Zápis z 1. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 30.9.2020 o 9:00 hod.
Miesto: Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Prítomní: Ján Mikulík, Peter Mikletič, Jozef Kovalčik, Zuzana Orság
Neprítomní: Denisa Hargašová (ospravedlnená)

Jozef Kovalčik, riaditeľ Fondu na podporu umenia (ďalej len „riaditeľ fondu“), otvoril 1. rokovanie Dozornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „dozorná komisia“) a za overovateľa zápisu navrhol p. Mikulíka.
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Dozorná komisia schválila p. Mikulíka za overovateľa zápisu z 1. rokovania dozornej komisie.

Prítomní členovia dozornej komisie predkladajú návrh na schválenie rokovania za prítomnosti p. Mikletiča prostredníctvom elektronických prostriedkov, a zároveň konštatujú, že dozorná komisia je uznášaniaschopná.
Uznesenie č. 4/2020:
Dozorná komisia schvaľuje prítomnosť p. Mikletiča na rokovaní dozornej komisie prostredníctvom elektronických prostriedkov, a zároveň potvrdzuje uznášaniaschopnosť dozornej komsie.
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

Program:
1. Schválenie programu.
2. Voľba predsedu/predsedníčky Dozornej komisie Fondu na podporu umenia.
3. Stanovisko k použitiu prenesených kapitálových výdavkov z roku 2019.
4. Sťažnosť (Záznam č.: 16002/2020).
5. Odvolanie (Záznam č.: 7471/2020).
6. Žiadosť o stanovisko k projektu č. 19-231-00807.
7. Žiadosť o výnimku (Záznam č.: 16902/2020).
8. Rôzne
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K bodu č. 1:
Dozorná komisia dostala pred zasadnutím mejlovou poštou predmetný materiál a návrh
programu. Riaditeľ fondu vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie
návrhu programu. Členovia dozornej komisie podali návrh na vylúčenie Bodu 7. z programu
a navrhli jeho preloženie na ďalšie rokovanie dozornej komisie za účelom preštudovania dodatočných materiálov k danej žiadosti. V tejto súvislosti požiadali riaditeľa fondu, aby im
v podkladoch na ďalšie rokovanie dozornej komisie bola zaslaná zmluva č. 16-152-03844
a Zásady poskytovania finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia z roku 2016. Dozorná komisia ďalej navrhla doplniť do bodu 8. schvaľovanie uznesenia z hlasovania per rollam zo dňa 16.9.2020.
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Dozorná komisia schválila program s nasledujúcimi zmenami: vylúčila z návrhu programu 1.
rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia Bod 7. a schválila jeho preloženie na
ďalšie rokovanie dozornej komisie za účelom preštudovania dodatočných materiálov k danej
žiadosti. Dozorná komisia ďalej schválila doplnenie schvaľovania uznesenia z hlasovania per
rollam zo 16.9.2020 do Bodu 8.
K bodu č. 2:
Nakoľko v dozornej komisii došlo k výmene dvoch členov, bolo nutné pristúpiť k voľbe predsedu/predsedníčky. Člen dozornej komisie p. Mikulík podal návrh, aby sa kandidátom na post
predsedu dozornej komisie stal p. Mikletič. Keďže v odôvodnených prípadoch môže dozorná
komisia podľa rokovacieho poriadku rozhodnúť verejným hlasovaním o voľbe predsedu, napríklad ak za predsedu kandiduje iba jeden člen dozornej komisie. Členovia súhlasili s týmto
postupom a pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 5/2020:
Členovia Dozornej komisie Fondu na podporu umenia v súlade s rokovacím poriadkom Dozornej komisie FPU čl. 4 bodom 1 schvaľujú výsledok verejného hlasovania:
- Za predsedu Dozornej komisie Fondu na podporu umenia bol zvolený p. Mikletič Peter.
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

