
 DODATOK Č. (...)  
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Č. (...) 

uzatvorený v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a dopl-

není zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej repub-

liky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v platnom znení (ďalej aj ako „Dodatok“), kde zmluvnými stranami 

sú:  

1. Prijímateľ a Poskytovateľ uzavreli dňa (dátum) Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov č. (číslo 

zmluvy) (ďalej len Zmluva) na realizáciu projektu (názov projektu) (ďalej len Projekt). Zmluva je ku 

dňu podpisu tohto Dodatku platná a účinná.  

2. Po predložení Vyúčtovania za rok (aktuálny rok -1), jeho preskúmaní a uzatvorení Poskytovateľom, 

Poskytovateľ vyzval Prijímateľa na predloženie Rozpočtu Projektu na rok (aktuálny rok), Záväzných 

výstupov projektu na rok (aktuálny rok) a ďalších dokladov potrebných k preukázaniu trvania podmie-

nok poskytnutia dotácie. Z predložených dokladov Poskytovateľ overil splnenie podmienok pre poskyt-

nutie dotácie a uzatvára s Prijímateľom tento Dodatok k Zmluve.   

3. Zmluvné strany sa dohodli na záväzných vecných výstupoch z Projektu na rok (aktuálny rok) (ďalej aj 

ako „Záväzné výstupy“), ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku. Obsah a rozsah Záväz-

ných vecných výstupov možno na základe dohody Zmluvných strán meniť ďalším dodatkom k Zmluve. 

4. Poskytovateľ poskytuje zo svojho rozpočtu Prijímateľovi finančné prostriedky na rok (aktuálny rok) 

vo forme dotácie (pozri Zmluva, bod 4.3, druhá veta) v celkovej výške (...) EUR na úhradu bežných 

výdavkov. 

 

 

POSKYTOVATEĽ  

názov:  FOND NA PODPORU UMENIA 

sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava – Staré Mesto 

IČO: 42 418 933 

konajúc prostredníctvom: prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD., predseda rady 

 Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeľ FPU 

E-mail: (...) 

bežný účet – IBAN: SK58 8180 0000 0070 0054 3066 

depozitný účet – IBAN: SK20 8180 0000 0070 0055 3256 

variabilný symbol: (...) 

(ďalej aj ako „Poskytovateľ“)  

PRIJÍMATEĽ  

obchodné meno/meno a priezvisko:  (...) 

sídlo/miesto podnikania/bydlisko:  (...) 

IČO/rodné číslo: (...) 

DIČ: (...) 

Štatutárny orgán: : (...) 

E-mail: (...) 

číslo účtu – IBAN: (...) 

(ďalej aj ako „Prijímateľ“) 
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5. Odo dňa účinnosti tohto Dodatku sa nasledovné ustanovenia Zmluvy nahrádzajú v celom rozsahu na-

sledovným znením:  

a. Bod 5.1 znie: „Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky Prijímateľovi bezhoto-

vostne na bankový účet uvedený v záhlaví tohto Dodatku najskôr v deň nasledujúci po dni zverej-

nenia tohto Dodatku v Centrálnom registri zmlúv podľa osobitého predpisu, najneskôr do 30 dní 

odo dňa zverejnenia tohto Dodatku v Centrálnom registri zmlúv podľa osobitého predpisu.“ 

b. Bod 5.2 znie: „Finančné prostriedky poskytnuté podľa Zmluvy a tohto Dodatku sú účelovo viazané 

na úhradu všetkých alebo len niektorých bežných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, 

ktoré sú podrobne špecifikované v rozpočte nákladov Projektu. Rozpočet na rok (aktuálny rok) je 

prílohou č. 2 k tomuto Dodatku (ďalej aj ako „Rozpočet projektu“). Finančné prostriedky poskyt-

nuté na základe Zmluvy a tohto Dodatku nesmú byť použité v rozpore so Zmluvou a týmto Do-

datkom, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi ani v rozpore s internými pred-

pismi Poskytovateľa.“ 

c. Bod 5.3 znie: „Prijímateľ sa zaväzuje podieľať sa na finančnom zabezpečení realizácie Projektu 

formou povinného spolufinancovania určeného podľa príslušných ustanovení Zákona o FPU, 

Štruktúry podpornej činnosti a podľa rozpočtu Projektu v sume najmenej (minimálna suma po-

vinného spolufinancovania).“ 

d. Bod 5.4 znie: „Prijímateľ prijíma finančné prostriedky poskytnuté na základe Zmluvy a tohto Do-

datku  bez výhrad v plnom rozsahu a za podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy a tohto Dodatku, zo 

všeobecne záväzných právnych predpisov a z interných predpisov Poskytovateľa.“ 

e. Bod 5.5 znie: „Prijímateľ je oprávnený použiť finančné prostriedky poskytnuté na základe Zmluvy 

a tohto Dodatku na úhradu konkrétneho výdavku/nákladu, avšak najviac v sume, ktorá je pri roz-

počtovej skupine tohto nákladu/výdavku uvedená v Rozpočte projektu. Prijímateľ je oprávnený 

použiť a vyúčtovať výdavky/náklady v rámci jednotlivých skupín rozpočtových položiek uvedených 

v prílohe č. 2 tohto Dodatku. V priebehu realizácie projektu môže Prijímateľ uskutočniť presuny 

finančných prostriedkov medzi skupinami rozpočtových položiek uvedených v tomto Dodatku ma-

ximálne do výšky 20% finančných prostriedkov pridelených na danú skupinu rozpočtových položiek 

bez toho, aby musel žiadať o zmenu podmienok poskytnutia dotácie. Prijímateľ nie je povinný po-

užiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na základe Zmluvy a tohto Dodatku.“ 

f. Bod 5.6 znie: „Prijímateľ je povinný použiť finančné prostriedky výlučne na výdavky súvisiace s 

realizáciou Projektu (ďalej len „oprávnené výdavky“). FPÚ bude ako oprávnené výdavky podľa 

predchádzajúcej vety akceptovať aj výdavky Prijímateľa, ktoré Prijímateľ vynaložil pred uzavretím 

