
Dodatok č. L
k Zmluve o poskytnutí finančnych prostriedkov

č. 2o-513-o2oo5

uzatvoreny v srilade s ust. 22 zákona č. 2841201,4 Z, z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a

cloplnení zákona č. 4341201,0 Z. z. o poslcytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultriry Slovenskej
republiky v znení zákona č.79l20I3 Z. z. v znení neskorších predpisov; v spojení s ust, 262 a 269

ods. 2 Obchodného zákonníka (d'alej aj ako Dodatok), kde zmluvnymi stranami s :

PoskytovateI
názov: Fond na podporu umenia
sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto

ICO: 42418933
konajric prostredníctvom: Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka rady FPU

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditel'FPU
zriadeny: zákonom č, 284l20L4 Z. z. o Fonde na podporu umenia
E-mail: petra.kozakova@fpu.sk

bežny ričet - IBAN: SK58 8180 0000 0070 0054 3066

depozitn ričet - IBAN: SK20 8180 0000 0070 0055 3256

variabilny symbol: 2O513O2O05

(dhlej aj ako Posk3Éovatel')

Prijímatet
,;:::-cd::e ::]e;:c íleno a
priezvisko:-I(ysuckáknižnicavČadci
sídlo/miesto
podnikania/bydlisko: Ul. 17. novembra L258,o22 0]. Cadca, Slovenskárepublika

IČO/rodné číslo; 36145068

DIČ: 2O2L435625

Ič opH:
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. V srivislosti s ochorením COVID-l9 a qruojom aktuálnej situácie z dóvodu ochorenia COVID-19
spósoben m koronavírusom SARS-CoV-Z na zemí Slovenskej republiky a prípadnym vznikom
krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu v zmysle 2 písm. a) zákona č. 387 lZ0O2 Z.
z. o riadení štátu v krízoq ch situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov, ktoré majri bezprostredny dopad na realizácirr a vy čtovanie Projektu a v spojení so
Žiadosťou Prijímatel'a doručenej dňa 05.10.2020, sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku ku
Zmluve.

2. Bod 5.6 Zmluvy sa mení nasledovne:
"Prljímatel' je povinn použiť finančné prostriedky v lrrčne na q davky stivisiace s realizáciou

, Projektu (dalej len oprávnené v ctavky). FPU bude ako oprávnené v davky podlh predchádzajricej



vetý akceptovať aj výdavky Prljímatelh, ktoré Prijímatel vynaložil pred uzavretím Zmluvy, ak boli
vYnaloŽené na Úhradu qýdavkov, ktoré vznikli najskór O1.01.2O2O. Výdavtry musia Prijímatelbvi
vzniknúť najneskór do 30.06.2O21. Dňom vzniku rlýdavku sa rozumie deň dodania tovaru alebo
PoslrYtnutia sluŽieb, ktoré sú predmetom vyričtovania. Dňom úhrady sa rozumie deň odpísania
finanČných prostriedkov z účtu Pňjímatelh 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 Poskytovatelbvi predložiť v
tlaČenej podobe vygenerovanej z registračného systému FPU najneskór do termínu: 3o.o9.2o21."

4. V Prílohe Č. 1 Zmluvy súZávázné qýstupy projektu nahradené vznení ako sú uvedené Pňlohe č, 1
tohto Dodatku.

5. V Pňlohe Č,2 Zmh]vy je Rozpočet projektu nahradený v znení ako je uvedený Prílohe č. 2 tohto
Dodatku.

6. ostatné ustanovenia zmluvy !ýmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny,
7. Tento Dodatok a jeho pdlo|y sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane

Prijímateť a jeden Poskytovatell Prijímatel podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že sa oboznámil s
príslušnýrni ustanoveniami Dodatku a súhlasí s nimi,

8. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Tento
doclatok podlieha v zmysle pdslušných ustanovení zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonnfu y
znení neskorŠÍch predpisov v spojení s relevantnými ustanoveniami zákona č. 2llfZooo Z. z.
povinnému zverej neniu.

2 1 ll0v. 2020
V Bratislave dĎa V

pr-eds e dníčka ráalrrP ú__l_
Za Poskytovatel'a

ňaditel'FPU
Za Pos}rytovatel'a

PrUímatel'



/

Príloha č. 1: V stupy projektu

1) Podujatia, festivaly, prehliadky, sťrťaže, koncerty, medzinárodné prezentácie, konferencie,
vzclelávacie aktiviťr,/poduj atia, školenia, semináre
Názov podujatta: Optimálna knižnica -sučasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultrirnej
a vzdelávacel oblasti 4.

Začiatok a koniec podujatia: január - j nl202t
Tnanie (počet dní): 1
Miesto podujatia: Cadca
Druh aktirrt a ich minimálny počet (koncerty, vystripenia, preclstavenia, eventy a pod, podlh charakteru
llstupoi-l t rámci hlavného podujatia: 1 Oclborny vzdelávací seminár pre knihovníkov verejn ,ch knižníc
1,online formáte
Ocihadovanl-počet divákov i poslucháčov / návštevníkov: 30 knihovníkov
Yr-stupujucr: 3 h]arní lelďori s pdspevkami na témy:
_Arteterapia a svet rjtvarn ch oclpoveclí hlhdanych v knižnici, Možnosti využívanie biblioterapie,
zážitkoveho čítania v práci s používatelbm, Edukácia seniorov vo vzťahu ku knižnici; d'alší vystupujrici: 5

knihor-níkov regionálnl,ch knižníc Žllin. kra; a

Dalšie realizované aktivity v rámci podujatia, pdp. sprievodné podujatia, ak sri sričasťou projektu: e-
v stava kníh a inych dokumentov z fondu Kysuckej knižnice v Čaclci k téme: arteterapia, biblioterapia,
andragogika, práca v knižnici so seniormi a inak znev hodnenymi ob5rvatelmi v mieste pósobenia s
priloženymi oclbornymi rešeršami
Iné q stupy a propagácia projektu: Plagát programom, pozvánky. webová stránka a Facebook Kysuckej
knižnice v Čadci, zverejnené videozáznamy a prezentácie na webovej stránke Kysuckej knižnice v Čadci
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Propagácia a informovanosť projektu bude zabezpečovať a
zrealizovať v zmysle usmernení Pfiručky k propagácii a informovaní o získaní podpory z verejn; ch
zclrojov z FPU, a to nasledovne: 1. na plagát a pozvánku a inych tlač. dokumentoch sa v hornej časti
unriestni logo FPU a uvedie "Hlavny paftner: Foncl na podponr r.tmenia"a v clolnej časti "Podujatie z
vere.;nych zdrojov podporil FPU"; 2. zverejnené videozáznamy a prezentácie na webovej stránke KK,
reportáŽ s fotodokumentáciou bude umiestnená na Facebook KK so všet\ mi náležitostami publicity,
vyuŽijeme aj Instagram, Fotogalériu na webe KK S, po ukončení projektu bude vypracovaná tlačová
správa pre média - bude umiestnená na webe KK.


