
Príloha č. 5 

k vnútornému predpisu ÚSŽZ  č. 2/2017 

 
DODATOK č.1 

k zmluve 

č. 0634/RS/2020 

 

o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí  

z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

 

uzatvorený podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka, § 5 a § 6 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich 

v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 8a zákona      č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „dodatok“) 

 

medzi 

 
Názov: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

Sídlo: Palisády 29/A, 817 80 Bratislava 15, Slovenská republika 

Zastúpený: Mgr. Milan Ján Pilip, predseda 

IČO: 30798868 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 

Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0045 7352 

BIC/SWIFT:  SPSRSKBAXXX 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

a 

 
Názov:    Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 
Sídlo:    Bulevar Mihajla Pupina 1/4, Nový Sad, 21000, Srbsko 
Bankové spojenie:  NLB banka a.d. Beograd 
Názov účtu:   devízový  
IBAN / Číslo účtu:   540...08792461, RS35 3100 0708 0000 0945 31  
BIC/SWIFT:   CONARS22   
 

Štatutárny orgán 
Meno a priezvisko:  Libuška Lakatošová 
Dátum narodenia:    
Štátna príslušnosť:    
Adresa pobytu:     
e-mailová adresa:    
(ďalej len „prijímateľ“) 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 

 
Čl. I 

 

Zmluvné strany sa formou tohto dodatku dohodli na nasledujúcich zmenách a doplneniach uvedenej zmluvy:  

 

Čl. I 
Predmet zmluvy, účel a výška poskytnutej dotácie 

 

Predmet zmluvy: poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky 

 

Výška poskytnutej dotácie: 800 €  (slovom Osemsto eur) 
 

Oblasť štátnej podpory:   Médiá 
 

Účel realizácie: projekt s názvom: Rozhlasová súťaž mladých recitátorov na bežné výdavky  
 

Schválené položky: propagácia; nákup kníh, literatúry; ocenenia; bankové poplatky 
 



sa mení takto: 

 
Čl. I 

Predmet zmluvy, účel a výška poskytnutej dotácie 

 

Predmet zmluvy: poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky 

 

Výška poskytnutej dotácie: 800 €  (slovom Osemsto eur) 
 

Oblasť štátnej podpory:   Médiá 
 

Účel realizácie: projekt s názvom: Rozhlasová súťaž mladých recitátorov dištančnou formou na bežné 

výdavky  
 

Schválené položky: propagácia; nákup kníh, literatúry; ocenenia; bankové poplatky; platby za odborné služby 

(práca odbornej poroty)  
 

 
Čl. II 

 

1) Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú týmto nedotknuté. 

 

2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali a s jeho obsahom súhlasia, že dodatok bol 

uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak nápadne 

nevýhodných podmienok. 

 

3) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť tento dodatok, ako aj spôsobilosť 

k súvisiacim právnym úkonom, nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, 

že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 

4) Tento dodatok je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. 

 

5) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle zákona uvedeného v ods. 4.  

 

6) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch v slovenskom 

jazyku, pričom dva rovnopisy dostane poskytovateľ a dva rovnopisy dostane prijímateľ. 

 

 

V ............................ dňa ................                                                             V Bratislave  dňa............................. 

 

 

 

    ---------------------------------------            -------------------------------------------- 

                    Prijímateľ                                                Poskytovateľ                        

                Libuška Lakatošová                                                    Mgr. Milan Ján Pilip  

                 predsedníčka                                                                                                     predseda 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny                                    Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí   
 

                                

 

                                                 

            

 

            

 

 


