
Dodatok č. I
k Zmluve o poskytnutí finančn ch prostriedkov

č.20-157_ooo57

uzatvoren v srilade s ust. Z2 zákona č. 284l2OL4 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a

doplnení zákona č. 4341201,0 Z. z. o posltytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kult ry Slovenskej
republiky v znení zákona č.79|ZOL3 Z. z, v znení neskorších predpisov; v spojení s ust. 262 a 269
ods. 2 Obchodného zákonníka (dhlej aj ako Dodatok), kde zmluvn mi stranami s :

Posltytovateť
názov: Fond na podporu umenia
sídlo: Cukrová L4, 81,1 08 Bratislava-Staré Mesto
Ičo: 42478933
konajric prostredníctvom: Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka rady FPU

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeť FPU
zriadeny: zákonom č.2841201,4Z. z. o Fonde na podporu umenia
E-mail: lenka,chlebova@fpu.sk
bežnl ričet - IBAN: SK58 8180 0000 0070 0054 3066

depozitn ,ričet - IBAN: SK20 8180 0000 0070 0055 3256

variabiln symbol: 2O157OOO57

(dhlej aj ako Posk3iúovatel)

Prijímatel'
obchodné meno/meno a
priezvisko: KYsucká knižnica v čadci

sídlo/miesto
podnikania/bydlisko: Ul. 17. novembra 1,258, o22 01 Čadca, Slovenská republika

IČO/rodné číslo: 36145068

DIČ: 2021,435625

tč ppn:

Štatutárny orgán: PhDr, Janka Bírová, riaditel
E-mail: mudrikova@kniznica-cadca,sk
číslo ričtu - IBAN: SK48 8180 0000 0070 0048 1360

(dhlej aj ako "Prijímatel'')

1. Pr|jímatelpísomne doručil Poskytovatelbvi dňa 15.10.2O2O žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí
finanČn ,ch prostriedkov č. 20-157-00057 (dhlej len Zmluva) na realizáciu projektu Jurinova
jeseň 2020 - ].6. roČník Celoslovenskej literárnej sriťaže duchovnej tvorby (d'alej len Projekt).

2. Bod 5.6 Zmluvy sa mení nasledovne:
"Prijímatel je povinn použiť finančné prostriedky v lučne na q davky stivisiace s realizáciou
Projektu (dhlej len oprávnené v,davky). FPU bude ako oprávnené q davky podlh predchádzajricej
vety akceptovať aj q davky Prijímatelh, ktoré Prijímatel vynaložil pred uzavretím Zmluvy, ak boli
vynaloŽené na rihradu v davkov, ktoré vznikli najskór O1.01.2O2O. V davlcy musia Pňjímatelbvi
vzniknirť najneskór do 30.06.2O21. Dňom vzniku v davku sa rozumie deň dodania tovaru alebo

, poskytnutia služieb, ktoré sri predmetom vy čtovania. Dňom rihrady sa rozumie deň odpísania



finanČných prostriedkov z účtu Prijímatelh za účelom zaplatenia ceny za tovar alebo služby."
3. Bod 6.3, tretia veta Zmluvy sa mení nasledovne:

"Prijímatel je povinný Vyúčtovanie podlh predchádzajúcej vety Poslrytovatelbvi predložiť v
tlaČenej podobe vygenerovanej z registračného systému FPU najneskór do termínu: 30.09.2O2t."

4. V Prílohe č. 1 Zmluvy súZávázné výstupy projektu nahradené v znení ako sú uvedené Pdlohe č. 1
tohto Dodatku.

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy limto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny.
6. Tento Dodatok a jeho prílohy sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch, z ktoqých jeden dostane

Prijímatel a jeden Poskytovatell Prljímatel podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že sa oboznámil s
príslušnými ustanoveniami Dodatku a súhlasí s nlml.

7. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Tento
dodatok podlieha v zmysle pdslušných ustanovení zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorŠÍch predpisov v spojení s relevantnými ustanoveniami zákona é. 21,1,12OOO Z. z.
povinnému zverejneniu.,

1 Z,tl0v 2020 V dňa 2I .l0.2020v Bratislave dňa

predsedníčka'rady EPU
Za Pos}rytovatela

ňaditel FPU
Za Poskytovatela ť

/ Pnjímatel'



Pfiloha č. 1: V stupy projektu

Názov podujatia (nemusí byt totožn; s názvom celého projektu) Jurinova jeseň 2020 - 16. ročník
Celoslovenskej literárnej sriťaže duchovnej tvorby
Začiatok a koniec podujatia (uviesť v tvare mesiac /rok) do 30.6.2021,

Trvanie (počet dní) 270
Miesto podujatia (mesto, obec - nie konkrétne miesto konania) Čadca, Klokočov,
Druh aktivít a ich minimálny počet (koncerty, vystripenia, predstavenia, eventy
v ,stupov) v rámci hlavného podujatia Literárna sriťaž
odhadovanjl počet divákov / poslucháčov / návštevníkov 50 ričastníkov lit.
sprievodn ch podujatí
Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sri sričastou projektu Qe
potrebné ich presne vymenovať) Slávnostné vyhodnotenie, Literárny večer pocl lampou, 3 besedy so

spisovatelmi, beseda s 1 qitvarníkom, spomienkové slávnosti na památn ch miestach v Turzovke a v
Klokočove, vernisáž w stavy rr Warn ótr prác a ilustrácií slov. v tvarníka
Iné q stupy a propagácia projektu (napr, plagát, webstránka, sociálne siete, Ieták, pozvánka, katalóg)
Vyhlásenie lit. s ťaže, plagát s programom, pozvánky, webstránka, Facebook, zborník vybranl ch sriťaž.
prác lit, sriťaže, tlačová správa pre médiá
Informovanie verejnosti o podpore z FPU (žiadatel je povinny postupovať podlh Príručlry pre propagáciu
FPU zverejnenej na webovom sídle FPU v časti Dokumenty) Fond na podporu umenia bude uvádzan
ako Hlavnli partner projektu na všetlq ch materiáloch, v médiách a taktiež bude zverejnená informácia o

financovaní projektu ,,podujatie z verejnych zdrojov podporil Fond na podporu umenia".

Turzovka
a pod. podla charakteru

sriťaže; 300 učastníkov


