
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 6/2020/e_školy pľe budúcnost'

uzatvoľená podl'a ust' $ 51 a nasl. zákona č.'40t1964zb. občĺansky zákonník v znení neskorších predpisov
(d'alej aj len,,Zmluva")

uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Poskytovatel':
Nadácia orange
zapĺsaná v Registri nadácií Mĺnisteľstva vnútra sR pod číslom 203lţal2002l891
so sĺdlom: Metodova 8' 821 08 Bratislava
lco:42129ä59
bankovĺĺ spojenie: Tatra banka, a's'
IBAN: SK 34 1 1 00 0000 0029 4006 3393
V męne ktorej koná: Ândrea Ungvölgyisprávkyňa
(d'alej len ,, Poskytovatel"' alebo ,,Nadácia orange")

a

Pľĺjemca:
Zákĺadná škola
so sídlom: M. Rázusa 1672ĺ3,96001 Zvolen
ICO:37888421
IBAN: SK75020000000000081 3641 2
Názov banky; SUBASKBX _ VÚB banka, a.s
V mene ktorého koná: Mgr. ondrej Kanka
(d'alej len,, Pľţemca")
(Poskytovatel'a Prţemca spolu aj len ako ,,Zmluvné strany", jednotlivo aj len 'Zmluvná stľana")

článox l.
Predmet plnenia

Poskytovatel'sa zaväzuje poskytnúť Prţemcovĺ finančný prĺspevok vo výške'ĺ100 EUR (slovom: tisícsto
eur) (d'alej len ,,Pľíspevok") na podporu verejnoprospešného rjčelu, t' j' na realizáciu projektu Učme deti
zodpovednosti v online priestore (d'alej len ,,Projekt"), ktorého bližšia špecifikácia tvorí neoddelitel'nú
súčasť Zmluvy ako Príloha č. 1. Prţemca sa zaväzuje pouŽĺť Pľíspevok výlučne v sÚlade s roehodnutĺm
$pľávnej rady Nadácie orange zo dňa 04'12'2020, článkom lll' a týmto bodom Zmluvy. Pľíspevok je
poskytnutý na záklacJe žiadosti Prţemcu o finančnú podporu Projektu z programu e-Šxoly pre budúcnosť
202012021 a je Účelovo viazaľrý na realizáciu tohto Projektu, ktorý bol predloŽený na posúdenie a schválený
prostredníctvom online formulára dostupného na stránke https://n-adagi_ąoran.qe.egrant.skl

2' Poskytovatel'vyhlasuje, że Príspevok získal vlastnou činnosťou a je opráVnený s ním nakladať

3. Prĺjemca vyhlasuje, Že Príspevok prĺjíma.

Poskytovatel' v rámci predmetu svojej činnosti spolupracuje s Centrom pre filantropiu n.o., so sídlom
Baštová 10137215,811 03 Bľatislava, lco: sĺ 821871, registrovanou okresným Úradom Bratislava pod číslom
ows-530/49/20o2-No, V mene ktorej koná Mgr. Zuzana Thullneľová, riaditeĺ' (d'alej len ,'Centrum pre
filantropiu"), a to na základe Zmluvy o spolupráci účinnej odo dňa 01'u.2a2a. V rámci vzájomnej spolilpráce
Poskytovatel' zveril vybrané činnosti, ku ktoým dochádza pri plnenĺ predmetu tejto Zmluvy, Centru pre
filantropiu. Príjemca berie na vedomie túto skutoěnosť a súhlasí s tým, Že povinnosti vyplývajúce z te.|to Zmluvy
špeciíĺkované v jednotlivých ustanoveniach tejto Zmluvy bude plnĺt' voči Poskyţovatel'ovi prostredníctvom
Centra pre filantropiu' Za týmto Účelom je Prţemca povinný vo všetkých prípadoch, v ktoých to stanovuje
Zmluva, kontaktovať priamo Cęntrum pre Íllantropiu.

