
Dodatok č. 1 
k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov 

č. 20-442-01290 

uzatvorený v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a 
doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov; v spojení s ust. § 262 a § 269 
ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej aj ako Dodatok), kde zmluvnými stranami sú: 

Poskytovateľ 

názov: 

sídlo: 

IČO: 

konajúc prostredníctvom: 

zriadený: 

E-mail: 

bežný účet - IBAN: 

depozitný účet - IBAN: 

variabilný symbol: 

(ďalej aj ako Poskytova tel) 

Prijímateľ 

obchodné meno/meno a 
priezvisko: 

sídlo/miesto 
podnikania/bydlisko: 

IČO/rodné číslo: 

DIČ: 

IČ DPH: 

štatutárny orgán: 

E-mail: 

číslo účtu - IBAN: 

(ďalej aj ako "Prijímatel'') 

Fond na podporu umenia 

Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 

42418933 

Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka rady FPU 

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeľ FPU 

zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia 

andrej .kotlarik@fpu.sk 

SK58 8180 0000 0070 0054 3066 

SK20 8180 0000 0070 0055 3256 

2044201290 

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 

Ulica M. R. štefánika 875/200, 093 Ol Vranov nad Topľou, Slovenská 
republika 

35519088 

2020630898 

Ing. Alfonz Kobielsky, riaditeľ 

peternovak@kulturavranov.sk 

SK34 0900 0000 0005 6074 9407 

1. Prijímateľ písomne doručil Poskytovateľovi dňa 19.08.2020 žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí 
finančných prostriedkov č. 20-442-01290 (ďalej len Zmluva) na realizáciu projektu ZLATÝ 
GAŠTAN (ďalej len Projekt). 

2. V Prílohe č. 1 Zmluvy sú Záväzné výstupy projektu nahradené v znení ako sú uvedené Prílohe č. 1 
tohto Dodatku. ' 

3. V Prílohe č. 1 Zmluvy sa mení termín realizácie podujatia: november - december 2020. 

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny. 
5. Tento Dodatok a jeho prílohy sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane 

Prijímateľ a jeden Poskytovateľ. Prijímateľ podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že sa oboznámil s 
príslušnými ustanoveniami Dodatku a súhlasí s nimi. 



6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Tento 
dodatok podlieha v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov v spojení s relevantnými ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. 
povinnému zverejneniu. 

V Bratislave dňa 
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