Dodatok č. 2
k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 20-513-01824
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:

Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka 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:

2051301824

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

Mestská knižnica mesta Piešťany
Školská 19, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

IČO/rodné číslo:

00182885

DIČ:

2020530809

IČ DPH:
Štatutárny orgán:

Ing. Margita Galová, riaditeľka

E-mail:

galova@kniznica.sk

číslo účtu – IBAN:

SK29 5600 0000 0052 1630 6001

(ďalej aj ako "Prijímateľ")

1. Prijímateľ písomne doručil Poskytovateľovi dňa 28.07.2020 žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí
finančných prostriedkov č. 20-513-01824 (ďalej len Zmluva) na realizáciu projektu Zaži knihu
(ďalej len Projekt).
2. Ostatné výstupy zostávajú v nezmenenej podobe ako sú v Prílohe č. 1 Zmluvy, a v Prílohe č. 1
Dodatku č. 1 (zverejnený 17.7.2020).

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 30.07.2020

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

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

predsedníčka 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: Knižný kolotoč - čítanie zo slovenských kníh na netradičných miestach
Začiatok a koniec podujatia: august 2020
Trvanie (počet dní): 2
Miesto podujatia: okres Piešťany
Druh aktivít a ich minimálny počet (koncerty, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod. podľa charakteru
výstupov) v rámci hlavného podujatia: prezentácia kníh formou čítania a dramatizácie
Odhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov:
počet účastníkov - cca 300
počet účinkujúcich - cca 10
Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu:
individuálne rozhovory s účinkujúcimi o ich tvorbe
Iné výstupy a propagácia projektu: Plagáty, pozvánky, oznamy - blog na webstránke, sociálne siete Facebook, Instagram
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Na propagačných materiáloch k podujatiam uvedieme logo
fondu a vyhlásenie v znení: "Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia." Pri
propagácii projektu uvedieme, že Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu

