
ZMTWA O POSKYTNUTI GRANTU
č. STDG2L ttz

uzavľetá medzi poslrytovatelbm grantu

Nadáciou: Nadácia Pontis

Nadačný fond/?ľogram: Nadačný fond Telekom pri Nadáciĺ Pontis

Sídlo: Zelináľska 2, B21 0B Bľatislava 2

IČo: 37784828

Štatutáľny zástupca: Michal Kišša, Martina Kolesárová
V mene nadácie konajú samostatne

Zástupca na základe PM: Eva Mikolajczyková

Telefón: 02l 5710 8124

Register, reg' číslol Regĺster MNo vedený MV sR, reg' č' 203/Na_96/463

(dalej len "Nadácĺa")

a priiemcom grantu

Názovl Základná škola

Sídlo; M. Rázusa 167213,96001 Zvolen

Zápis v regtstrl: 100010935

IČo: 37BBB421

Štatutárny orgán: Mgr. ondrej Kanka, ľĺaditel@6zs-zvo1en.sk

osoba zodpovedná za proJektl Maľtina Prĺnerová, m'prinerova@6zs-zvolen,sk

Telefón: 0948003984

E-mall: 6zs@6zs-zvolen.sk '

IBAN: SK7502000000000008136412

Názov pľoJektu: Dopraĺné ĺhrisko

Login na Darca.sk: eifelmp

(dhlej len "Pľíjemca")

I.
PREDMET ZMTITVY

1. Predmetom zmluvy je posĘtnutie grantu vo výške 871,50 EUR na projekt Pľíjemcu Dopravné lhrlsko.
2. Touto zmluvou si upravujú zmluvné strany vzájomné práva a povinnosti v súvislosti s poslrytnutím grantu.

il.
VYMEDZENTE POJMOV

1' Grant znamená sumu finančných prostriedkov, ktorú schválila Nadácia na úhradu ýdavkov na projekt Príjemcu.
2. www.darca.skje webová aplikácia, ktorej prevádzkovatelbm je Nadácia. Pre Priiemcu ponúka užívatel'ské rozhranie a funkcionalitu na

komunikáciu s Nadáciou pri žiadosti o poskytnutie grantu a vo veciach spojených s projektom a touto zmluvou; apiikáciaje dostupná
pre Prijemcu prostredníctvom prístupového mena - Login - uvedeného v záhlaví zmluvy ajedinečného hesla, ktoý si vytvorĺl Pľiiemca
pri registrácii prĺ podaní žiadosti o grant.

3. Projekt znamená projekt Prijemcu, ktoqi tvorí príIohou č' 1 tejto zmluvy alebo jeho neskoršia verzĺa nachádzajúca sa v záložke Náš
projekt na www.darca.sk, vľátane zmien, ktoré vypl1fuajú zo zmien projektu vykonaných v súlade s ól. IX ods. 2 tejto zmluvy.

4' Povolená doba čeľpanĺa gľantu je obdobie odot,o2,2o22 do 30.06.2022, počas ktorého môže Prijemca hradiť a uplatňovať
náklady spojené s realizáciou projektu.

III.
vŕŠxł A ČERPANIE GRANTU

1. Nadácia sa emcovl nasledovne:

1. splátka: 610,05 EUR do 14 pracovných dní od uzavľetia zmluvy

do 14 pracovných dnĺ od splnenla záväzku podlâ článku IV. ods. 1 teJto zmluvy
(vyrĺčtovanie gľantu)2. splátka: 261,45 EUR
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2' Príjemca sa zaväzuje prĺjať grant na vlastný bankoqi účet a použiť ho v súlađe s podmienkami uvedenými v zmluve, a projekte.

Pľĺjemca sa zaväzuje realizovať všetky aktivity projektu tak, aby bol dosiahnutý predpokladaný cieľ a najneskôľ do uplynutia povolenej

doby čerpania grantu.
3. Prijemca je oprávnený čerpať grant len na úhradu oprávnených qýdavkov v rámci povolenej doby čerpania grantu. VýdavĘ vynaložené

pred týmto obdobím alebo po jeho skončení, nie sú oprávnen1ím ýdavkom projektu

4. Prijemca môže požiadať o predĺženie povolenej doby čerpania grantu na www'darca.sk v rámci záložĘ Žiadosť o posun termínu. Na
posun termínu nemá Prijemca právny nárok.