Poskytovatel' vyhlasuje, že má a počas doby trvania tejto Zmluvy bude mať všetku potrebnú právomoc,
oprávnenia, povolenia, osvedčenia, certifikáty, súhlasy, atd'. od všetkých príslušných orgánov, spoločnosţí,
inštitúçiítak' aby bol Projekt podl'a tejto Zmluvy v súlade so všetkýmĺ platnými všeobecne zâväznými právnymi
predpĺsmĺ SR' Príjemca sa zaväzt"lje uhradiť (nahradiť) Poskytovatel'ovi akékolVek sankcie v plnom rozsahu,
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ktoré v prĺpade konlroly uloŽí orgán verejnej správy, resp. akýkol'vek orgán dozoru, kontroly a pod,, ak sankcie
budtj uloŽené v dôsledku porušénia povinností Prţemcom vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy alebo všeobecne
záväzných právnych predpisov' Poskytovatel' má v tomto prípade právo na zmluvnÚ pokuiu voči Prĺjemcovi
vo výške sankcie uloŽenej kontrolným orgánom Poskytovatel'ovi' Príjemca zodpovedá za všetky škody
vzniknuté Poskytovatel'ovi, ako aj tretím osobám, v súvĺslosti s plnením a Projektom v zmysle tejto Zmluvy.
V prÍpade, ak sa ktorókol'vek z vyhlásenĺ Prţemcu podl'a tohto bodu Zmluvy ukáže ako nepravdivé' je
Poskytovatel' oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.

Pre odstránenie akýchkol'vek pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že Poskytovatel' je v zmysle tejto
Zmluvy poskytovatel'om finančného Príspevku a Prţemca je vlastníkom Pľojektu a akýchkol'vek hnutelirých
a nehnutel'ných vecí, ktoré boli zÍskané, nadobudnuté, kÚpené, vyrobené, zmontované, atd'. v rámci ręalizácie
Projektu' Vzhl'adom na uvedené, Zmluvné strany berÚ na vedomĺe, že Prţemca je zodpovedný za akékol'vek
náĺoky a škody Poskytovatel'a a tretích strán' ktoré vzniknú v súvĺslosti s Projektom v zmysle tejto Zmluvy'
vrátane hmotnej zodpovednosti za Príspevok.

článok ll.
odovzdanie Pľĺspevku

Poskytovatel' poskytne Príspevok Prţemcovi prevodom na bankový účet Prţemcu uvedený v záhlaví tejto
Zmluvy, a to jednou splátkou najneskôr do 21 (slovom: dvadsat'jeden) pracovných dní odo dňa podpísania
tejto ZmlLlvy oboma Zmluvnými stranami.

článok lll.
Použitie Príspevku a sankcie

Príjemca sa zaväzuje, Že Príspevok nepoužţe V rozpore s verejnoprospešnýnr úěelom, na ktoný bol poskytnutý
podl'a tejto Zmluvy, a že ho nepouŽţe za účelom podnikania, aniza účelom financovania činnosţi polĺtických
stľán a politických hnutí' Príjemca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu iníormovať Poskytovatel'a o všetkých
skutočnostiach' ktoré by bľánili poużitiu Príspevku Prţemcom v jeho plnejvýške.

2. Prţemca sa zaväzuje, Že Príspevok pouŽije spÔsobom a podl'a podmienok, ktoré sú uvedenĺĺ v Prílohe č. 2 *
Podmienky poskytnutia Prĺspevku, ktorá tvoľí neoddelitel'nú súčasť tejto Zmluvy.

Prţemca sa zaväzuje, Že Prĺspevok pouŽije na verejnoprospešné Účely a len spÔsobom' ktorý je v súlade s $
50 * PouŽitie podielu zaplatenej dane na osobitné úěeĺy zákona č' 59512003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskoršÍch predpisov'

