Dodatok č. 1

k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019
číslo: MK-2365/2019/2.1
(ďalej len „dodatok“)
uzatvorený medzi zmluvnými stranami označenými ako:
Poskytovateľ:
Zastúpený:
alebo
IČO:
Bankové spojenie:
Výdavkový účet:
Príjmový účet:
Depozitný účet:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1
Ľubica Laššáková, ministerka kultúry Slovenskej republiky
Mgr. Kamil Peteraj, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva
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

Prijímateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IBAN:

Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede
Ulica biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda
Mgr. Jana Svetlovská, riaditeľka
36088315
SK10 8180 0000 0070 0049 1841

1. Zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2365/2019/2.1
zo dňa 12.06.2019 (ďalej len „zmluva“) poskytovateľ poskytol prijímateľovi dotáciu
v sume 1 600 eur (slovom: jedentisíc šesťsto eur) jednorázovo na podporu realizácie projektu
s názvom VII. Umelecké tvorivé dielne – stretnutie nadaných ľudí s mentálnym postihnutím
so skúsenými výtvarníkmi (ďalej len „projekt“) - príprava a realizácia kultúrnej aktivity osôb
so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.
2. Na základe žiadosti prijímateľa dotácie rozhodol poskytovateľ o zmene členenia bežných
výdavkov, na ktoré môže byť dotácia použitá, pričom suma poskytnutej dotácie sa nemení.
Zmluvné strany sa preto dohodli, že zmluva sa podľa čl. 7 ods. 11 zmluvy mení takto:
2.1. V čl. 1 odsek 2 znie: „2. Dotácia je podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) určená na úhradu bežných výdavkov
v nasledovnom členení: honoráre (odmeny) a osobné náklady, materiálové náklady súvisiace
s realizáciou projektu - materiál na tvorivé dielne, nájom (prenájom) priestorov na realizáciu
projektu - kultúrny dom“.
2.2. V čl. 2 odsek 3 znie: „3. Prijímateľ môže použiť dotáciu na úhradu niektorých výdavkov
uvedených v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy. Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu na úhradu
príslušného výdavku najviac v sume, ktorú k takémuto výdavku uviedol v celkovom rozpočte
projektu, a to: honoráre (odmeny) a osobné náklady 1 030 €, materiálové náklady súvisiace
s realizáciou projektu - materiál na tvorivé dielne 1 590 €, nájom (prenájom) priestorov
na realizáciu projektu - kultúrny dom 150 €“.

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,

Dunajská Streda,

Za poskytovateľa:

Za prijímateľa:

.............................................................
Mgr. Kamil Peteraj
generálny tajomník služobného úradu

.............................................................
Mgr. Jana Svetlovská
riaditeľka

