
ZMLUVA číslo 9/2015
o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci

programu „Partnerstvo alebo spojme svoje sily"

Správna rada Slovenskej asociácie knižníc v snahe podporiť aktivity členských knižníc
vytvorila kooperačný program „Partnerstvo, alebo spojme svoje sily", v rámci ktorého
ponúka svojim členským knižniciam aktívnu spoluprácu a finančný príspevok pri
organizovaní podujatí v príslušnom kalendárnom roku.

Poskytovateľ:
Adresa:
Zastúpená:
IČO:
Bankové spojenie:

Slovenská asociácia knižníc
Michalská 1, 814 17 Bratislava
PhDr. Daniela Džuganová, predsedníčka
30845181
XXXXXXX/XXXX

Prijímateľ:
Adresa:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín
Peter Huba

Čl. 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie aktívnej spolupráce a finančného príspevku vo
výške 300 EUR členskej knižnici Slovenskej asociácia knižníc v rámci programu
„Partnerstvo, alebo spojme svoje sily" na vyškolenie trénera pamäti.

Čl. 2
Podmienky použitia finančného príspevku a jeho vyúčtovanie

1. Príspevok sa poskytuje na základe schválenej žiadosti. Finančný príspevok je
účelovo viazaný a je určený výhradne na úhradu výdavkov v nasledovnom členení:

a. Úhrada za akreditovaný kurz trénera pamäti pre 1 osobu.

2. V prípade nákupu tovarov, alebo služieb bude príspevok vyplatený formou
refundácie nákladov na základe žiadosti členskej knižnice.

3. V prípade návrhu na uzavretie dohody o vykonaní práce (podujatia, prednášky,
lektorovanie a pod.) je členská knižnica povinná požiadať predsedníčku SAK
o takúto dohodu minimálne mesiac pred konaním akcie.

4. Prijímateľ je povinný:



a. uviesť poskytovateľa (názov a logo) ako spoluorganizátora na propagačné
materiály podporeného podujatia;

b. informácie o podujatí zverejniť na webovej stránke SAK;
c. pripraviť o priebehu podujatia príspevok do Bulletinu SAK.

Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva nie je prevoditeľná na tretie osoby. Ak boli finančné prostriedky
poskytnuté vopred, v prípade zrušenia podujatia, je potrebné ich vrátenie na účet
Slovenskej asociácie knižníc.

2. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prijímateľ a dva
poskytovateľ.

Bratislava, 4.5.20105

poskytovateľ prijímateľ