Prţemca sa zaväzuje použiť Príspevok v plnej výške v súlade s touto Zmluvou najneskôr do 30.06.2021.
V pľípade, Že Príjemca nie je z akéhokol'vek dôvodu schopný splniť svoju povinnosť podl'a predchádzajúcej
vety, a to čo i len z časti, je p.ovinný bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejţo skutočnosti dozvedel'
požiadať Poskytovate|'a o predlženie lehoty na poużitĺe Prĺspevku v plnej výške v sÚlade s touto Zmluvou, a to
prostredníctvom koordinátora grantového progľamu, pričom lehota mÔŽe byť takto predíŽená maximálne do
15.12'2a21. Prţemca Príspevku a Poskytovatel'sa prípadne môŽu dohodnúť na inom účele pouŽitia Pľíspevku
v súlade s $ 50 _ Použitĺe podielu zaplatenej dane na osobitné úěely zákona ě. 595/2003 Z' z. a dani prţnrov
v znenĺneskoľších predpisov. Porušenie povĺnnosti Prţemcu podl'a predchádzajÚcej vety, ako aj iníormovanie
Prţemcom po oficiálnom ukončení realizácie Projektu podl'a bodu'1' článku l. tejto Zmluvy, sa považuje za
podstatné porušeľrie Zmluvy Prţemcom, pričom Prţemca je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť Prĺspevok'
resp' jeho časţ', ktorú nepouŽil, na bankový účet Poskytovatel'a uvedený v záhlavî tejto Zmluvy.

5. Nezávisle od ustanovenia v predchádzajÚcom bode tohto článku Zmluvy je Príjemca vŽdy povinný vyčerpať
Pľíspevok v plnej výške do 31.12.2a21, a to v sÚlade s touto Zmluvou. V pľípade, ak Prţemca nevyčeľpá
Pľíspevok v plnej výške v súlade s touto Zmluvou a v ĺehote podl'a predchádzajúcej vety, je Prţemca povinný
Príspevok bez zbytočného odkladu vrátiť Poskytovatel'ovi'

Pľĺjemca je povinný Poskytovatel'ovi preukázať poużitĺe Príspevku v súlade s účelom tejto Zmluvy najneskôr
do 15.07.202í, a to doľučením kópiĺ dokladov preukazujúcich takéto použiţie podl'a pokynov zverejnených na
internetovej stľánke Poskytovatel'a https://nadaciaoranqe'eorant.slŚ/ (d'alej len ''Pokyny"). Pokyny zverejnenĺ!
na internetovej stránke Poskytovatel'a sú pre Prţemcu záväzné' Učtovné doklady v rámci ĺinančného
vyúčtovanĺa budú akceptované s dátumom od 04.'12.2020. Zároveň je Príjemca v sÚlade so zverejnenými
Pokynmi a podl'a Prílohy č' 2 povinný vypracovať a doručiť Centru pre filantropiu záverečnú správu a finančnÚ
správu o priebehu Projektu, a to najneskôr do 15'12.2021'

3.
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KaŽdéjednotlivépoľušeniebodu 1.až6.článkulll.tejtoZmluvyzakladáokreminýchoprávnenýchnárokov
Poskytovatel'a nárok Poskytovatel'a voči Prţemcovina zmluvnú pokutu vo výške 1í00 EUR (slovom:tisícsto
eur) za každó jednotlivé porušenie. Uplatnenĺm zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Poskytovatel'a na
náhradu škody.

PľedĺŽenie lehôt pouŽitia, vyčerpania a pľeukázania pouŽitia Príspevku oproti povodne dohodnutým termínom
v tejto Znrluve, je možné ĺen na základe písomnej dohody medzi Poskytovatel'om a Prĺjemcom.

clánok lV.
Vľátenie Pľĺspevku

Poskytovatel' je oprávnený od tejto Zmluvy odstĺipiť a Prĺjemca je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť
Prĺspevok Poskytovatel'ovi na účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, najneskôr do 3 (slovom: troch)
kalendárnych dní po tom, čo nastala jedna z nasledovných skutoěností alebo odo dňa doručenia výzvy od
Poskytovaiel'a, ak:

a. Prţemca pouŽije Príspevok V rozpore s touto Zmluvou, najmâ v rozpore s účelom definovaným
v článku lll. Zmluvy, V rozpore s $ 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o daniz prţmov;

b. Prţemca v lehote stanovenej tóuto Zmluvou alebo V rozpore so zákonom nepouŽije Príspevok,
nevyěerpá Príspevok a nepreukáže Poskytovatel'ovi pouŽitĺe Príspevku v príslušných lehotách a na
účel stanovený v tejto Zmluve;