Iv.
wÚČľovłNIE GRANTU

1, Prijemca grantu sa zaväzuje do t5'o7 '2o22:
a. na www.darca.sk vyplniť a nahrať záverečnú správu v záIožke Priebežná a záv. správa, ktorá má ná]ežitosti podlä Inštrukcií k

podaniu elektronickej záverečneJ správy, zverejnené na prihlasovacej stránke www.darca.sk v časti Súbory na stiahnutie.
b. doručĺt kópie účtovných dokladov, ktoré preukazujú použitĺe prostľiedkov grantu; tieto doklady sú čitatelhé, majú náležitosti

účtovného đokladu v zmysle zákona o účtovníctve a preukazujú oprávnené qýdavky projektu v zmysle tejto zmluvy a sú v
súlađe s Inštrukciaml k rozpočtu a vyúčtovanlu projektu a Inštrukciami k nákladom na mzdy zamestnancov,
honoráre expertov a služby externých pracovníkov, zverejnené na prihlasovacej stránke www.darca.sk v časti Súbory na

stiahnutie
2. Príjemcamôžepožĺadaťoodkladpodaniazáverečnejsprávynawww.darca.skvrámcĺzáIožkyŽiadosťoposuntermínu.Naposun

termínu nemá Prijemca právny nárok'

V.
VŠEoBECNÉ PoDMIENKY GRANTU

1. Grantje účelovo viazaný na úhradu oprávnených qýdavkov projektu'
2. oprávnenými výdavkami sú:

a. Výdavky óasovo a vecne súvisiace s projektom, tj. vynaložené v rámci povolenej doby óerpania grantu ( čl. II ods' 4 )

b. Výdavky riadne preukázané účtovnými dokladmi, ktoré sú v súlade so všeobecne záväzĺými pľávnymi predpismi a

požiadavkamĺ podlä č1. IV ods. 1

c. VýdavĘ, ktoré priamo súvisia s projektom a sú realizované v súlade s projektom

d. qŕdavky na obstaranie tovarov alebo služieb projektu rovné alebo vyššĺe ako 5000 Eur vrátane DPH, len ak Priiemca preukáže,

že dodržal pravidlá efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti predložením prĺeskumu trhu formou vyžiadania 3 cenoqích ponúk

e. Výdavky na činnosti, ktoró boti realizované v súlace so všecbecnc záväznými' právnymi predpismi
3. Prijemca je v súvislosti s plnením zmluvy povinný:

a. vĺesť účtovníctvo v súlade so všeobecne zénäznými pľávnymi predpismi, najmä archĺvovať účtovné a daňové doklady, ktoré
súvísia s projektom počas celej doby archivácie a v súiade s postupmi vyplývajúcimi z právnych predpisov a usmernení
príslušných daňoqich orgánov

b. umožniť kedykolVek počas obdobia povinnej archivácie (10 rokov) vykonanie kontroly zo strany Nadácie alebo ňou poverenej

fyzickej či právnickej osoby, na zistenie, öĺ Prijemca dodržal podmienky tejto zmluvy; za týmto účelomje povinný poskytnúť

všestrannú a bezodkladnú súčinnosť, najmä umožniť vstup do priestorov, predložiť originály účtovných a daňoqich dokladov,
zmluvy a ĺnú dokumentáciu súvisiacu s projektom a umožniť vyhotoviť z nich kópie,

c. ľiadne sa starať o majetok obstaraný z prostriedkov grantu a nakladať s ním ýučne vo verejnoprospešnom záujme počas celej
dobyjeho životnosti; za týmto účelom sa zakazuje ho najmä scudziť, darovat, vypožičať, prenajať, vložiť ako vklad do majetku
inej osoby, posĘtnúť ako záloh alebo zaťažiť. V prípade subjektov verejného práva je táto podmienka dodržaná, ak nakladanie
s týmto majetkomje v súlade so zákonom o správe majetku štátu a v prospech subjektu vjeho zriadbvatel'skej pôsobnosti alebo
iného subjektu verejného práva

d' Pri realizáciĺ projektu dodržiavaťvšetĘ všeobecne závázné právne predpisy
4. Príjemcaje povinný bez zbytočného odkladu vrátiť prostriedĘ grantu, ktoryích použitie nezdokladoval oprávnenými ýdavkami alebo

ktoqich použitie nezdoklađoval vôbec a to najneskôr do uplynutia lehoty podl'a č1. IV ods. 1, na účet, z ktorého grant prţal.

