
Dodatok č. I
k Zmluve o poslrytnutí finančn ch prostriedkov

č. 20-157_ooo56

uzatvoren} v srilade s trst. 22 zákona č. 284lz0l4 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a

doplnení zákona č. 4341201,0 Z. z. o poskytovaní clotácií v pósobnosti Ministerstva kultriry Slovenskej

republiky v znení zákona č. 79lz0l3 Z, z. v zrrortí ncskorších predpisov; v spojení s ust, 262 a 269

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

Posltytovateť
názov: Fond na podporu utrrenia

sídlo: CukrovÁ 14, 811 0t] Bratislava-Staré Mesto

Ičo: 42418933
konajric prostredníctvom: Ing. Silvia Stassclr;.,,á, predseclníčka rady FPU

Mgr. Jozef Kovalčil:, PhD., riaditel'FPU
zriadeny: zákorrom č,2B4l201.L Z, z, o Foncle na podporu umenia

E-mail: lenka.chlebova@fllti sk

bežn ričet - IBAN: SK58 8180 0000 0070 0054 3066

depozitny ričet - IBAN: SK20 B180 0000 0,r0 0055 3256

variabilnj,symbol: 2015700050

(dalej aj ako Poskytovatel)

Prijímatel'
obchodné meno/meno a _.
priezvisko:I(ysuckáriiiril'rrit;irvCadci
síd]o/miesto Ui 17. iit,,,r::ltbra i253, 02201 Cacica, Slovenská republika
podnikania,/bydIisko :

IČO/rodné číslo: 3614506t]

DIČ: 2021435625

lč opH:

Štatutárny orgán: PhDr. Jarrka i]írt;r l',, r,jaditel'

E-mail: mrrclrikova@knizll ji]ii-Cacica.Sk

číslo ričtu - IBAN: SK4B BlB0 0000 0070 0048 1360 i

(dalej aj ako "Prijímatel'')

1. Pr|jímatelpísomne doručil Poskytovatc]bvi tlňir O4.tt.ZO2O žiadosť o z[lenu Zmluvy o posltytnutí
finančnych prostriedkov č. 20-157-{jili]:j.; (ti'alcj len Zmluva) na rea]izáciu projektu Jašíkove
Kysuce 2020 - 52, ročník Celos]ovcrrsl<cj liLtrl,ílrrrc.j srjťaže mlact ch prozaikov (dhlej len Projekt).

2. Bod 5.6 Zmluvy sa mení nasleclovnt;:

"Prijímatel je povinny použiť finančnó prostriedky v ltrčne na v}davky stivisiace s realizáciou
Projektu (dhlej len oprávnené vyclavlry). Fl'U ]"lude ako oprávnené v davky podlh predchádzaj cej
vety akceptovať aj,q davky Prijírrratclh, l<tor,ó Prijímatel'qlnaložil pred rrzavretím Zmluvy, ak boli
vynaložené na ťrhradtr v davkov, ktoré vznil<]i najskór 01.01.2O2O, Vldavky musia Prijímatelbvi
vzniknírť najneskór clo 30.06.202'l , i)ňorl: i,zliiku v davktr sa rozumie deň dodania tovaru alebo
poskytnutia služieb, ktoré sťr preclntt.,l,t-llit,,l,ričtovania, Dňom rihrady sa rozumie deň odpísania



finančných prostriedkov z účtu Prljímatel?r za účelom zaplatenia ceny za tovar alebo služby."
3. Bod 6.3, tretia veta Zmluvy sa mení nasledovne:

"prljímateť je povinný vyúčtovanie podlh predchádzajírcej vety poslrytovatelbli predložiť
tlaČenej podobe vygenerovanej z ré'g'istračného systému FPU najneskór do termínu: 30.09.2O21.

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

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

Prijímateť a jeden Poskytovatel'. Pr{jímatel podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že sa obrclznámil s
pdslušnými ustanovéniami Dodatku a súhlasí s nimi,

7. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Tento
dodatok podlieha v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40lL964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorŠÍch predpisov v spojení s relevantnými ustanoveniami zákona č. 2LL|ZOOO Z. z-
povinnému zverejneniu.'
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Príloha č. 1: V ,stupy projekttr

t) Podrrjatia, festivaly, prehliadky, stiťaže, korrcerty, medzirrárodné prezentácie, konferencie,
vzdelávacie aktivity/poduj atia, školenia, semilráre
Názov podujatia (nemusí byt totožny s názvolrr celého projekttr) Jašíkove Kystrce 2020 - 52. ročnft
Celoslovenskej literárnej sriťaže mladych prozaikov
Začiatok a koniec podrrjatia (uviesť v tvare uresiac /rok) apríI 2020 l j n202I
Trvanie (počet dní) 270
Miesto podujatia (mesto, obec - nie konkrétric mit;l;t,o konania) Caclca, 'Iurzovka

Druh aktivít a ich minimálny počet (koncerty, vysl,ťrpenia, preclstavenia, eventy a pod. podla charakteru
v stupov) v rámci hlavného poclujatia Literárna sťrt]až

Odhadovan počet divákov / poslucháčov / nťivštevníkov 50 sriťažiacich mlad ch prozaikov, 200
ričastníkov sprievoclnych poduj atí
Ďalšie realizované aktivity v rárrlci poctujatia, príp, sprievoclné poclrrjatia, ak su sričasťou projektu (ie
potrebné ich presne vymenovať) Slávnostné rlyhr>ilrlotenie lit, sťrťaže, Literárny večer pod lampou, 4
besedy so spisovatelmi, 1 beseda s v}tvarní}<onl. r,,istava ilustrácií a vernisáž, spomienková slávnosť pri
památnej tabuli R. Jašíka v Tttrzovke
Iné v-}-stupy a propagácia projekttr (rrapr. 1llagát, r,vebstránka, sociálne siete, leták, pozvánka, katalóg)
\1,hlásenie sírťaže, plagát s progranotn, prlzvánl<r,, lvebstránka, facebook, zborník vybranlirch sriťažn ch
pníc 52. ročníka lit. siiťaže, tlačová správa pre ril ltliír
Informosanie r-erejnosti o poclpore z FPU (žiacliitill' je povinnj, postupovať podlh Pfiručky pre propagáciu
FPU n,erejnenej na rvebol-onl sictle FPU v tlastj 1 i;l<rtmerrty) Fond na podporu umenia bude uvádzan
ako Hlala!,partDer projektu na r-šetlilch rl-.:.:i]1-].i] l-jl, v rrrédiách a taktiež bucle zverejnená irrformácia o

financovani pro.1ektu 'Podu;atle z ,,,,,:e_,]:\ ji- -.-tli.j,L, , ;.,oclporii lrotld tra podporu umenia",
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