c. ak Prĺjemca nedodrží podmienky schváleného Projektu stanovené v tejto Zmluve, alebo ak dÔjde pri
realizácii Projektu k dÔleŽĺtým zmenám bez súhlasu Poskytovatella resp. Centra pľe filantropiu;

d. sa Prţemca dopustí konania, ktoľé je v rozpore s platným právnym porĺadkom, a to najmä ale nielen
vo vzťahu k účelu tejto Zmluvy;

e. Prţemca sa správa voči Poskytovatel'ovĺ tak, že tým hľubo porušuje dobré mravy;
f. sa Príjemca dopustí konania, ktoré je V rozpore s etickými princípmi a zákĺadnými pravĺdlami morálky

a ako také môŽe potenciálne ohroziť dobré meno a/alebo obchodnú povesť Poskytovatel'a;
s' sa Prţemca dopustĺ konania, ktoľé ohľozuje alebo môže potenciálne ohľozĺť záu1my Poskytovatel'a.

2. Každe z konaní podl'a predchádzajúceho bodu je povaŽované za podstatné poľušenie tejto Zmluvy, ktoré
zakladá právo Poskytovatel'a na odstúpenie od Zmluvy.

V pĺĺpade zániku Prţemcu v priebehu ľealizácie Projektu je Pľĺjemca povinný vrátiť Poskytovatel'ovi
nevyčerpaný zostatok fĺnančných prostriedkov Príspevku bez zbytočného odkladu. Zároveň sa Prţemca
zaväzuje vrátiť Poskytovatel'ovi bez zbytočného odkladu po obdľŽaní výzvy od Poskytovatel'a finančné
prostriedky rovnajúce sa hodnote za všetky hnute|'né a nehnutel'né veci, ktoré už boli nadobudnuté
z prostľĺedkov poskytnutého Príspevku' Povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete má Pľíjemca aj po
ukoněení čeľpania Pľíspevku v prípade, Že jeho organizácia zanikne alebo prestane napíňať účel, na ktoý
bola založená.

ělánok V.
Osobitné ustanovenia

Poskytovatel' je oprávnený kedykol'vek kontľolovať súlad vývoja Projektu a použitia Príspevku so spÔsobmi
a podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, pričom Príjemca je bez zbytočnóho odkladu povinný poskytnúť
Poskytovatel'ovi akúkol'vek súčinnosť'

2. Príjemca súhlasĺ s tým, že Poskytovatel' je oprávnený medializovať Projekt, na ktorý poskytoĺ Fríspevok,
a akékoĺ'vęk inÍormácie súvisiace s Projektom, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve'

Veľejné pod'akovanĺe za Príspevok
3. Nie je povinnosťou Príjemcu medializovať Príspevok. V prĺpade, ak sa Príjemca rozhodne Príspevok

medializovať formou pĺsomnej zmienky o Projekte, v rámci ktorého Pľíspevok dostal, zavázuje sa zmienku

J

použiť
Skaty

v nasledovnom znení: ,,Tenta projekt sa uskutočnil vd'aka podpore z grantovéha prograffiu e-
pre b u ď úc n osŕ' ł\ladácle o range,"

Podmĺenky pouŽívania Ioga a názvu Nadácie Orange
V prípade, Že okrem písomnej zmienky o podpoľe Projektu uvedenej v predchádzajúcom bode tejto Zmluvy
sa Príjemca rozhodne v niektorom zo svojich materiálov poużiť logo Nadácie orange, alebo iným spôsobom
prezentovať Nadáciu orange, musí Prţemca pri príprave takýchto mateľiálov postupovať v súlade s platným
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dizajn manuálom Nadácie 0range' Dizajn manuáĺ spolu s logom Nadácie orange je sprĺstupnený
v elektronickej podobe na web stránke Nadácie orange: h"ţÍp'ş//-unłłv.na_daciaorange.sK/şkl*b_nas/Lqg-o.:.ą:
diz-ęn:mąn.pa|.

