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l(r :;,:· ~}J Dodatok č. l l ~. ~~ll~ ,: ·· .. ' ;:k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 
... . · Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 
,, . _./f číslo: MK-2945/2020/3.2 
~ . ...,.; ,.". (ďalej len "dodatok") 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami označenými ako: 

Poskytovateľ: 

Zastúpený: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Výdavkový účet: 
Príjmový účet: 
Depozitný účet: 

Prijímateľ: 

Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
IBAN: 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava l 
Natália Milanová, ministerka kultúry Slovenskej republiky 
00165 182 
Štátna pokladnica 
SK90 8180 0000 0070 0007 1652 
SK66 8180 0000 0070 0007 1599 
SK18 8180 0000 0070 0007 1687 

a 

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 
M. R. Štefánika 875/200, 093 Ol Vranov nad Topl'ou 
Alfonz Kobielsky, riaditeľ 
35519088 
SK34 0900 0000 0005 6074 9407 

l. Zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2945/2020/3.2 
zo dňa 24.6.2020 (ďalej len "zmluva") poskytovateľ poskytol prijímateľovi "Mestský dom 
kultúry, príspevková organizácia, M. R. Štefánika 875/200, 093 Ol Vranov nad Topl'ou, 
IČO 35519088" dotáciu na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom 
stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl prostredníctvom 
vyzbieraných kultúrnych poukazov. 

2. Na základe oznámenia prijímateľa o zmene identifikačných údajov sa zmluvné strany dohodli, 
že zmluva sa podľa čl. 6 ods. ll zmluvy mení takto: 

Zástupca prijímateľa uvedený v zmluve sa v celom texte zmluvy nahrádza týmto zástupcom 
prijímateľa dotácie "Mgr. Peter Novák, poverený riadením". 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmien v platnosti. 

4. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prijímateľ a dva 
poskytovateľ. 

5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa 
osobitného predpisu. 



6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali a s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú 
svojimi podpismi. 

Bratislava, 2 l OKI 2070 

Za poskytovateľa: 

················N~~áiik1ii~~~~á ................ . 
ministerka kultúry 

Vranov nad Topľou, 

Za prijímateľa: 

Mgr. Peter Novák 
poverený riadením 
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