
Dodatok č. 1 
k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov 

č. 20-120-00877 

 

uzatvorený  v su lade s ust. § 19 za kona č . 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultu rý na rodnostný čh 

mens í n a o zmene a doplnení  niektorý čh za konov v znení  neskors í čh predpisov v spojitosti 

s ustanovení m 6.3 Zmluvý o poskýtnutí  finanč ný čh prostriedkov č . 20-120-00877 (ďalej aj ako 

"Dodatok"), kde zmluvný mi stranami su : 

 

 

Poskytovateľ 

na zov:     Fond na podporu kultúry národnostných menšín 

sí dlo:     Cukrova  14, 811 08 Bratislava-Stare  Mesto 

IC O:     51049775 

konaju č prostrední čtvom:  Mgr. Norbert Molna r, riaditeľ FPKNM 

zriadený :  za konom č . 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultu rý 

na rodnostný čh mens í n a o zmene a doplnení  niektorý čh za konov 

E-mail:     kultminor@kultminor.sk 

Bankove  spojenie:   S ta tna pokladniča 

C í slo u č tu (IBAN):   SK10 8180 0000 0070 0057 8947 

variabilný  sýmbol:   2012000877 

 

(ďalej aj ako „Poskytovateľ“) 

 

Prijímateľ    

občhodne  meno/meno a 

priezvisko:    Rusínska obroda na Slovensku     

sí dlo/miesto 

podnikania/býdlisko:  Masarýkova 20, 081 01 Pres ov    

IC O/rodne  č í slo:   17151074       

DIC :     2021225910   

IC  DPH:       

S tatuta rný orga n:   Ing. Martin Karas , predseda      

E-mail:     mato.karas@gmail.čom  

č í slo u č tu - IBAN:   SK11 1100 0000 0029 2584 9718    

 

(ďalej aj ako "Prijímateľ") 

 

 

C l. I 

Úvodné ustanovenie 

 

Poskýtovateľ a Prijí mateľ sa vza jomne dohodli, z e uzatvorení m tohto Dodatku č . 1 sa dopl n a 

Zmluva o poskýtnutí  finanč ný čh prostriedkov č . 20-120-00877 (ďalej len Zmluva) na realiza čiu 

projektu „CELONÁRODNÉ OSLAVY DŇA RUSÍNOV NA SLOVENSKU“ (ďalej len Projekt). 

 

 

 

mailto:mato.karas@gmail.com


C l. II 

 

 V č asti 2. po vodnej Zmluvý zo dn a 29. ju la 2020 sa mení  znenie po vodne ho bodu 2.2 takto: 

 

„Prijímateľ je povinný použiť Dotáciu najneskôr do: 30. septembra 2021.“ 

 

 

C l. III 

 

 V č asti 3. Zmluvý zo dn a 29. ju la 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. októbra 2021.“ 

 

 

 

C l. IV 

 

1. Ostatne  ustanovenia Zmluvý tý mto Dodatkom nedotknute  osta vaju  bez zmený. 

 

2. Tento Dodatok a jeho prí lohý su  výhotovene  v dvočh rovnopisočh, z ktorý čh jeden dostane 

Prijí mateľ a jeden Poskýtovateľ. Prijí mateľ podpisom tohto Dodatku výhlasuje, z e sa obozna mil 

s prí slus ný mi ustanoveniami Dodatku a su hlasí  s nimi. 

 

3. Tento Dodatok nadobu da platnosť dn om jeho podpí sania oboma Zmluvný mi stranami. Tento 

dodatok podlieha v zmýsle prí slus ný čh ustanovení  za kona č . 40/1964 Zb. Obč ianský za konní k 

v znení  neskors í čh predpisov v spojení  s relevantný mi ustanoveniami za kona č . 211/2000 Z. z. 

povinne mu zverejneniu. 

 

 

 

 

Poskýtovateľ:       Prijí mateľ: 

 

Bratislava, dn a 29.04.2021    Pres ov, dn a 28.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Fond na podporu kultu rý na rodnostný čh                                           Rusí nska obroda na Slovensku 

mens í n            Ing. Martin Karas    

  Mgr. Norbert Molna r               predseda 

                riaditeľ      