Poskytovatel'sĺ vyhľadzuje pľávo odstjhlasiť spôsob svojej prezentácie a umiestnenia svojho loga vopred,
pred výrobou a distribÚciou materiálov. Prţemca je povinný vopred oznámiť a predložiť Poskytovatel'ovi
všetky príslušné vizuály a iné mateľiály obsahujúce logo a názov Nadácie orange na odsúhlasenie v
elektronickej podobe na adresu: asistent@nadaciaorange'sk. Lehota na posúdenie predložených materiálov
je 2 (slovom: dva) pracovné dni, pričom vznesené pripomienky k vizuálom a iným materiálom je Prţenrca
povinný po vzájompej dohode zapracovať.

6. Poskytovate|' je oprávnený súhlas na použitie loga a názvu Nadácie Oľange odvolať v prípade' ak Príjemca
logo a názov Nadácie orange pouŽíva V rozpore s podmienkami stanovenými v tomto článku, pričom
odvolanie súhlasu je účinné doručením odvoĺania súhlasu Príjemcovi. Poskytovatel' je oprávnený súhlas na
použitie loga a názvu Nadácie orange odvolať aj bez udania dôvodu, pričom odvolanie súhlasu je účirlné
doručením odvolania súhlasu Prĺjemcovi.

clánok Vl.
Spľacovanie osobných údajov

1 V prípade, ak Prţemca v rámcĺ plnenia svojich povinností vyplývajrlcich z článku lll. bod 6 tejto Zmluvy (i'j.
v rámci preukazovania pouŽĺtia Príspevku) poskytne Poskytovatel'ovi obľazové zćnnamy (d'alej len
,,fotografie"), a/ alebo obrazovo - zvukové záznamy týkajúce sa tretej osoby a/ alebo zachytávajÚce tretĺu
osobu, Príjemca je povĺnný zabezpečĺť udelenie súhlasu dotknittou ţreťou osobou so spracÚvanĺm jej
osobných údajov Poskytovatel'om, a to v znenĺ v akom tento tvorí Prílohu č' 2 tejto Zmluvy a originál
udelenóho súhlasu doruěiť spolu s d'alšímĺ dokumentmi v súlade s článkom lll. bod 6 tejto Zmluvy. Pre
vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že v prípade, ak fotografie a/ alebo obrazovo_
zvukové záznamy uvedené v predchádzajúcej vete sa týkajú viacerých tretích osÔb a/ alebo zachytávajÚ
viaceré tretie osoby' Pľljemca je povinný zabezpečiť a odovzdať súhlas podl'a pľedchádzajúcej vety od kaŽdej
jednej dotknutej tretej osoby.
V prípade poskytnutia fotograÍií a/ alebo obrazovo-zvukových záznamov uvedených v bode 1 vyššie,
Príjemca je povinný dotknuté tretie osoby informovať o podmienkach spľacúvania osobných údajov
Poskytovatel'om a tieto osoby poučiť o ich právach ako dotknutých osôb v rozsahu vymedzenom v čl' 14 bod
1 a 2 nariadenia Európskelro parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzĺckých osÔb pri spracúvaní
osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto Údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46lrs (všeobecné
nariadenie o ochrane Údajov) a v znení zverejnenom na internetovej stránke Poskytovatel'a
www. nadaciaorange.sk.
V prípade, ak Pľţemca v ránrci plnenia svojich povinností vyplývajúcich z článku lll' bod 6 tejto Zmluvy (t.j.
v rálrlci preukazovania pouŽitĺa Príspevku) poskytne Poskytovatel'ovi akékol'vek osgbné údaje tľetej osoby,
Prĺjemca je povinný zabezpečiť udelenie sÚhlasu dotknutou treťou osobou so spracúvaním jej osobných
údajov Poskytovatel'om, a to v znenív akom tento tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy a originál udeleného súhlasu
doručiť spolu s d'alšími dokumentmi v súlade s článkom ĺll. bod 6 tejto Zmluvy. Pre vylÚčenie pochybností sa
Zmluvnó strany výslovne dohodli, že v prípade, ak osobnó údaje poskytnuté Prţemcom Poskytovatel'ovi
podl'a predchádzajúcej vety sa týkajú viacených tretích osÔb, Prţemca je povinný zabezpečiť a odovzdať
Poskytovatel'ovi stjhlas podl'a predchádzajúcej vety od každejjednej dotknutej tľetej osoby'
V pľĺpade poskytnutia osobných údajov tretích osôb podl'a bodu 3 vyššie, Prţemca je povinný dotknuté tretie
osoby infoľmovať o podmienkach spracÚvania osobných údajov Poskytovatel'om a tieto osoby poučiť o ich
právach ako dotknutých osôb v rozsahu vymedzenom v čl.14 bod 1 a 2 nariadenia Európskeho paľlamentu a
Rady (EU) 2aßl679 o ochrane ţzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto
údajov, ktoým sa zľušuje smeľnica 95/46/Es (všeobecné nariadenie o ochrane rÍdajov) a v znení
zveľejnenom na internetovej stránke Poskytovatel'a www.nadaciaoran ge.sk.
Príjemca je povinný uhradiť Poskytovatel'ovi všetku škodu' a to vrátane všetkých súm, ktoré Poskytovatel'
v sÚvislosti s poľušením povinností Prţemcu vyplývajúcej z bodu 1 ,2,3, ai alebo 4 článku Vl Zmluvy vynaložĺ
(najmä nie však výlučne akékol'vek pokuty uloženó Poskytovatel'ovi zo stľany Úľadu na ochranu osobných
údajov), nákladov súdneho, správneho a/ alebo in'śho konania vedenóho v súvislosti s porušením povinnostĺ
Pľţemcu vyplývajúcich z bodu 1,2, 3, a/ alebo 4 článku Vl Zmluvy.
Porušenie povinnosti Pľţemcu podl'a predchádzajÚcich bodov článku Vl Zmluvy sa považuje za podstatné
poľušenie Zmluvy Príjemcom, opľávňujúce Poskytovatel'a odstúpiť od tejto Zmluvy'