VI.
oZNAMovAcIA PovINNosŤ

Príjemca je povĺnný oznámiť Nađácii všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť plnenie zmluvy bezodkladne
potom, ako sa o nich dozvedel alebo mohol dozvedieť. oznámenie sa vykonáva na www.darca.sk v zéiožke Pošta' Ide najmä, avšak nie
výlučne o tieto skutočnosti:

a. Zmeny projektu, ktoľé majú vpý na účeI využitia grantu
b. Zmeny či ohrozenie časového plánu realĺzácie projektu
c. Zmeny miesta alebo ťormy realizácie aktivít projektu
d' Zmeny týkajúce sa podmĺenok poslçytnutia grantu, ktoré vypl1ývajú z grantovej výrw a spôsobu jej splnenia Prijímatelbm,
e. Zmeny údajov Priiemcu uvedených v záhlaví zmluvy - názov, sídlo, štatutárny zástupca, kontaktné údaje, IBAN a údajov, ktoré

sa zapisujú do registra mimovládnych neziskoqých organizácií, vrátane predmetu čĺnnostĺ Pľíjemcu
f. Úkony, ktoré smerujú k zľušeniu Prijemcu, najmä podanie návrhov a podnetov na zľušenie Prijemcu
g. Rozhodnutie o zrušení organizácie, zlúčení, splynutí, zmene právnej formy
h. Rozhodnutie o vstupe Prfiemcu do likvidácie a vymenovaní likvidátora
i, Začatie trestného kotrania vočĺ Prijemcovi a rozhodnutie o uložení trestu podlä zákona o trestnoprávnej zodpovednostĺ
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právnických osôb
j. Začatie trestného stíhania voči štatutárnemu orgánu alebo inému č]enovi alebo zástupcovi Pľíjemcu a rozhodnutia, ktoré boli

vydané v tľestnom konaní, ak sa týkajú trestných činov koľupcie alebo trestných činov, ktoré súvisia s projektom alebo
öinnosťou Pľiiemcu

k. Návrh na vyhlásenie konkurzu a rozhodnutie o vyhlásení konkurzu a všetĘ rozhodnutia v konkurznom konaní
2. Nadáciaje oprávnená požadovať od Prijemcu poskytnutie wsvetlení, informácií, dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré

považuje za potrebné pre preskúmanĺe oznámenia a Prijemca je povĺnný poskytnúť všetku požadovanú súčinnosť bez zbytočného
odkladu, najmä predložením dalších dokladov a informácií, ktoré Nadácia vyžiada. V pľípade, že oznámenie si vyžaduje zmenu alebo
ukončenie zmluvy, Pľíjemca je povinný za týmto účelom posĘtnúť Nadácii riadnu súčinnosť.

uI.
PRAVIDIÁ KoMUNIxÁcln AKTIVÍT

1. Príjemca grantu sa zaväzuje vo všetkých písomných materiáloch a pri verejnej prezentáciĺ, ktorá sa týka projektu a aktivít alebo
{stupov, ktoľé súvisia s projektom, uvádzať, že projekt podporila Nadácia Pontis, ľesp' nadačný fond v Nadáciĺ Pontis, spolu so
správnym názvom a logom nadácie a]ebo nadačného fondu, resp, programu Nadácie Pontis,

2' Pri komunikácii musí Príjemca dodržiavať Pravldlá externeJ komunĺkácie uveľejnené po prihlásení na www.darca'sk v sekcii
Informácie o programe. Nadácia si vyhradzuje právo oznámiť, že Pri}emca je povinný odstrániť logo a názov Nadácie z webových
stránok Prijemcu či iných verejne dostupných miest, na kto4ích v súvis]osti s projektom umiestni] názov či logo, ktorého dľžitelbmje
Nadácia, najmä v pľípadoch, že Nadácia považuje takéto umiestnenie za ohrozujúce či poškodzujúcu dobré meno Nadácĺe.

