
Dodatok č. 1  

k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu                

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2021 

číslo:   MK-2738/2021-423 
                                                              (ďalej len „dodatok“) 

 

 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami označenými ako:  

 

 

 

Poskytovateľ:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

     Námestie SNP č. 33, 813 31  Bratislava 1 

Zastúpený:    Natália Milanová, ministerka kultúry Slovenskej republiky 

IČO:     00165 182 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Výdavkový účet:   SK90 8180 0000 0070 0007 1652 

Príjmový účet:   SK66 8180 0000 0070 0007 1599 

Depozitný účet:   SK18 8180 0000 0070 0007 1687 

 

      a 

  

Prijímateľ:   Obec Zborov  

Sídlo:    Lesná 10, 086 33 Zborov     

Zastúpený:    Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta     

IČO:     00322741       

IBAN:    SK5156000000003605375001 

 

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

rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.MK-2738/2021-423 zo dňa 

13.07.2021 (ďalej len „zmluva“) poskytovateľ poskytol prijímateľovi dotáciu v sume 12 400 eur 

(slovom: dvanásťtisícštyristo eur) jednorazovo na podporu realizácie projektu s názvom „Kostol 

sv. Žofie Zborov - obnova západnej fasády lode“ (ďalej len „projekt“) – archeologický výskum, 

obnova strechy, sanácia vlhkosti. 

 

2. Na základe oznámenia prijímateľa o zmene zámeru projektu a o zmene členenia kapitálových 

výdavkov, na ktoré môže byť dotácia použitá, pričom suma poskytnutej dotácie sa nemení,  

zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa podľa čl. 7 ods. 10 zmluvy mení takto: 

 

2.1. V čl. 1 ods. 1 sa slová „archeologický výskum, obnova strechy, sanácia vlhkosti“ nahrádzajú 

slovami „obnova strechy a súvisiacich konštrukcií, sanácia vlhkosti objektu, lešenie – 

prenájom, obnova fasády, reštaurovanie NKP“. 

 

2.2. V čl. 1 odsek  2 znie: „2. Dotácia je podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) určená na úhradu kapitálových výdavkov 

v nasledovnom členení: „obnova strechy a súvisiacich konštrukcií, sanácia vlhkosti objektu, 

lešenie – prenájom, obnova fasády, reštaurovanie NKP“. 

 

2.3. V čl. 2 odsek 3 znie: „3. Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu na úhradu príslušného 

výdavku najviac v sume: obnova strechy a súvisiacich konštrukcií 900 €, sanácia vlhkosti 

objektu 4 000 €, lešenie – prenájom 600 €, obnova fasády 1 500 €, reštaurovanie NKP                  

5 400 €. Prijímateľ môže použiť dotáciu na úhradu len niektorých výdavkov uvedených v čl. 1 

ods. 2 tejto zmluvy.“ 

 

 

 



 

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,                                                               Zborov, 

 

Za poskytovateľa:                                                   Za prijímateľa: 

  

 

  

 

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

                  Natália Milanová                                               Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

                   ministerka kultúry                                                  starosta 