2.

J.
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článok Vll.
Zâverećné ustanovenia

ZmluvanadobÚda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stľanami.

2. Vzťahy medzi Zmluvnými stranami bližšie neupravenó v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č,.34l2ao2 Z' z. o nadáciách vznenÍ neskoršĺch predpisov azákona č,. 4011964 zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.

3, Znrluvné strany akceptujú p|ný rozsah ustanovení Zmluvy,jej Príloh a odkazov, pričom kaŽdá zmena alęlro
doplnenie Zmluvy a/aĺebo jej Prílohy musia byť vykonané písomnou fornrou ako dodatok k Zmluve a schválenĺĺ
oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak nie je v Zmluve stanovené ĺnak'

4. Ak sa niektoró z ustanovení Zmluvy stane neúěinným, neplatným alebo nevymáhateľným podl'a platného
práva, resp' v dôsledku zániku niektorej časti Zmluvy, ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú plne platné

a účinné v rozsahu podl'a platného práva, resp. V zmysle dojednania Zmluvných strán' Zmluvné strany sa
zároveň dohodli, Že sledujÚc zmysel takéhoto ustanovenia nahľadia ho ustanovením, ktoľé sa v najväčšej
moŽnej miere prĺbližuje obsahu neúčinného, neplatného alebo nevymáhatel'ného ustanovenia.

Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktoých Poskytovatel' obdrží 1 vyhotovenie a Príjemca 2
vyhotovenia, z toho jedno vyhotovenie obdrŽí zástupca Príjemcu a jedno vyhotovenie osoba na strane
Prţemcu zodpovedná za Projekt.