3. Pr1jemca sa zaväzuje, že vopred oznámi Nadácii termíny najdôležitejších aktivíi, ktoré sa týkajú projektu prostredníctvom záložky
Pošta na www.darca'sk.
Príjemcaje povinnýumožniť Nadácii, resp.jej zástupcom, vstup na podujatia alebo aktivity, ktoré sú súčasťou projektu za účelom
kontroly plnenia zmluvy a vyhotovenia obrazorých alebo zvukovo-obľazor{ch záznamov aktivít. Za týmto účelomje Nadácia povinná
dodržať primerané podmienĘ a obmedzenĺa, ktoré jej uloží Pľíjemca tak, aby priebeh aktivít projektu nerušila.

4. Prijemca je povinný zabezpečiť potrebné súhlasy a všetky právne podmienky na vyhotovenie obdobných záznamov alebo poskytnúť
zâznamy, ktoré vyhotovil sám spolu s dokumentáciou, ktorá preukazuje, že ich použitĺe Nadáciou a partneľom, kto4i prostriedky
grantu Nadácii poskytol,je v súlade so všeobecne závâznými právnymi predpismi.

vln.
SANKCIE

1. Nadácia má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty od Príjemcu, z titulu porušenia ktorejkolVek z týchto povĺnností;
a. Prijemca napriek r4ízve nenapraví nedostatĘ vyúčtovania a záverečnej správy uvedené v tejto qýzve
b. Príjemca nevykoná vyúčtovanĺe grantu podlä čl. IV ods. 1 písm. a) alebo b)
c. Prijemca neumožní kontrolu oprávnenosti qidavkov alebo neposĘtne súčinnosť podlä tejto zmluvy (čl. VI ods. 2, öl. VII ods. 4)

2. Výškazmluvnejpokutyje5%zgrantuzakaźdýdeň.omeškaniasosplnenímpovinnostivypl1ývajúcejzozmluvy.Zmluvnúpokutuje
možné uplatniť aj opakovane a za každé porušenie zmluvnej povinnosti samostatne, maxĺmálne však do ýšky 100% grantu.

3. Náľok na zmluvnú pokutu vzniká dňom uplatnenia sumy zmluvnej pokuty formou vystavenia faktúry Pľiiemcovi. Prijemcaje povinný
uhradiť zm]uvnú pokutu vo qýške vypočítanej podl'a čt' VIII ods. 2 a v ]ehote splatnosti faktúry' Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká
povinnosť splniť záväzĘ Prijemcu zabezpečené zmluvnou pokutou.

4. Nadácia má popri nároku na zmluvnú pokutu právo na zaplatenie akýchkotVek pokút alebo iných sankcií, ktoré jej boli uloŽené ako
pľiamy či nepriamy dôsledok porušenia povinností Prijemcu vypl1ívajúcich z tejto zmluvy.

5. Nadácia má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu:
a. porušenia povĺnnostĺ Priiemcu použit grant len na oprávnené rnidavky v zmysle tejto zmluvy alebo akejkolVek povinnosti podlâ

čl.Vods.3alebo
b. porušenia povinnosti Príjemcu pľedložiť vyúčtovanie grantu v súlade s touto zmluvou alebo
c. nesplnenia oznamovacej povinnosti podlä čl. VI ods. 1 písm, a), d), Đ, s), h), i), k) alebo
d' omeškanĺa s vypracovaním a nahraním záverečnej správy, ktoré prekročí 3 pracovné dni od uplynutia lehoty podl'a čl, IV ods. 1

alebo
e. odopretia súčinnosti podlâ tejto zmluvy (čl. VI ods. 2, čl. VII ods. 4)

6, V prípade, že porušenie zmluvy sa týka len öastĺ grantu, môže Nadácia odstúpĺť od celej zmluvy alebo požadovať vrátenie ]en časti
grantu, na ktoru sa porušenie zmluvy vzťahuje.