V zmysle čl. 8 bodu 5. rokovacieho poriadku Dozornej komisie FPU navrhol predseda Dozornej komisie Fondu na podporu umenia (ďalej len „predseda dozornej komisie“) schváliť prítomnosť riaditeľa fondu p. Kovalčika a finančnej a HR manažérky p. Orság na rokovaní dozornej komisie.
Za: 2
Proti: 0
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Zdržal sa: 0
Dozorná komisia schválila prítomnosť p. Kovalčika a p. Orság na rokovaní dozornej komisie.
K bodu č. 3:
Finančná a HR manažérka p. Orság informovala členov dozornej komisie o výške aktuálnych
kapitálových výdavkoch pre prijímateľov finančnej podpory (ďalej len „prijímateľ“) a o výške
prenesených kapitálových prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2019 a o výške prenesených kapitálových vratiek z roku 2019. Ďalej oboznámila dozornú komisiu so zámerom spätnej zmeny kódu zdroja pri už zaslaných kapitálových výdavkoch prijímateľom, aby boli prvotne vyčerpané prenesené kapitálové prostriedky a vratky z roku 2019.
Uznesenie č. 6/2020:
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia schvaľuje spätnú zmenu kódu zdroja pri použitých kapitálových výdavkoch prijímateľom finančnej podpory tak, aby boli vyčerpané všetky
prenesené kapitálové prostriedky a vratky z roku 2019.
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 4:
Žiadateľovi o poskytnutie finančných prostriedkov NOMANTINELS (ďalej len „žiadateľ“) bola
podporená žiadosť č. 20-364-02586 vo výške 17.000 EUR, avšak pri kontrole hranice DE MINIMIS bolo zistené, že poskytnutím pridelených finančných prostriedkov by bola prekročená
hranica minimálnej pomoci. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné znížiť pridelenú sumu na
12.500 EUR, a z rovnakého dôvodu bolo nutné vyradiť z rozhodovacieho procesu žiadosti
žiadateľa NOMANTINELS č. 20-115-03866 a 20-112-03870.
Riaditeľ fondu objasnil členom dozornej komisie, že pri rozhodovaní o pridelení finančných
prostriedkov žiadateľovi NOMANTINELS konal v súlade so Schémou minimálnej pomoci,
schválenou Protimonopolným úradom, pod ktorú uvedené podprogramy spadajú.
Pán Mikletič konštatoval, že sťažnosť zo strany žiadateľa NOMANTINELS je neopodstatnená
a Fond konal v súlade so Schémou minimálnej pomoci.
Pán Mikulík konštatoval, že Fond všetkých žiadateľov upozorňuje, že poskytuje prostriedky
prostredníctvom formy DE MINIMIS a bol na to žiadateľ aj upozornený v rámci zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Pán Mikulík zároveň súhlasí s rozhodnutím riaditeľa fondu
o pridelení finančných prostriedkov žiadateľovi NOMANTINELS.
Uznesenie č. 7/2020:
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia schvaľuje rozhodnutie riaditeľa Fondu na podporu umenia o vyradení žiadostí sťažovateľa NOMANTINELS č. 20-115-03866 a 20-112-03870
z rozhodovacieho procesu, a zároveň schvaľuje text právneho stanoviska zo strany Fondu na
podporu umenia pre sťažovateľa NOMANTINELS.
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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K bodu č. 5:
Prijímateľovi poskytnutých finančných prostriedkov Anténa – sieť pre nezávislú kultúru (ďalej
len „prijímateľ“) bola udelená zmluvná sankcia na vrátenie celej sumy poskytnutej dotácie vo
výške 4.000 EUR za zmluvu č. 19-163-02625, nakoľko prijímateľ vykonal zmenu miesta a dátumu konania podujatia bez predošlého uzatvorenia dodatku ku zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov (ďalej len „zmluva“), čím porušil zmluvné podmienky.
Členovia dozornej komisie konštatovali, že prijímateľ mal v zmluve jasne uvedené, že ak nedodrží miesto a dátum uvedený v zmluve, bude musieť vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej sume, tým pádom je rozhodnutie zo strany FPU jednoznačne oprávnené.
Uznesenie č. 8/2020:
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia zamieta odvolanie voči sankcii prijímateľa poskytnutých finančných prostriedkov Anténa – sieť pre nezávislú kultúru (ďalej len „prijímateľ“)
ku zmluve č. 19-163-02625, nakoľko prijímateľ porušil zmluvné podmienky.
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 6:
Prijímateľ poskytnutých finančných prostriedkov FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania (ďalej len „prijímateľ“) porušil zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19231-00807 (ďalej len „zmluva“) nedodržal záväzné vecné výstupy podľa zmluvy tým, že vydal
dve čísla časopisu v inom termíne, ako mal stanovené v zmluve.
Na základe vyššie uvedenej skutočnosti Fond navrhuje pomerné krátenie poskytnutej dotácie nasledovne: celková suma poskytnutých finančných prostriedkov prijímateľovi bola
20.000 EUR na vydanie 5 čísel časopisu, z čoho vyplýva, že náklady na jedno číslo časopisu sú
4.000 EUR. Nakoľko prijímateľ vydal dve čísla časopisu v rozpore so zmluvou, Fond navrhuje
vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov od prijímateľa v sume 8.000 EUR.
Dozorná komisia konštatuje, že prijímateľ vydal dve čísla časopisu v rozpore so zmluvou
a schvaľuje navrhované vrátenie pomernej časti dotácie od prijímateľa.
Uznesenie č. 9/2020:
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia schvaľuje závery správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej Fondom a súhlasí so zamietnutím výhrad prijímateľa poskytnutých finančných prostriedkov FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania voči tejto
správe.
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu č. 8:
Riaditeľ fondu podal dozornej komisii informáciu o výsledku hlasovania pre rollam zo
16.9.2020.
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Hlasovanie per rollam Dozornej komisie Fondu na podporu umenia vo veci schválenia
návrhu úpravy rozpočtu Fondu na podporu umenia na rok 2020.
Uznesenie č. 3/2020:
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia schvaľuje návrh úpravy rozpočtu Fondu na
podporu umenia na rok 2020 v znení, v akom je priložený k uzneseniu.
Za:3
Proti:0
Zdržal sa:0
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