Zmluvné strany vyhlasuju, że si Zmluvu prečĺtali, jej obsahu porozumeli, żeZmluva nebola uzatvoľená v tiesni
alebo za nevýhodných podmienok pre ktorúkol'vek zo Zmluvných strán' Že Zmluva bola uzatvorená slobodne
a vážne, a že zmluvnó prejavy sti dostatočnę určité a zrozumitel'nĺí' Na znak súhlasu s celým obsahom Zmluvy
ju podpĺsali osoby oprávnené konať zaZmluvné strany'

Pľílohy Zmluvy tvoria jej neoddelitel'nú súčasť' Podpisom Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú dodľžiavat'
nasledovné Prílohy Zmluvy:

Príloha č. 1 - Podmienky poskytnutia Príspevku
Prĺloha č. 2 - Súhlas so spracúvaním osobných údajov (Ťotogľafiĺ)-VZoR
Pľĺĺoha č. 3 _ Srjhlas so spracúvaním osobných údajov-VZoR

Zvolen, łna' ̂ ł!.'!'2.'.2RQ Bľatislava, dřla a4.12.2020

aâkl s Nadácia 0range
Andrea Ungvolgyi, správkyňa

Poskytovatel'
Mgr rej Kanka
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Pľíloha č. 1 - Podmienky poskytnutia finančného príspevku

Pľĺjemca:
Základná škola
so sídlom: M. Rázusa 167213,96001 Zvolen
lCOi 37888421
I BAN: SKTS02OOOOOOOOO OO81 3641 2
Názov banky: SUBASKBX - VÚB banka, a.s
V mene ktorého koná: Mgr. ondrej Kanka
(d'alej len,,Prĺjemca")
(ľosŔytovâteŕa Príjeńca spolu aj len ako ,,Zmluvnĺĺ strany", jednotlivo aj len ,,Zmtuvná strana'')

Prostriedky sú poskytnuté na základe žiadosti o podporu projektu Učme deti zodpovednosti v çnline
priestore z grantového programu e_Šxoly pre budÚcnosť 202012Ö21 Nadácie Orange a sú účelovo viazané
na ľealizáciu tohto projektu.

2' Anotácia pľojektu:

Zánleľom projektu je oboznamovať žiakov Základnej školy M' Rázusa s bezpečným používaním moderných

komunikačných technológií' Aktivity budÚ zamerané na pľevenciu kybeľšikany záŽitkovou foľmou a
získavanie digitálnej gramotnosti. Prioritou bude tiež znížiť potenciálne riziká pre žiakov v online priestore a

vysvetliť deťom nástrahy. Preventívne aktivity budú na škole realizovať odborní zamestnanci a budú sa tĺeż

vyuŽívať rôzne učebné pomôcky v printovej forme' Získanó materiály budú prospešnó aj pre d'alšie

vzdelávanie a budú pomÔckami pri prevencii šikanovania na škole. Finančné pľostriedky budú pouŽité na

učebné pomôcky a odmenu pre pľednášajriceho'

3. $chválený rozpočet:
Finančnć prostriedky sú určené na pokrytie nasledovných poloŽiek podl'a štruktúry rozpočtu' navrhnutej
osobou - žiadatel'om, ktorá získala nárok na poskytnutie finančnej podpory - grantu z grantového programu
e-Štoly pre budúcno sť 2020ĺ2021 .

lnfografika do školy _ Triptych o šikanovaní: 300 €
LËpoRtLo #sŢoPoNLlNËGRCIoMlNG: 800 €

Suma spolu: 1100 €

4. Spľávy o postupe projektu:
Príjemca je povinný predloŽiť' v súlade s bodom 6. článku lll' tejto Zmluvy záverečnú správu a finančnú
správu o priebehu Projektu. Şprávy budú obsahovať súhrn aktivít podnĺknutých v rámci Projektu, súhrn
dosiahnutých výsledkov, vyúčtovanie a popis následných aktivít'

A. łá'yerečľá"správa obsahuje infoľmácie týkajrice sa vyhodnotenia Projektu. Súčasťou záverečnej
spľávy sú aj doložené dokumentačné mateľiály (napľ' Íotograíie, články)' Podpisom Zmluvy Prţemca
vyjadruje súhlas, že Poskytovatel' môŽe tieto dokumentačné materiály pouŽiť vo svojich materiáloch
a publikáciách (výročnó správy, webstránka a pod.).

