Zápis z 2. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 11.12.2020 o 14:00 hod.
Miesto: rokovanie formou videokonferencie
Prítomní: Ján Mikulík, Peter Mikletič, Jozef Kovalčik, Zuzana Orság

Program:
1. Schválenie programu.
2. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2021 – predkladá riaditeľ FPU.
3. Žiadosť o výnimku (Záznam č.: 16902/2020).
4. Rôzne.
Rokovanie otvoril predseda Dozornej komisie Fondu na podporu umenia p. P. Mikletič
a privítal prítomných.
K bodu č. 1:
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia (ďalej len „dozorná komisia“) dostala pred zasadnutím mejlovou poštou predmetný materiál a návrh programu. Predseda vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Nakoľko nikto z členov
dozornej komisie nemal žiadne pripomienky, predseda prešiel k hlasovaniu za schválenie
programu.
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia schválila návrh programu 2. rokovania Dozornej
komisie Fondu na podporu umenia.
K bodu č. 2:
Riaditeľ Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčik (ďalej len „riaditeľ fondu) informoval prítomných o návrhu rozpočtu na rok 2021, ktorý bol aj spolu s komentárom zaslaný dozornej
komisii na preštudovanie.
Uznesenie č. 10/2020:
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia odporúča Rade Fondu na podporu umenia schváliť predkladaný návrh rozpočtu FPU na rok 2021 v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu.
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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K bodu č. 3:
Prijímateľ poskytnutých finančných prostriedkov Pavel Dvořák Vydavateľstvo RAK s. r. o. (ďalej len „prijímateľ“) predložil v rámci vyúčtovania povinného spolufinancovania za projekt č.
16-152-03844 účtovný doklad, podľa ktorého bola služba dodaná po termíne určenom na
realizáciu projektových aktivít. Z uvedeného dôvodu kancelária FPU neuznala tento účtovný
doklad vo výške 2 850 EUR.
Prijímateľ žiada o mimoriadnu výnimku a akceptovanie uvedeného účtovného dokladu. Prijímateľ argumentuje tým, že v danom období mal vážne rodinné problémy (podrobnosti sú
uvedené v liste z 18. 7. 2020 – žiadosti prijímateľa o udelenie výnimky), kvôli ktorým sa oneskorila tlač aj distribúcia knihy a neuvedomil si, že došlo ku konfliktu so zmluvnými podmienkami. Prijímateľ taktiež uvádza, že nutnosť vrátenia čiastky 2 850 EUR, by vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu spôsobenú na knižnom trhu epidémiou vírusu COVID-19, vážne
ohrozilo fungovanie vydavateľstva prijímateľa.
Pán Mikletič uviedol, že v prípade uvedenej žiadosti o výnimku je možné na základe § 374
ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka považovať vážne rodinné problémy
uvedené prijímateľom za okolnosti vylučujúce zodpovednosť, a tým pádom je možné
v tomto prípade uplatniť bod 5.16 Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-15203844, podľa ktorého: „Nesplnenie záväzkov a/alebo porušenie povinností vyplývajúcich pre
Prijímateľa zo Zmluvy a/alebo v súvislosti so Zmluvou sa považuje za použitie finančných prostriedkov v rozpore s účelom uvedeným v Zmluve, s výnimkou nesplnenia záväzkov alebo
porušenia povinností preukázateľne zapríčinených z dôvodu vyššej moci“.
Uznesenie č. 11/2020:
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia odporúča Rade Fondu na podporu umenia prijať
prerokovanú žiadosť o výnimku s ohľadom na to, že sa v tomto prípade jedná v zmysle § 374
ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka o okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
a tým pádom je možné v tomto prípade uplatniť bod 5.16 Zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov č. 16-152-03844.
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 4:
V rámci bodu rôzne sa dozorná komisia venovala týmto záležitostiam:
- Riaditeľ fondu informoval dozornú komisiu o rozhodnutí Úradu vládneho auditu na základe
výsledkom vládneho auditu č. 19100009-P-04, ktorý vykonal v čase od 11.1.2019 do
12.4.2019 Úrad vládneho auditu, pracovisko Bratislava vo Fonde na podporu umenia. Úrad
vládneho auditu uložil fondu povinnosť odviesť do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
verejné prostriedky vo výške 16 088,95€ za ich údajne neoprávnené použitie, a zároveň uložil
fondu pokutu vo výške 20 000€. Riaditeľ ďalej informoval, že na základe stanoviska Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-5282/2020-220/16115 zo dňa 8.9.2020 uhradí Fond
uvedenú sumu vo výške 16 088,95 € z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na podpornú
činnosť.
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- Riaditeľ fondu informoval dozornú komisiu, že oslovil pani ministerku kultúry ohľadom
možnosti poskytnutia priestorov pre kanceláriu Fondu na podporu umenia (ďalej len „Fond“)
zo strany MK SR, nakoľko nájomná zmluva u prenajímateľa sídla Fondu na Cukrovej 14 končí
k 31.10.2021. O odpovedi pani ministerky bude riaditeľ fondu informovať dozornú komisiu
na najbližšom rokovaní.

V Bratislave dňa 11.12.2020
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Orság
Zápis overil: Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.

Mgr. Mikletič Peter
predseda Dozornej komisie FPU

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.
riaditeľ FPU
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