
DODATOK Č. 1  

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Č. 16-622-05338 

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 spojení s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Ob-

chodný zákonník v znení neskorších predpisov / v spojení s ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občian-

sky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Dodatok“), kde zmluvnými stranami sú:  

1. Prijímateľ písomne doručil Poskytovateľovi dňa 10.02.2017 žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí 

finančných prostriedkov č. 16-622-05338 (ďalej len Zmluva) na realizáciu projektu Videoart na 

Slovensku - edícia videoumenia PGU (ďalej len Projekt). 

2. V Prílohe č. 1 Zmluvy sú Záväzné výstupy projektu nahradené v znení ako sú uvedené Prílohe č. 1 

tohto Dodatku. 

3. Bod 5.6 Zmluvy sa mení nasledovne: 

„Prijímateľ je povinný použiť finančné prostriedky výlučne na výdavky súvisiace s realizáciou Pro-

jektu (ďalej len oprávnené výdavky). FPU bude ako oprávnené výdavky podľa predchádzajúcej vety 

akceptovať aj výdavky Prijímateľa, ktoré Prijímateľ vynaložil pred uzavretím Zmluvy, ak boli vyna-

ložené na úhradu výdavkov, ktoré vznikli najskôr 01.01.2016. Výdavky musia Prijímateľovi vznik-

núť najneskôr do 23.05.2017. Dňom vzniku výdavku sa rozumie deň dodania tovaru alebo poskyt-

nutia služieb, ktoré sú predmetom vyúčtovania. Dňom úhrady sa rozumie deň odpísania finančných 

prostriedkov z účtu Prijímateľa za účelom zaplatenia ceny za tovar alebo služby.“ 

4. Bod 6.3. druhá veta Zmluvy sa mení nasledovne:  

POSKYTOVATEĽ  

názov:  FOND NA PODPORU UMENIA 

sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava – Staré Mesto 

IČO: 42 418 933 

konajúc prostredníctvom: prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD., predseda rady 

 Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeľ FPU 

E-mail: info@fpu.sk, zuzana.borosova@fpu.sk 

bežný účet – IBAN: SK58 8180 0000 0070 0054 3066 

depozitný účet – IBAN: SK20 8180 0000 0070 0055 3256 

variabilný symbol: 1662205338 

(ďalej aj ako „Poskytovateľ“)  

PRIJÍMATEĽ  

obchodné meno/meno a priezvisko:  Považská galéria umenia v Žiline 

sídlo/miesto podnikania/bydlisko:  Štefánikova 2, 010 01 Žilina 

IČO/rodné číslo: 36145190 

DIČ: 2021459627 

Štatutárny orgán: Mgr. Milan Mazúr, riaditeľ 

E-mail: pgu@post.sk 

číslo účtu – IBAN: SK9281800000007000481926 

(ďalej aj ako „Prijímateľ“) 
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„Prijímateľ je povinný Vyúčtovanie podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi predložiť v tlače-

nej podobe vygenerovanej z registračného systému FPU najneskôr do termínu: 30.09.2017.“ 

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny. 

6. Tento Dodatok a jeho prílohy sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane Prijíma-

teľ a jeden Poskytovateľ. Prijímateľ podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že sa oboznámil s prísluš-

nými ustanoveniami Dodatku a súhlasí s nimi. 

7. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Tento doda-

tok 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 ........................... 

 

 

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

Predseda rady FPU      Prijímateľ 

Za Poskytovateľa  

 

 

 

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

Riaditeľ FPU       

Za Poskytovateľa 
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Príloha č. 1: Záväzné výstupy projektu 

Samostatná knižná/DVD edícia slovenského videoumenia a digitálneho umenia - kombinácia kniž-

ného publikačného výstupu a DVD 

Knižná - textová časť/sprievodný bukletu DVD: odborné texty k tvorbe autorov, biografické údaje 

Multimediálny nosič - DVD: obrazový výber z tvorby autora/autorky, ukážka vybraných videodiel, 

videí a videoperformancií, výber bibliografie  

 

Názov: Peter Meluzin 

Autorka textov: Mira Sikorová - Putišová  

Vydavateľ: Považská galéria umenia v Žiline 

Celkový náklad: 200 ks 

Predpokladaný rozsah textovej časti (buklet DVD): 10 NS 

Predpokladaný termín vydania: máj 2017 

 

Názov: Miroslav Nicz 

Autorka textov: Eliška Mazalanová  

Vydavateľ: Považská galéria umenia v Žiline 

Celkový náklad: 200 ks 

Predpokladaný rozsah textovej časti (buklet DVD): 10 NS 

Predpokladaný termín vydania: máj 2017 

 

Názov: Jana Želibská 

Autorka textov: Katarína Rusnáková  

Vydavateľ: Považská galéria umenia v Žiline 

Celkový náklad: 200 ks 

Predpokladaný rozsah textovej časti (buklet DVD): 10 NS 

Predpokladaný termín vydania: máj 2017 

 

Propagácia projektu: prezentácia projektu na webstránke PGU, tlačová správa, distribúcia: predaj 

v PGU a vybraných galériách na Slovensku 

 

 


