Dodatok č. 2
k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 20-513-01903
uzatvorený v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a
doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov; v spojení s ust. § 262 a § 269
ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej aj ako Dodatok), kde zmluvnými stranami sú:
Poskytovateľ
názov:

Fond na podporu umenia

sídlo:

Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto

IČO:

42418933

konajúc prostredníctvom:

Mgr. Dušan Buran, Dr. phil., predseda rady FPU
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeľ FPU

zriadený:

zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia

E-mail:

petra.kozakova@fpu.sk

bežný účet – IBAN:

SK58 8180 0000 0070 0054 3066

depozitný účet – IBAN:

SK20 8180 0000 0070 0055 3256

variabilný symbol:

2051301903

(ďalej aj ako Poskytovateľ)
Prijímateľ
obchodné meno/meno a
priezvisko:
sídlo/miesto
podnikania/bydlisko:

Knižnica pre mládež mesta Košice
Kukučínova 2, 04359 Košice, Slovenská republika

IČO/rodné číslo:

00189006

DIČ:

2020785910

IČ DPH:
Štatutárny orgán:

PhDr. Kamila Prextová, riaditeľka

E-mail:

kniznicake@kosicekmk.sk, kamila.prextova@gmail.com

číslo účtu – IBAN:

SK07 5600 0000 0005 0231 3007

(ďalej aj ako "Prijímateľ")

1. Prijímateľ písomne doručil Poskytovateľovi dňa 15.04.2021 žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí
finančných prostriedkov č. 20-513-01903 (ďalej len Zmluva) na realizáciu projektu Motivačné
aktivity s detským čitateľom (ďalej len Projekt).
2. V Prílohe č. 1 Zmluvy sú Záväzné výstupy projektu nahradené v znení ako sú uvedené Prílohe č. 1
tohto Dodatku, výstupy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú bez zmeny.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny.
4. 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.
5. 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.

V Bratislave dňa

V .................................... dňa 14.05.2021

............................................................

............................................................

predseda rady FPU

Prijímateľ

Za Poskytovateľa

............................................................
riaditeľ FPU
Za Poskytovateľa

Príloha č. 1: Výstupy projektu
1)

Podujatia,

festivaly,

prehliadky,

súťaže,

koncerty,

medzinárodné

prezentácie,

konferencie,

vzdelávacie aktivity/podujatia, školenia, semináre
Názov podujatia: Motivačné aktivity s detským čitateľom
Začiatok a koniec podujatia: január - jún 2021
Trvanie (počet dní): 2 dni
Miesto podujatia: online priestor
Druh aktivít a ich minimálny počet (koncerty, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod. podľa charakteru
výstupov) v rámci hlavného podujatia: 2 dňový odborný webinár
Odhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov: cca 70 návštevníkov Počet lektorov a
prednášajúcich a tlmočníkov - cca 12
Celkový počet divákov, poslucháčov a konzumentov zborníka je 1000.
Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu:
sprievodná aktivita nie je súčasťou projektu
Iné výstupy a propagácia projektu: plagát, sociálne siete, pozvánka, webová stránka Knižnice pre
mládež mesta Košice, fanpage Knižnice a webový portál knihovnícky www.infolib.sk a Slovenskej
asociácie knižníc.
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Na všetkých tlačovinách a tlačových správach prezentujúcich
projekt bude uvedené logo a veta: Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond
je hlavným partnerom projektu.

