných prostriedkov 

 

2.1 Prijímateľ je oprávnený použiť poskytnuté finančné prostriedky podľa tejto zmluvy výhradne                       

na účel spolufinancovania projektu s názvom „Medzinárodný hudobný festival Pro Musica nostra 

Gömöriensi“, v termíne od 30. septembra 2022 do 6. októbra 2022. 

 

2.2 Prijímateľ môže finančné prostriedky použiť najneskôr do 25.októbra 2022.  

 

2.3 Prijímateľ je oprávnený použiť poskytnuté finančné prostriedky podľa tejto zmluvy výhradne                        

na realizáciu projektu s názvom „Medzinárodný hudobný festival Pro Musica nostra Gömöriensi“, 

konkrétne na zabezpečenie umeleckých výkonov slovenských i zahraničných umelcov,                                     

vo vybraných historických pamiatkach v Košickom kraji. 

 

 

Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky v schválenej a dohodnutej výške 

prijímateľovi do 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 

3.2 Prijímateľ je povinný pri použití poskytnutých finančných prostriedkov dodržať najmä maximálnu 

hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť ich použitia. 

 

3.3 Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov 

v zmysle ustanovení tejto zmluvy.  

3.4 Prijímateľ je povinný v prípade nerealizovania projektu s názvom „Medzinárodný hudobný festival 

Pro Musica nostra Gömöriensi“, o tejto skutočnosti Poskytovateľa písomne informovať a finančné 

prostriedky obratom vrátiť poskytovateľovi v plnom rozsahu, najneskôr do 6.10.2022. 

3.5 Prijímateľ je povinný nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť bez zbytočného odkladu 

poskytovateľovi, najneskôr do 31.10.2022. 

 

3.6 Prijímateľ je povinný vrátiť finančný príspevok vo výške, ktorá bude vyčíslená Poskytovateľom ako 

neoprávnený výdavok na základe žiadateľom predloženého vyúčtovania v lehote do 10 

kalendárnych dní od doručenia oznámenia prijímateľovi. 

 

3.7 Prijímateľ je povinný vrátiť finančný príspevok v prípade, že finančný príspevok bol použitý 

v rozpore so zmluvou, najmä v prípade nevyúčtovania poskytnutého finančného príspevku, 

použitia finančného príspevku v rozpore s určeným účelom, prekročenia lehoty na použitie 

finančného príspevku alebo nedodržania ustanoveného spôsobu nakladania s finančnými 

prostriedkami. 

 

3.8 Prijímateľ je pri využívaní poskytnutých finančných prostriedkov povinný dodržiavať podmienky 

a prvky publicity Košice Región Turizmus a Košického samosprávneho kraja a zároveň podmienky 

a prvky publicity prijímateľa, ktoré si vzájomne dohodnú. 
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3.9 Prijímateľ je povinný zabezpečiť propagáciu nasledovne: 

a)  uviesť logá Košického samosprávneho kraja (KSK) a Košice Región Turizmus (KRT)                            

v printových, propagačných a mediálnych výstupoch, ktoré zabezpečuje a môže ovplyvniť 

prijímateľ; zachovať logá KSK a KRT, farbu a typ písma v súlade s dodanými podkladmi;  

b)  umiestniť preklik na web www.kosiceregion.com;  

c) zabezpečiť online a offline propagáciu podujatia s umiestnením povinných plôch KSK a KRT 

podľa vzájomnej dohody medzi organizátorom a KSK a KRT;  

d) preukázať KRT splnenie jednotlivých povinností v zmysle ustanovenia bodu 1. tohto článku 

zmluvy, a to najneskôr do 30 dní po ukončení podujatia, a to  

-  tlačovinami z mediálnej a propagačnej kampane podujatia,  

- fotodokumentáciou z mediálnej a propagačnej kampane týkajúcej sa prezentácie 

podujatia,  

-  dokumentáciou (print screens) z aktivít na internete v zmysle tohto článku zmluvy,  

-  fotodokumentáciou z priebehu podujatia,  

e) dodať spoluorganizátorovi monitoring propagácie KSK a KRT a fotodokumentáciu z 

podujatia v minimálnom rozsahu 10 ks, v elektronickej podobe na e-mail: 

info@kosiceregion.com najneskôr do 30 dní  od ukončenia podujatia v primeranej 

technickej a umeleckej kvalite použiteľnej pre prezentáciu a propagáciu spoluorganizátora, 

jeho aktivít a destinácie Košický kraj. Organizátor potvrdzuje, že je výlučným nositeľom 

autorských práv k predmetnej fotodokumentácii a spoluorganizátorovi jej dodaním 

udeľuje bezodplatnú nevýhradnú licenciu na jej použitie. Udelená licencia je bez vecného, 

časového a územného obmedzenia, nemožno ju vypovedať. Spoluorganizátor je oprávnený 

udeliť tretej osobe sublicenciu a to aj bez súhlasu organizátora. 

f) zaslať vyúčtovanie spoluorganizátorovi najneskôr do 30 dní od skončenia podujatia a to 

formou protokolu. Súčasťou protokolu bude: fotodokumentácia, monitoring tlače 

a zhodnotenie podujatia (počet návštevníkov, počet návštevníkov v jednotlivých vekových 

kategóriách). 

