
Dodatok č. 1 
k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

číslo:  MK-1282/2011/4.2.1 
                                                                    (ďalej len „dodatok“) 
 
uzatvorený medzi zmluvnými stranami označenými ako:  
 
 
Poskytovateľ:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
    Námestie SNP č. 33, 813 31  Bratislava 1 
Zastúpený:    Daniel Krajcer, minister kultúry Slovenskej republiky 
alebo    Soňa Filípková, vedúca služobného úradu Ministerstva kultúry 
                                                   Slovenskej republiky 
IČO:    00165 182 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Výdavkový účet:   000000-7000071652/8180 
Príjmový účet:   000000-7000071695/8180 
Depozitný účet:   000000-7000071687/8180 
 
      a 
  
Prijímateľ:   Žudro  
Adresa:    Dražická 20, 841 01  Bratislava - Dúbravka 
Zastúpený:   Jana Belišová, predseda 
IČO:    31817548   
Číslo účtu:   2626701203  
Peňažný ústav:   1100 Tatra banka, a.s. 
 
 
 
1. Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                                 

č. MK-1282/2011/4.2.1 zo dňa 10.06.2011 (ďalej len „zmluva“) poskytovateľ poskytol 
prijímateľovi „Žudro“ dotáciu zo štátneho rozpočtu v sume 5 500 EUR                                         
(slovom: päťtisíc päťsto EUR) na realizáciu projektu s názvom „after Phurikane“                                       
na účel - príspevok na realizáciu workshopu a koncertov tvorivého spracovania starodávnych 
rómskych piesni.  
 

2. Na základe oznámenia prijímateľa o zmene identifikačných údajov sa zmluvné strany dohodli, 
že zmluva sa podľa čl. 6 ods. 8 zmluvy mení takto: 

 
2.1 Číslo účtu prijímateľa dotácie sa v celom texte zmluvy mení takto „z pôvodného čísla účtu 

2622701628 /1100 na nový účet 2626701203/1100“. 
 

2.2 Zmena čísla účtu prijímateľa podľa bodu 2.1 tohto dodatku sa vzťahuje aj na všetky prílohy 
zmluvy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.  

 
3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmien. 
 
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 v zmysle 
zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 



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

svojimi podpismi. 
 
 
Bratislava,        , 
 
 
 
................................................................   .......................................................................... 
     poskytovateľ (podpis)                                  (podpis) 
 
 


