
Dodatok č. 1 

k Zmluve o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2018 

č. MK-2/2018/M 

uzavretej v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných 

menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho 

rozpočtu pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 (ďalej len „zmluva“)   

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Sídlo:   Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 

IČO:   00165182 

Zastúpený:  Kamil Peteraj, generálny tajomník služobného úradu 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Výdavkový účet:  

Príjmový účet:   

Depozitný účet:   

a 

Prijímateľ:  Fond na podporu kultúry národnostných menšín 

Sídlo:   Cukrová 14, 811 08 Bratislava 

IČO:   51049775 

Zastúpený: Mgr. Norbert Molnár, riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

(ďalej osobitne každý ako „prijímateľ“ a/alebo „poskytovateľ“, spoločne ako „zmluvné strany“; tento 

dodatok č. 1 k zmluve sa ďalej označuje len ako „dodatok“) 

 

Článok I 

Predmet dodatku 

1. Článok IV bod 1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným novým znením: 

„1. Prijímateľ je oprávnený použiť príspevok v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou 

v rozsahu podľa zákona o fonde a podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, a to do 31. decembra 2018. Ak 

prijímateľ nepoužije všetky finančné prostriedky z príspevku v rozpočtovom roku 2018, v súlade s § 

20 ods. 5 zákona o fonde môže nevyčerpaný zostatok finančných prostriedkov použiť v nasledujúcich 

rozpočtových rokoch.“ 

2. V Článku IV bode 2 zmluvy sa slová „najviac 4 % z celkovej sumy príspevkov“ nahrádzajú slovami 

„najviac 5 % z celkovej sumy príspevkov“. 

3. V Článku IV bode 4 zmluvy sa dátum „31. decembra 2018“ nahrádza dátumom „31. decembra 

2020“. 

4. V Článku IV bode 5 sa dátum „31. marca 2019“ nahrádza dátumom „31. marca 2021“. 

5. Článok VI bod 6 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným novým znením: 

„6. Ak prijímateľ nepoužije príspevky, ktoré mu boli poskytnuté, v celej sume, je povinný nepoužité 

finančné prostriedky bezodkladne vrátiť, najneskôr však do 31. marca 2021, a to: 

a) na výdavkový účet poskytovateľa, ak ich vracia do 31. decembra 2020, 

 



b) na depozitný účet poskytovateľa, ak ich vracia v čase od 1. januára 2021 do 31. marca 2021.“ 

6. V Článku IV bode 7 zmluvy sa dátum „31. decembri 2018“ nahrádza dátumom „31. decembri 

2020“ a dátum „31. marca 2019“ sa nahrádza dátumom „31. marca 2021“. 

7. V Článku IV bode 8 zmluvy sa slová „v termíne vždy do 31. marca nasledujúceho roku, v ktorom 

boli prijaté“ nahrádzajú slovami „v termíne do 31. marca 2021“. 

8. Príloha č. 1 k zmluve sa mení nasledovne: 

ROZPOČET 

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2018 

Podpoložka 

ekonomickej 

klasifikácie 

Výdavky Rozpočet na aktivitu 

celkom  

(v EUR) 

Príspevok zo 

štátneho rozpočtu  

(v EUR) 

600 Bežné výdavky, z toho: 8 040 000 8 000 000 

610 mzdy, platy, služobné príjmy, 

ostatné osobné vyrovnania 

145 140 145 140 

620 poistné a príspevok do 

poisťovní 

73 620 73 620 

630 tovary a služby 102 840 101 240 

640 bežné transfery 7 718 400 7 680 000 

 Výdavky celkom 8 040 000 8 000 000 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť len vo forme ďalšieho písomného 

dodatku odsúhlaseného oboma stranami a očíslovaného podľa poradia jeho prijatia.  

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu. 

3. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých dva dostane prijímateľ a tri poskytovateľ. 

4. Ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti. 

 

Bratislava, dňa ______________   Bratislava, dňa ______________ 

 

za poskytovateľa:     za prijímateľa: 

 

______________________________   ______________________________ 

   Kamil Peteraj      Norbert Molnár 

generálny tajomník služobného úradu                       riaditeľ 