7. Nadácia je oprávnená od zmluvy odstúpiť počas plnenia zmluvy alebo kedykolVek po skončení realizácie projektu, ked' nastane a]ebo
vy'jde najavo skutočnost, ktorá zakladá pľávo na odstúpenie. odstúpenie musí byť písomné a doručené Prijemcovi podlâ tejto zmluvy,

B. odstúpením sa zmluva zrušuje od začiatku v celom rozsahu alebo čiastočne -v rozsahu odstúpenĺa. Príjemca je povinný na základe
odstúpenia vrátiť Nadácii sumu gľantu alebo jeho časti, na ktorú sa vzťahuje odstúpenie, vrátane úrokov z omeškania podla
obchodného zákonníka. odstúpením ođ zmluvy nezaniká právo Nadácie uplatňovať zmluvnú pokutu za obdobie, ktoľé predchádzalo
odstúpeniu od zmluvy'

9. odstúpením od zmluvy nezanikajú práva a povinnostĺ, ktoré sa majú podlll ich povahy zachovať aj po čiastočnom öĺ úplnom ukončení
zmluvy, najmä nároĘ zo zodpovednosti za škodu a na zaplatenie zmluvnej pokuty'

x.
ZMENY A DOPTNENIA ZMTUVY

Táto zmluva, vrátane pľĺlohyje uzatvorená v písomnej podobe a súčasne v elektronickej foľme, uloženej na www.darca,sk' Zmluvné
strany sa dohodli, źe zmeĺy a/alebo doplnenia tejto zmluvy, je možné vykonať v rozsahu zmien Prílohy č. 1, čl. II ods. 4, čl. IV ods' 1, a
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'Ż

aktualizácie údajov týkajúcich sa zmlrtvných strán, elektronicky pľostľcĺlníctvom lv]ď]ď.,dţLaa_-sţ' Zmeny čl' II ods' 4 a čl' N ods' 1 sa

uskutočnia postupom podlh čl. III ods. a a čl. N 
'.t-.;; 

;;ákl.cle ž.iartost'i Priiemcu. Zmena je ilčinná potorn, čo žiadosť o posun

termínu oĺtsúhlasí Narlácia a súčasne vykonaním r**iyu aplikácii wtu:uĺ'arcĹşľ' Za zmenu čl' IV orls' 1 zmluw sa povażuje aj

akceptácia záveľečnej správy podane,i po termíne Nadáciärr, a io dňom zaslania pJ*a"nĺa o pńjatí úplnej záverečnej správy a splnení

požiadavky na úhradu poslea'n,lj sprätr<v g.untu. z*nny'L,intur,t'y.t' úĺtajov, kioré maiú charákter akl'ualiz'ácie ťrdajov sa vykonajú

oznámením na uwľĺlarcąsţ
Zmluvné stľany sa dohodli, že zmeny l'ńlohy ĺ-;. 1 v časti rozpočtu, ktoró nie sú porlstatné, nepľedstavrrjú zmenu zmluvy a postaĺiujo' ak

ich Pr(jemca Naĺlácii oznámi prĺ vytrčtovanĺ. lĺ"poastJr.,i rmenou 
'nzpoč1'u 'ú '4ĺluč'n' zmeny' ktoľé predstavujú presun grantoqy'ch

prostńedkov merlz'i jertíotJffii.,ir'p*t"w.r kn.ogĺň;i-a; ţĺľy rsł" 1vr.átanei z grantu. Akceptácia záveľĺ:čnej správy sa považuje

lo ,-unu PľÍlohy č. 1 u ,n.ni, v akom je uvedená vo vyričtovanĺ'

ostatné zmeny Pr{lohy č. 1;;;;;;1en v ods. z toľrio ttĺntu (presun nad 15% 
-a 

i.) vyžarlujú srihlas Nadácĺe a je ich potľebné vopred

oznámiť prosţredníctvom www.ďareąsk; ,nt*na p.o;Jktil;ú;ilá ,lňom schválenĺa Žiadosti o zmenu Naĺláciou a vyťvorením novej,

veľzĺe projektu

Inštľukcle k ľozpočtu a v3îčtovaniu proJektu

03.02.2022

Mgr. Onĺlrej Kanka-
Pľíjemca

x.
zÁvnnnČľÉ usľłNovENIA

1. Zĺnlrtvlré stľany vyhlasrrjú, že spracúvajír osobnó.údaje v zmysle čl. 6 otts. 1 Nariarlenia Buľópskeho parlamentu a Raĺ'y 2016/679 o

ochrane fyzicĘch osôb pĺ spracúvanĺ osobrrých ri,ň;á; . o uärĺo* pohybe takýchto údajov (ĺt'alej ,Naľiadenie")' obe zmluvné stľany

vyhlasuj(r, že pred jej 
'rä"..iĺ," 

bolo vykonané p";ó;;i" 
";p;acúvaní 

oio}nyrh ú,tu.1nu đ sphená informačlrá povinnosť podlh ćl' llJ a

ól. L4 Nariadenia. Zásady up.uăłiuuni'. osohnýcń rîdäJ ov nadácie sú zverejnené na

