
Dodatok č. 1 

k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu                

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 

číslo:  MK-5022/2019-423  
                                                             (ďalej len „dodatok“) 

 

 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami označenými ako:  

 

 

 

Poskytovateľ:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Sídlo:    Námestie SNP č. 33, 813 31  Bratislava 1 

Zastúpený:    Natália Milanová, ministerka kultúry Slovenskej republiky 

IČO:     00165 182 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Výdavkový účet:   SK9081800000007000071652 

Príjmový účet:   SK6681800000007000071599 

Depozitný účet:   SK1881800000007000071687 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 
 

Prijímateľ:   Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava  

v Dolnom Kubíne 

Sídlo:    Hviezdoslavovo nám. 7, 02601  Dolný Kubín 

Zastúpený:    PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka  

IČO:     36145106  

IBAN:    SK51 8180 0000 0070 0047 9754 

(ďalej len „prijímateľ“) 

 

 

 

 

1. Zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-5022/2019-423 zo dňa 

9.6.2020 (ďalej len „zmluva“) poskytovateľ poskytol prijímateľovi Oravské múzeum Pavla 

Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo nám. 7, 02601  Dolný Kubín dotáciu 

v sume 18 000 eur (slovom: osemnásťtisíc eur) jednorazovo na podporu realizácie projektu                     

s názvom „Reštaurovanie NKP - socha sv. Jána Nepomuckého v Oravskom Podzámku“ - 

reštaurovanie. 

 

2. Na základe oznámenia prijímateľa o zmene identifikačných údajov sa zmluvné strany dohodli, 

že zmluva sa podľa čl. 7 ods. 11 zmluvy mení takto: 

 

2.1. IBAN prijímateľa dotácie uvedený v zmluve sa v celom texte zmluvy nahrádza týmto IBAN 

prijímateľa dotácie: „SK40 8180 0000 0070 0048 1213“. 

 

 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmien v platnosti. 

 

4. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prijímateľ a dva 

poskytovateľ. 

 



5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa 

osobitného predpisu. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali a s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú 

svojimi podpismi. 

 

 

 

 

Bratislava,                                                               Dolný Kubín, 

 

 

Za poskytovateľa:                                                   Za prijímateľa: 

  

 

 

      

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

               Natália Milanová                                               PaedDr. Mária Jagnešáková  

              ministerka kultúry                                           riaditeľka    


