
DODATOK č. 1 

k zmluve 

č. 0126/HR/2018 

 

o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí  

z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

 

uzatvorený podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka, § 5 a § 6 zákona č. 474/2005 Z. z. 

o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 8a zákona      

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „dodatok“) 

medzi 

 

Názov:  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

Sídlo: Palisády 29A, 817 80 Bratislava 15, Slovenská republika 

Zastúpený:  JUDr. Ján Varšo, CSC., predseda  

IČO:   30798868 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

a 

 

Názov:  Slovenské kultúrne centrum Našice 

Sídlo:   Brače Radiča 68, Našice, 31 500 Našice, Chorvátsko 

Bankové spojenie:  Privredna banka Zagreb 

Názov účtu:  Slovački centar za kulturu Našice – Slovenske kulturne centrum Našice 

IBAN / Číslo účtu:  2340009-1110497766, HR 1523400091110497766   

BIC/SWIFT:   PBZGHR2X 

 

Štatutárny orgán 

Meno a priezvisko: Sandra Kralj Vukšić 

Dátum narodenia:   

Štátna príslušnosť:   

Adresa pobytu:   

e-mailová adresa:   

(ďalej len „prijímateľ“) 

 

 

Čl. I 

 

Zmluvné strany sa formou tohto dodatku dohodli na nasledujúcich zmenách a doplneniach 

uvedenej zmluvy:  

 

Čl. I dotačnej zmluvy: 

  

Dotáciu poskytuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako súčasť štátnej podpory 

Slovákov žijúcich v zahraničí na účely financovania aktivít zameraných na podporu Slovákov 

žijúcich v zahraničí. Predmetom zmluvy o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre 

Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len 

„dotačná zmluva“) je poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtu poskytovateľa (ďalej len „dotácia“) 

vo výške 1700 €  (slovom jedentisícsedemsto eur) za účelom realizácie projektu s názvom: 



„Výstavy z Chorvátska na Detve“ na bežné výdavky na úhradu týchto oprávnených 

účelových položiek: propagácia, tlač katalógu, administratívne výdavky. 
 

sa mení takto: 

 

Dotáciu poskytuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako súčasť štátnej podpory 

Slovákov žijúcich v zahraničí na účely financovania aktivít zameraných na podporu Slovákov 

žijúcich v zahraničí. Predmetom zmluvy o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre 

Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len 

„dotačná zmluva“) je poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtu poskytovateľa (ďalej len „dotácia“) 

vo výške 1700 €  (slovom jedentisícsedemsto eur) za účelom realizácie projektu s názvom: 

„Výstavy z Chorvátska na Detve“ na bežné výdavky na úhradu týchto oprávnených 

účelových položiek: propagácia, tlač katalógu, administratívne výdavky, doprava, strava 

a ubytovanie. 

 

Čl. II 

 

1) Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú týmto nedotknuté. 

 

2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali a s jeho obsahom súhlasia,                     

že dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, určito, vážne 

a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. 

 

3) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť tento dodatok,                     

ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom, nie je žiadnym spôsobom obmedzená 

alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku a na znak 

súhlasu ho podpisujú. 

 

4) Tento dodatok je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

povinne zverejňovanou zmluvou. 

 

5) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle zákona uvedeného v ods. 4.  

 

6) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a je vyhotovený v štyroch 

rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom dva rovnopisy dostane poskytovateľ a dva 

rovnopisy dostane prijímateľ. 

 

 

V .............................................   V Bratislave ................................. 

 

 

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

                   JUDr. Ján Varšo, CSc. 

        Sandra Kralj Vukšić    Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

              riaditeľka              predseda 

              Prijímateľ                                Poskytovateľ                        
                                                           


