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Dodatok Č 1

44k ‘

luve O poskytnutí dotácie zo štátncho roZpočtu prostrednfctvom roZpočtu

\df; # Ministerstva kultúry $lovenskej republiky na rok 2016

‚ sj4 číslo: MK-1176/2016/1.1
-‚

(ďalej len „dodatok“)

uzatvorený medZi Zmluvnými stranami označenými ako:

Poskytovatel‘: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nárnestie SNP Č. 33, 8 13 3 1 Bratislava 1

Zastůpený: Marek Maďarič, minister kultúry Slovenskej republiky
alebo JUDr. Ernflia Kršíková, vedúca služobného úradu Ministerstva kultúry

Slovenskej republiky
ICO: 00165 182
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Výdavkový účet: SK9O 8 1 80 0000 0070 0007 1652
Prfjrnový účet; SK66 8180 0000 0070 0007 1599
Depozitný účet: SKI8 8180 0000 0070 0007 1687

a

Prijfmatel‘: Obec Kluknava
Sídlo: Kluknava 1 77, 053 5 1 Kluknava
Zastúpený: Ing. Stefan Kováč, starosta
ICO: 00329274
IBAN: SKO6 5600 0000 0034 1 198 4001

I . Zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-l 176/2016/l I zo dňa
15.4.2016 (ďalej len „Zrnluva“) poskytovatel‘ poskytol prijírnateľovi dotáciu v surne 10 000 eur

(slovorn; desaťtisíc eur) jednorázovo na podporu realizácie projektu s názvom Kluknava, cestný
iTlost - drevený krytý most, UZPF 4436 (ďalej len „projekt‘) - na obnovu strechy dreveného mosta
V Kluknave v súlade s podmienkami rozhodnutí miestne príslušného krajského pamiatkového
úradu (nákup materiálu + realizácia prác).

2. Na základe žiadosti prijírnateľa dotácie rozhodol poskytovatel‘ o rnene členenia bežných
výdavkov, na ktoré móže byt‘ dotácia použitá, pričom suma poskytnutej dotácie sa nemení.
Zmluvné strany sa preto dohodli, že zrnluva sa podl‘a Čl. 7 ods. 9 zrnluvy rnení takto:

2.1. V Čl. 1 odsek 2 znie: „2. Dotáciaje podľa 8 ods. 4 Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnenf niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (d‘alej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) určená na úhradu bežných výdavkov
V nasledovnom členenf: obnova strechy a súvisiacich konštrukcií (v tom: oprava alebo výmena
strešnej krytiny).“

2.2. V čl. 2 odsek 3 znie: „3 . Prijímateľ móže použit‘ dotáciu na úhradu niektorých výdavkov
uvedených v či. 1 ods. 2 tejto zmiuvy. Prijímateľ je oprávnený použit‘ dotáciu na úhradu
prísiušného výdavku najviac v sume, ktorú k takémuto výdavku uviedol v celkovom rozpočte
projektu, a to: obnova strechy a súvisiacich konštrukcií (v tom: oprava alebo výmena strešnej
krytiny 19 000 €).“

3 . Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmien v platnosti.



‘ 4* Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch. z ktorých jeden dostane prijírnateF a dva
poskytovatel‘.

Š. Tento dodatok nadobúda platnost‘ dňom jeho podpísania obidvoma zrnluvnýrni stranami

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

osobitného predpisu.

6. Zmluvné strany vvhlasujú. že si tento dodatok prečítali a s jeho obsahom súhlasia. čo potvrdzujú
svojimi podpismi.

Bratislava. . Ktuknava. f5 . 06 Z
. JÚN 2015

Za poskvtovateľa; Za prijfmateľa:

JUVr. Linula KršiKova Ing. Metan Kovač \. J

vedúca služobného úradu starosta \
‚