 

3.8 Zmluvné strany sú povinné doručovať si poštou písomnosti obsahujúce právne významné 

skutočnosti podľa tejto zmluvy. 

 

3.9 Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o skutočnostiach, ktoré môžu podstatne 

vplývať  na plnenie ich záväzkov podľa tejto zmluvy, a to bezodkladne po zistení takýchto 

skutočností. 

 

 

 

Článok IV 

Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov 

 

4.1 Prijímateľ je povinný vypracovať a predložiť poskytovateľovi písomné vyúčtovanie celej sumy 

poskytnutých finančných prostriedkov do 30 dní od ukončenia realizácie projektu s názvom 

„Medzinárodný hudobný festival Pro Musica nostra Gömöriensi“, najneskôr do 31.10.2022. 

 

4.2 K finančnému vyúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov prijímateľ predloží 

poskytovateľovi vyúčtovanie z podujatia a to formou protokolu. Súčasťou protokolu bude 

fotodokumentácia, monitoring tlače, zhodnotenie podujatia . 
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4.3 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu predloženého vyúčtovania prijímateľom, najmä súlad 

predloženého vyúčtovania s touto zmluvou. V prípade, že poskytovateľ zistí vo vyúčtovaní 

nedostatky, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje prijímateľa. V prípade akýchkoľvek 

nejasností, poskytovateľ môže žiadať o doloženie účtovných dokladov k jednotlivým položkám 

z účtovného denníka. 

 

4.4 Poskytovateľ písomne vyzve prijímateľa na odstránenie zistených nedostatkov v predloženom 

vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov a určí mu lehotu na ich odstránenie.  

 

 

 

Článok V 

Zmluvná pokuta 

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy 

prijímateľom, je poskytovateľ oprávnený požadovať od zmluvnej strany, ktorá zmluvu porušila 

podstatným spôsobom, zmluvnú pokutu vo výške 5 % z poskytnutých finančných prostriedkov za 

každé jedno podstatné porušenie tejto zmluvy.  

 

5.2 Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 10 pracovných dní od doručenia výzvy na jej úhradu zmluvnej 

strane, ktorá zmluvu porušila. 

 

5.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej podstatným 

porušením povinnosti. 

 

 

 

Článok VI 

Skončenie zmluvy 

 

6.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa skončí riadnym splnením všetkých záväzkov zmluvných 

strán dohodnutých v tejto zmluve. 

 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť pred jeho ukončením podľa bodu 6.1: 

a) písomnou dohodou 

b) odstúpením od zmluvy 

 

6.3 Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, ak nedôjde k podpisu 

zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom „Projekt Imaginácie – 

živá galéria“ uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom.  

 

6.4 Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán z dôvodu podstatného  porušenia 

ustanovení tejto zmluvy inou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie ustanovení zmluvy sa 

považuje najmä čiastočné alebo úplne nesplnenie alebo porušenie niektorých alebo všetkých 

ustanovení článkov III a IV tejto zmluvy. 

 

6.5 Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú okamihom doručenia ostatným zmluvným 

stranám. V prípade odstúpenia niektorej zmluvnej strany od tejto zmluvy je prijímateľ povinný 
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vrátiť poskytnuté finančné prostriedky poskytovateľovi do 10 pracovných dní odo dňa účinnosti 

odstúpenia. 

 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Vo veciach výslovne neupravených touto zmluvou sa právne vzťahy založené touto zmluvou 

spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky. 

7.2 Zmena alebo doplnenie tejto zmluvy je možné výlučne na základe vzájomnej dohody zmluvných 

strán formou písomných a vzostupne očíslovaných dodatkov k tejto zmluve. 

7.3 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr 

stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných jej ustanovení. 

7.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis je pre poskytovateľa a jeden 

pre prijímateľa. 

7.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v platnom znení.. 

7.6  Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že táto zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, 

bez právneho a skutkového omylu a nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. 

7.7 Zmluvné strany tejto zmluvy potvrdzujú, že si ju pred podpisom dôkladne prečítali, jej obsahu 

porozumeli a potvrdzujú, že obsah tejto zmluvy vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu na 

znak čoho ju podpisujú. 

 

Poskytovateľ:       Prijímateľ 

V Košiciach ...........................     V Bratislave 21.9.2022 

 

 

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

Košice Región Turizmus       Hudobné centrum 

Ing. Rastislav Trnka      PhDr. Igor Valentovič 
Predseda       Riaditeľ 

 

    


