27.08.2009

Kontrakt

Kontrakt č. MK/2003-700 na rok 2003
uzavretý medzi Ministerstvom kultúry SR a BIBIANOU medzinárodným domom umenia pre deti

I.
Účastníci kontraktu

ÚOŠS:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Ministerstvo kultúry SR
ústredný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 575/2001 Z.z.
Nám. SNP č. 33, 813 31Bratislava
Rudolf Chmel, minister kultúry
NBS
4829-2425-002/0720
165 182

a

Organizácia:
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
Sídlo:
Panská 41, 815 39 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Peter Čačko, riaditeľ
Bankové spojenie:
NBS
Číslo účtu:
22124-012/0720
IČO:
682357

Tento kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným aktom
vymedzujúcim vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a organizáciou v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti.

II.
Trvanie kontraktu
Kontrakt sa uzaviera na obdobie od 1.januára 2003 do 31.decembra 2003.

III.
Platobné podmienky
1. Objem finančných prostriedkov sa stanovuje v súlade so záväznými ukazovateľmi štátneho
rozpočtu na rok 2003 pre rozpočtovú kapitolu MK SR.
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2. Bežné výdavky na činnosť BIBIANY medzinárodného domu umenia pre deti sú stanovené vo výške 29
278 tis. Sk.
-23. Bežné výdavky sa do konkrétnych činností rozpisujú do výšky 90 % ročného limitu.
4. Z bežných výdavkov tvorí 10 % rezervu organizácie na pokrytie nepredvídaných nákladov,
resp. na viazanie v dôsledku regulačných opatrení.
5. ÚOŠS si vyhradzuje právo znížiť sumu uvedenú v článku III. bodu 2 až o 10%.
Desaťpercentná suma predstavuje rezervu UOŠS, ktorú môže použiť na pokrytie zníženia
záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2003 pre rozpočtovú kapitolu MK SR v dôsledku
viazania finančných prostriedkov ŠR, resp. regulačných opatrení MF SR.
6. V prípade, ak zníženie sumy uvedenej v čl. III. ods. 2 bude predstavovať 4% dohodnutých
bežných výdavkov na rok 2003, organizácia bude zabezpečovať poskytované služby bez
zmeny rozsahu kontraktovaných činností. Ak bude zníženie dohodnutých bežných
výdavkov vyššie ako 4%, účastnícke strany vypracujú dodatok ku kontraktu pozmeňujúci
rozsah predmetu činnosti stanovený v čl. IV. kontraktu.
7. ÚOŠS sa zaväzuje poskytnúť organizácii pravidelne mesačné zálohy vo výške 1/12
celkových bežných výdavkov na rok 2003 znížených o percento regulácie výdavkov na
príslušný štvrťrok podľa čl. III. bodu 2.

IV.
Predmet činnosti
Kontrakt sa uzatvára na poskytovanie verejných služieb na nasledovné činnosti:
a/

XIX. Ročník Bienále ilustrácií Bratislava – BIB 2003 v sume 9 089 tis. Sk podľa prílohy č.1.

b/

VII. Ročník Bienále animácie Bratislava – BAB 2003 v sume 1 790 tis. Sk, podľa prílohy č. 2.

c/

Výstavná činnosť 9 416 tis. Sk, podľa prílohy č. 3.

d/

Informačná a knižničná činnosť v sume 2 423 tis. Sk, podľa prílohy č. 4.

e/

Knižná kultúra a sekcia IBBY v sume 3 632 tis. Sk, podľa prílohy č. 5.
V.
Práva a povinnosti účastníkov kontraktu

1.ÚOŠS sa zaväzuje:
a/ zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku IV. v celoročnom rozsahu podľa
článku III. bod 2. a 3.
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b/ poskytnúť metodickú pomoc v rozsahu svojej pôsobnosti

-3–
2.ÚOŠS má právo :
a/ krátiť objem kontraktom dohodnutého celoročného objemu finančných prostriedkov v rozsahu
a termínoch, ktoré budú počas trvania kontraktu určené príslušným uznesením vlády SR
b/ viazať čerpanie finančných prostriedkov v zmysle rozhodnutí MF SR o regulácii čerpania
výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2003.
3.Organizácia sa zaväzuje :
a/ dodržiavať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom
b/ informovať ÚOŠS o problémoch, ktoré sa vyskytli pri zabezpečovaní
rozsahu činnosti v zmysle kontraktu.

VI.
Spôsob a termín zverejnenia a vyhodnotenia kontraktu
1. Tento kontrakt zverejnia obidve strany na svojich internetových stránkach do 7 dní od
jeho podpisu.
2. Priebežné hodnotenie plnenia úloh kontraktu sa uskutoční formou vypracovania účtovnej
závierky a rozboru činnosti a hospodárenia za I. polrok 2003 v termínoch predkladania rozboru.
3. Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí doby trvania kontraktu
formou :
- účtovnej závierky za rok 2003 a výkazov o hospodárení do 20. 1. 2004
- rozborom hospodárenia za rok 2003 do 15. 2. 2004
- výročnou správou za rok 2003 do 15. 2. 2004.
4. Výročnú správu za rok 2003 zverejnia obidve strany na svojich internetových stránkach do
15. 3. 2004.
5. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu sa uskutoční po vypracovaní a predložení výročnej
správy za rok 2003.
Bratislava, dňa

Rudolf Chmel,
minister kultúry
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Peter Čačko,
riaditeľ
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Počet príloh: Tabuľka č.1 - Rekapitulácia činností
Prílohy č. 1 , č. 2, č. 3, č. 4, č. 5
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