
Dodatok č. 1 
k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov 

č. 20-110-01746 
 

uzatvorený v súlade s ust. § 19 zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných 

menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojitosti 

s ustanovením 6.3 Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-110-01746 (ďalej aj ako 

"Dodatok"), kde zmluvnými stranami sú: 

 

 

Poskytovateľ 

názov:     Fond na podporu kultúry národnostných menšín 

sídlo:     Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 

IČO:     51049775 

konajúc prostredníctvom:  Mgr. Norbert Molnár, riaditeľ FPKNM 

zriadený:  zákonom č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry 

národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

E-mail:     kultminor@kultminor.sk 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu (IBAN):   SK10 8180 0000 0070 0057 8947 

variabilný symbol:   2011001746 

 

(ďalej aj ako „Poskytovateľ“) 

 

Prijímateľ    

obchodné meno/meno a  

priezvisko:    CHARTIKANO občianske združenie 

sídlo/miesto 

podnikania/bydlisko:  Krížna 247/8, 900 42 Dunajská Lužná 

IČO/rodné číslo:   30854482 

DIČ:     2021940811 

IČ DPH:     

Štatutárny orgán:   Róbert Rigó, riaditeľ 

E-mail:     chartikano@gmail.com 

číslo účtu - IBAN:   SK78 0200 0000 0040 3991 5556     

 

(ďalej aj ako "Prijímateľ") 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenie 

 

Poskytovateľ a Prijímateľ sa vzájomne dohodli, že uzatvorením tohto Dodatku č. 1 sa dopĺňa 

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-110-01746 (ďalej len Zmluva) na realizáciu 

projektu 16. Európske rómske kováčske sympózium (ďalej len Projekt). 

 

 

 



Čl. II 

 

V časti 2. pôvodnej Zmluvy zo dňa 28. augusta 2020 sa mení znenie pôvodného bodu 2.2 takto: 

 

„Prijímateľ je povinný použiť Dotáciu najneskôr do: 31. decembra 2021.“ 

 

 

Čl. III 

 

 V časti 3. Zmluvy zo dňa  28. augusta 2020 sa mení bod 3.1 takto: 

 

 „Prijímateľ je povinný vypracovať a predložiť Poskytovateľovi finančné vyúčtovanie Dotácie a vecné 

vyhodnotenie Projektu (ďalej spolu len „Vyúčtovanie“), a to v termíne do: 31. januára 2022.“ 

 

 

 

Čl. IV 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

 

 

Poskytovateľ:       Prijímateľ: 

 

Bratislava, dňa 27.04.2021    Dunajská Lužná, dňa 07.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

Fond na podporu kultúry národnostných                CHARTIKANO občianske združenie 

menšín       Róbert Rigó 

    Mgr. Norbert Molnár         riaditeľ              

                 riaditeľ       

 