V rámci bodu rôzne sa dozorná komisia taktiež venovala týmto záležitostiam:
 Riaditeľ fondu informoval členov dozornej komisie o hospodárení Fondu: Fond neplánuje aktuálne žiadne verejné obstarávanie v hodnote nad 5.000 EUR.
Taktiež oboznámil členov dozornej komisie, že Fond bude v tomto roku prijímať nových zamestnancov, pravdepodobne štyroch, a prenajímať nové priestory v rámci aktuálneho sídla Fondu, nakoľko bol Fondu poskytnutý príspevok od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v hodnote 9 500 000 EUR na základe
Dodatku č. 1 č. MK-64/2020/M k zmluve č. MK-244/2019/M zo dňa 20. decembra
2019.
 Riaditeľ fondu ďalej informoval dozornú komisiu, že nájomná zmluva u prenajímateľa
sídla Fondu na Cukrovej 14 končí k 31.10.2021, preto bude Fond do budúcna riešiť
buď predĺženie aktuálne platnej nájomnej zmluvy prostredníctvom dodatku, alebo
bude hľadať nové priestory. Pán Mikulík v tejto veci odporučil informovať sa či je
možné uzavrieť dodatok k aktuálne platnej nájomnej zmluve, alebo bude potrebné
vykonať verejné obstarávanie. Taktiež odporučil obrátiť sa na ministerstvo ohľadom
dopytu voľných priestorov na prenájom.
 Pán Mikulík odporučil Fondu v zmysle schválenej zmeny rozpočtu Fondu na rok 2020,
aby kontaktoval ministerstvo ohľadom zmeny vybraných kapitálových prostriedkov
na bežné.

V Bratislave dňa 30.9. 2020
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Orság
Zápis overil: Ing. Ján Mikulík

Mgr. Mikletič Peter
predseda Dozornej komisie FPU

Ing. Ján Mikulík
člen Dozornej komisie FPU
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