Ĺt-tpşjü:uľ_w-n3dąc!-p-o-dLis-.sk/pç}r-rana_o_Ş-ob_n$L:u=d'a 
jotr''

2. Zmluvné stľat)y sa donođlĺ, žo iclr záväzkouop.áuffilăh;Ňd. " 
zmysle' Ş 262 ods' 1a2 oBZ riadiť zákonom č' 531/1991 zb'

obchodný zákontrík v znení neskoršíctr preapĺs,,v' ľ.äuu a povĺnnosti touto zmluvou qf'slovne netlpravenó sa sprawjú t'łmto zákonom a

ostatnými všeobecne záväznými právnvmi predpismi'

3. oznámenia a komunikácia Inerlzi zmluvnými stranamĺ sa uskutočńuje elektronĺcky prostredníctvom lvu:ľ-da:e^ą'şţ' písomne'

ĺloporučenou poštou, kuriérskou službou, ul.ĺo .-'uĺin* na kontaktnţ adľesy, ľtoré sú uvedené v.tejto zmluve alebo oznámenó

postupom podlh tejto zmluvy. Písomrrosti *o p.;;iljú za doručené dňom prevz,atia.zásielky obsahqiúcej písomnosť; v prípade

oznámerria e_mailom sú zmluvné strany povinné ao.,iĺiťu.ĺĺĺĺnaly listín poštou ĺ'l"bo kuń.i.skorr siužbou' Účinky doruěenia nastanťr aj v

prípaĺltl, že sa zásielka *atĺ ut o neprăvzat.á atelo akiq1 piĺ;"tiö a*nĺirtrana odnrictne. Dát'umom ĺloručenia je deň' kedy sa zásielka

vľjtĺla odosielatelbvi alebo dňom, kedy ju ątlresát odmietol' 
evykonatelhým, nemá takáto

4. V prípade, že je alebo sa v brrdírt;nosĺi-rton., ktorékolVek z' ustanovení tejto zmluvy neplatným alebo n

skutoönosť žiaĺlen vplyv na platnosti a vykonatelhosĺt".lto 
"mlurry 

ako celŕu a zmluvné it.uny .u dohoĺlli, že bez zbytočného odkladu

nahraĺlia takéto ustanoveniĺ'ttstanovením platným a vykonateľným'.

s. Táto zmluva naĺlobúrta platnosť a účinnost rtňom podpisu zmlu:vnými stľanami; v prípade, že. zmluvnou stranou je subjekt verejného

prĺíva a wžadrrju ,u ,u.i.;nurrŕ, 
''nluuy, 

nadobuĺlnä zmlrrva účinnosť dňom rrasledqiúcim po dni.jej z'verejnenia'

o. ţĺi. 
'*r"uo,1e 

závazná ajp." právnycĹ nástupcov oboch zmluvých stľán'

7. Zmluvaje vyhoţoveuá uä .uu"npiro.h pľe kałdú ,*tuu^i stranuJe určený 1 ľovnopis; okľem prípaĺlu, že zmluvnou stranouje subjokt

verejného práva, v tom prípaĺle sa na požiaĺlavk" äio ''ińj;kt,, ţnoto*,Jť, 4 rovnopisy, z ktoní'ch 3 rovno1lisy sú určané pre subjekt

verejného práva'

ODKAZY NA DOKUMENTY:

Inštrukcie k podaniu elektronlckej záverečneJ správy

bţţBş:lynľľĺadĺciopo-nţĺs-şlwpço:ĺierr'ţ'1up-loąĺt_şl2o19l09/!JnslzukcĺęjE!:7-'s'Ld_f

Inštľukcie k nákladom na mzdy zamestnancov, honoráre expeľtov a služby externých pracovníkov

bupsĺiyluunło-ąeiauoaţiŞ$u'{pio4tąnVuplogdşi20t9/09ĹUnş!rukciç:mzĺly=bonoriľąZLlg'"pif

ť.2, ).ołŻ

Nadácia
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