B' Einałěné sprâvg obsahuje vyúčtovanie pľostriedkov, ktoľé boli Poskytovatel'om poskytĺruté na
realizáciu Pľojektu.

spôsob spracovania správ a ich jednotlivé náleŽitosti sú uvedenó na internetovej stránke Poskytovatel'a
tY-wJu.I a d a ci a oIa n q Łe q.rp_nt. s K.

5. VytičtovanĺePríspevku:
V sťrlade so schváleným rozpočtom je PrÍjemca povinný poskytnúť Centru pre Íilantľopiu vyúčtovanie
jednotlivých výdavkov čerpaných z Príspevku za podmienok a v lehotách uvedených v článku lll. bod 6'
Zmluvy. Kópie účtovných dokladov hradených z tohto Príspevku musia byť zretel'ne označené nápisom
Nadácia orange (a tým odlíšené od účtovných dokladov hradených z iných zdrojov). originály účtovných
dokladov hradených z tohto Príspevku si Prţemca ponechá vo svojej účtovnej evĺdencii tak, aby bolĺ
kedykol'vek prĺstupné k nahliadnutiu a kontrole Centra pre filantropiu a Poskytovatel'a.

t
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Pľţemca je povinný poşkytnúť Centľu pre Íilantrópiu zoznam d'alšĺch zdrojov íinancovanĺa Projektu' ako aj
inej ako finančnej podpory získanej v období ěerpania Príspevku'v ľámci Projektu, za podmienok a v lehotách
uvedených v článku lll. bod 6. Zmluvy. :]

Podmienky Príspevku:
' Finančné prostriedky Príspevku na Pľojekt môŽu byť poużité len na veľejnoprospešné účely a v súlade

so schváleným rozpočtom na schválený Projekt'

' Hmotnú zodpovednosť,za Pľíspevok nesie Prţemca.'l ý pľĺpade, že Pľíjernca polrebuje uskutočniť presun medzi schválenými poloŽkami rozpočtu, do výšky
10% poşkytnutých finančných prostriedkóv, môže tak uľobiť bez písomného súhlasu Centra pre
filantropiu.r ý prĺpaoe, že Prţemca potrebuje uskutočniť presun jednotlivých položiek v rámci schválených položiek
rozpočtu nad 1 0% poskytnutých finančných prostriedkov, alebo chce pridať poloŽku, ktorá pôvodne
nebola v rámci rozpočtu schválená, musí vopľed písomne požiadať o st]hlas Centĺum pre filantropiu a
akýkol'vek presun uskutočniť až po prijatí písomného sÚhlasu Centra pre filantropiu. Urokové výnosy
získané z Ťinančných prostľiedkov Príspevku sĺ ponecháva Pľţemca, ktorý sa zaväzuje využĺť ich na
ciele súvisiace s podporeným Projektom'r ý prĺpade, Že by prĺ realizácii Projektu malo dôjsť k zmenám oproti schválenému Projektu, Prţemca sa
zaviĂzuje bez zbytočného odkladu písomne oznámiť ttjto skutočnosť Centru pľe íilantropiu.

. Na akékol'vek Zmeny schváleného Projektu je Prţemca povinný vopred získať písomný súhlas Centra
pre filantropiu. lde najmä o tieto zmeny:

a) zmena v časovom pláne Projektu,
b) ohrozenie ľealizácie Projektu,
c) zmeny ovplyvňujúce rjčelové vyuŽitie finančných prostľiedkov Prĺspevku,
d) neschopnosť zabezpečiť plánovaný finančný vklad do rozpoětu z iných zdrojov,
e) v organizácii dôjde k zmenám, ktoľé rozhodujúcim spôsobom ovplyvnia jej činnosť, vrátane

zmeny sídla organizácie,
f) zmena osoby zodpovednej za Projekt.r ý pľĺpade nedodľŽania podmienok schváleného Projektu stanovených v tejto Zmluve Prţemcom alebo

ak dôjde pľĺ ľealizácii Projektu k dôležitým zmenám bez súhlasu Poskytovatel'a resp. Centra pre
filantropiu, je Príjemca povinný vrátiť Poskytovatel'ovi bez zbytočného odkladu všetky finančné
pľostriedky, ktoré boli Príjemcovi poskytnuté'


