
Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov 

č. 20-541-02636

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: 2054102636

(ďalej aj ako Poskytovateľ) 

Prijímateľ
obchodné meno/meno a 
priezvisko:

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

sídlo/miesto 
podnikania/bydlisko:

Hviezdoslavovo nám. 7, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika

IČO/rodné číslo: 36145106
DIČ: 2021437913
IČ DPH:
Štatutárny orgán: PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka
E-mail: projekty@oravskemuzeum.sk, literarne@oravskemuzeum.sk
číslo účtu – IBAN: SK40 8180 0000 0070 0048 1213

(ďalej aj ako "Prijímateľ") 

1. Prijímateľ písomne doručil Poskytovateľovi dňa 17.07.2020 žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí 
finančných prostriedkov č. 20-541-02636 (ďalej len Zmluva) na realizáciu projektu Portréty v 
zbierkach Oravského hradu. (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. 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 20.08.2020

............................................................
predsedníčka rady FPU
Za Poskytovateľa 

............................................................
Prijímateľ

............................................................
riaditeľ FPU
Za Poskytovateľa



Príloha č. 1: Výstupy projektu

7) Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie
Názov odbornej aktivity: Reštaurovanie troch umeleckých diel zo zbierok Oravského hradu Inv.čísla: K-
165, K - 164, K-377
Začiatok a koniec odbornej aktivity: 7/2020-6/2021
Realizátor/kolektív realizátorov odbornej aktivity: Mgr. art Barbora Mikuláš Burianová, Mgr. art Monika 
Borkowska
Miesto realizácie: Branč, Práznovce
Typ odbornej aktivity: reštaurovanie
Predpokladaný rozsah odbornej aktivity (odborného ošetrenia): zaistenie farebnej vrstvy fixáciou, 
čistenie farebnej vrstvy obrazu od povrchovej nečistoty, biologických depozitov, prípadne odstránenie 
lokálnych sekundárnych zásahov, vytmelenie úbytkov maľby a podkladu, retuš, povrchová úprava, 
správa o reštaurovaní.
Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu: 
Súčasťou projektu nie sú žiadne ďalšie sprievodné aktivity.
Iné výstupy projektu a propagácia: PR článok, tlačová správa zverejnená na webe a sociálnej sieti 
Facebook
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Depozitár v ktorom budú diela uložené bude označený logom 
FPU s príslušným textom: "Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia." V prípade 
vystavenia diel bude logo FPU spolu s informáciou: "Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia" umiestnené na ceduľke pri príslušnom umeleckom diele.