Zmluvy, ak boli vynaložené na úhradu výdavkov, ktoré vznikli najskôr (termín oprávnenosti z 

danej výzvy v aktuálnom roku). Výdavky musia Prijímateľovi vzniknúť najneskôr do (termínu 

ukončenia realizácie projektu). Dňom vzniku výdavku sa rozumie deň dodania tovaru alebo po-

skytnutia služieb, ktoré sú predmetom vyúčtovania. Dňom úhrady sa rozumie deň odpísania finanč-

ných prostriedkov z účtu Prijímateľa za účelom zaplatenia ceny za tovar alebo služby.“ 

g. Bod 5.7 znie: „Oprávnenými výdavkami v zmysle bodu 5.6 tohto Dodatku sa rozumejú výdavky 

uvedené v príslušnom programe / podprograme a príslušnej výzve v roku (aktuálny rok). Výdavky 

bez priameho vzťahu k realizácii projektu, ani výdavky, ktoré nie sú súčasťou Rozpočtu projektu, 

nebudú akceptované. Taktiež nebudú akceptované ako oprávnené všetky výdavky uvedené v článku 

6 bod 6 Zásad.“ 

h. Bod 5.9 znie: „Ak Prijímateľ nebude realizovať Projekt, je povinný o tejto skutočnosti Poskytova-

teľa bez zbytočného odkladu písomne informovať. Prijímateľ je povinný v lehote podľa Zmluvy 

a tohto Dodatku finančné prostriedky poskytnuté mu na základe Zmluvy a tohto Dodatku v plnom 
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rozsahu vrátiť na bežný účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tohto Dodatku, ak finančné pro-

striedky vracia do 31.12.(aktuálny rok), alebo na depozitný účet, ak finančné prostriedky vracia po 

01.01.(aktuálny rok+1). Pre identifikáciu platby je Prijímateľ povinný použiť variabilný symbol 

uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Výnosy Prijímateľ Poskytovateľovi odvedie podľa bodu 5.8 tejto 

Zmluvy. Prijímateľ vrátením nepoužitých finančných prostriedkov na ne stráca akýkoľvek nárok.  

i. Bod 5.10 znie: Ak Prijímateľ nepoužije celú sumu poskytnutých finančných prostriedkov, je po-

vinný  v lehote podľa Zmluvy a tohto Dodatku všetky nepoužité finančné prostriedky vrátiť na 

bežný účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tohto Dodatku, ak finančné prostriedky vracia do 

31.12.(aktuálny rok), alebo na depozitný účet uvedený v záhlaví tohto Dodatku, ak finančné pro-

striedky vracia po 01.01.(aktuálny rok+1). Pre identifikáciu platby je Prijímateľ povinný použiť 

variabilný symbol uvedený v záhlaví tohto Dodatku. O vrátení nepoužitých finančných prostriedkov 

Prijímateľ upovedomí Poskytovateľa písomne pred realizáciou prevodu. Prijímateľ vrátením nepo-

užitých finančných prostriedkov na ne stráca akýkoľvek nárok. 

j. Bod 6.3, druhá veta znie: „Prijímateľ je povinný Vyúčtovanie podľa predchádzajúcej vety Posky-

tovateľovi predložiť v tlačenej podobe vygenerovanej z registračného systému FPU najneskôr do 

termínu: (...). V prípade, ak dôjde k zániku Zmluvy iným spôsobom ako jej riadnym splnením, je 

Prijímateľ povinný predložiť Vyúčtovanie v termíne do 30 dní odo dňa ukončenia Zmluvy.“ 

k. Bod 6.4, druhá veta znie: „Neoddeliteľnou súčasťou Vyúčtovania je aj zdokladovanie povinného 

spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu vo výške určenej v tomto Dodatku.“ 

l. Bod 6.6 znie: „K vecnému vyhodnoteniu Projektu je Prijímateľ povinný priložiť aj dokumenty po-

tvrdzujúce splnenie povinnosti Prijímateľa vyplývajúcej mu z čl. 5 bod 5.12 prvá veta Zmluvy v roz-

sahu určenom v aktuálnom znení Príručky pre propagáciu FPU a dokumenty potvrdzujúce Záväzné 

výstupy z Projektu podľa prílohy č. 1 k tomuto Dodatku, v rozsahu určenom aktuálnym znením 

Príručky pre vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu FPU. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú aj tieto prílohy: 

       Príloha č. 1: Záväzné výstupy projektu  

       Príloha č. 2: Rozpočet projektu. 

7. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny. 

8. 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 usta-

noveniami Dodatku a súhlasí s nimi. 

9. 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 ........................... 

----------------------------------------- ------   ------------------------------------------------------ 

Predseda rasy FPU      Prijímateľ 
Za Poskytovateľa  
 
--------------------------------------------    

Riaditeľ FPU       

Za Poskytovateľa 

 


