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Dodatek č. 2
k Zinluve o poskytnutí finančných prostriedkov

č. 19-432-05282

uzatvorený v súlade s úst. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o změně a
doplnění zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v posobnosti Ministerstva kultury Slovenskej
republiky v znění zákona č. 79/2013 Z. z. v znění neskorších predpisov; v spojení s úst. § 262 a § 269
ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej aj ako Dodatok), kde zmluvnými stranami sú:

Poskytovatel'
názov:

sídlo:
IČO:
konajúc prostredníctvom:

zriadený:
E-mail:

běžný účet - IBAN:
depozitný účet - IBAN:
variabilný symbol:

(d'alej aj aká Poskytovatel")

Prijímatel'
obchodné meno/meno a
priezvisko:

sídlo/miesto

podnikania/bydlisko:
iČO/rodné číslo:
DIČ:
1C DPH:
Štatutámy orgán:
E-mail:

číslo účtu - IBAN:

(ďalej aj ako "Prijímatel")

Fond na podporu unaenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Město
42418933

Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka rady FPU
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditel' FPU
zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia
andrej .kotlarik@fpu. sk
SK58 8180 0000 0070 0054 3066

SK20 8180 0000 0070 0055 3256

1943205282

Obec Kapušany

Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika

00327239
2021225525

RNDr. Slávka Guteková, starostka obce

kapusany@kapusany.sk, maria.majirska@kapusany.sk
SK74 0200 0000 0000 0362 4572

l. Prijímatel'písemné doručil Poskytovatelbvi dna 20.11.2020 žiadosť o změnu Zmluvy o poskytnutí
finančných prostriedkov č. 19-432-05282 (ďalej len Zmluva) na realizáciu projektu Kapušianske
přeměny (ďalej len Projekt).

2. Bod 5.6 Zmluvy sa mění následovně:
"Prijímatel' je povinný použit finančně prostriedky výlučné na výdavky súvisiace s realizáciou
Projektu (dal ej len oprávněné výdavky). FPU bude ako oprávněné výdavky podlá predchádzajúcej
vety akceptovat aj výdavky Prijímatela, ktoré Prijímatel' vynaložil před uzavretím Zmluvy, ak boli
vynaložené na úhradu výdavkov, ktoré vznikli najskór 01.06.2019. Výdavky musia Prijímatelbvi
vzniknúť najneskór do 30.06.2021. Dňom vzniku výdavku sa rozumie den dodania tovaru alebo
poskytnutia služieb, ktoré sú předmětem vyúčtovania. Dňom úhrady sa rozumie den odpísania



finančných prostriedkov z účtu Prijímatela za účelom zaplatenia ceny za tovar alebo služby."
3. Bod 6.3, tretia veta Zmluvy sa mění následovně:

"Prijímatel' je povinný Vyúčtovanie podlá predchádzajúcej vety Poskytovatelovi predložiť v
tlačenej podobě vygenerovanej z registračného systému FPU najneskór do termínu: 30.09.2021."

4. V Prílohe č. l Zmluvy sú Závazné výstupy projektu nahradené v znění aká sú uvedené Prílohe č. l
tohto Dodatku. Ostatně závazné výstupy ostávajú v póvodnom znění.

5. V Prílohe č. l Zmluvy sa mění termín realizácie podujatia: Septeinber 2020 - Jun 2021.

6. Ostatně ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez změny.
7. Tento Dodatok a jeho prílohy sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane

Prijímatel' a jeden Poskytovatel'. Prijímatel' podpisom tohto Dodatku vyhlašuje, že sa oboznámil s
příslušnými ustanoveniami Dodatku a súhlasí s nimi.

8. Tento Dodatok nadobúda platnost dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Tento
dodatok podlieha v zmysle příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znění neskorších predpisov v spojení s relevantnými ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z.
povinnému zverejneniu.
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V Bratislavě dna ^t

predsedníčka rady FPU
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Příloha č. l: Výstupy projektu

l) Podujatia, festivaly, prehliadky, súťaže, koncerty, medzinárodné prezentácie, konferencie,
vzdelávacie aktivity/podujatia, školenia, semináře

Název podujatia: Kapušianske přeměny - premiéra
Začiatok a koniec podujatia: September 2020 -Jun 2021
Trváme (počet dní): 2
Miesto podujatia: Kapušany
Druh aktivit a ich minimálny počet v rámci hlavného podujatia: vystúpenie FS Kapušančan, DFS
Čerešenka a MSS Kapušanske richtaroše s novým programom - premiéra programov
Odhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov: 2500
Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu: -
lne výstupy a propagácia projektu: webstránka, plagát, sociálně siete
Informovanie veřejnosti o podpore z FPU: Informácia o podpore v zmysle Príručky pře propagáciu FPU:
bannery, plagáty, webstránka obce, sociálně siete, obecný časopis, weby stránok prezentujúcich
kulturné podujatia, ústná informácia na úvode podujatia


