
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

Palisády 29A 

817 80 Bratislava 15  

Slovenská republika 

 

 

DODATOK č. 1 

k Zmluve 

č. M130/RS/2021 

 

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:  Mgr. Milan Ján Pilip, predseda  

IČO:   30798868 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 

Číslo účtu:  SK13 8180 0000 0070 0045 7352 

BIC/SWIFT:  SPSRSKBAXXX 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

Názov: Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Starej Pazove 

Sídlo: Karadjordjova 4, Stará Pazova, 22300, Srbsko 

Bankové spojenie: ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 

Názov účtu:  Slovačka evangelička crkvena opština Stara Pazova 

IBAN / Číslo účtu:  RS35 3400 0000 1100 7773 67 

BIC/SWIFT:  GIBARS22 

 

Štatutárny orgán 

Meno a priezvisko: Mgr. Igor Feldy, farár 

Dátum narodenia:   

Štátna príslušnosť:  

Adresa pobytu:  

e-mailová adresa:  

(ďalej len „prijímateľ“) 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 

 

 

 

 

 



Článok I 

 

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

uvedenej Zmluvy č. M130/RS/2021:  

 

1) V Článku I (Predmet, účel a výška poskytnutej dotácie) sa bod 4 mení nasledovne: 

„Prijímateľ je povinný začať s realizáciou projektu podľa predchádzajúcej vety najneskôr 

do 30 dní od obdržania dotácie a projekt riadne a včas ukončiť najneskôr do 31.12.2023, 

inak ide o závažné porušenie povinnosti Prijímateľa; zavinenie Prijímateľa sa neskúma.“ 

 

2) V Článku I ((Predmet, účel a výška poskytnutej dotácie) sa bod 1 mení nasledovne: 

„...Budova musí po rekonštrukcii najmenej po dobu 50 (päťdesiat) rokov (ďalej aj 

„Dojednaná doba“) odo dňa vydania kolaudačného rozhodnutia efektívne plniť v súlade 

so zásadou rovnakého zaobchádzania, právnymi predpismi a touto Zmluvou...“ 

 

3) V Článku III (Všeobecné podmienky použitia dotácie) sa bod 1 mení nasledovne: 

„...Prijímateľa zaťažuje povinnosť použiť dotáciu v roku, v ktorom mu bola dotácia 

poskytnutá výlučne na realizáciu projektu podľa Článku I Zmluvy a v 2 (dvoch) rokoch 

nasledujúcich, t.j. do 31.12.2023....“ 

 

4) V Článku V (Vyúčtovanie dotácie) sa bod 1 mení nasledovne: 

„Prijímateľ je povinný riadne a včas vyúčtovať poskytnutú dotáciu v termíne 

do 31.12.2023 spôsobom ustanoveným v tejto Zmluve a v ostatných vnútorných 

predpisoch Poskytovateľa, vzťahujúcich sa na vec.“ 

 

5) V Článku V (Vyúčtovanie dotácie) sa bod 6 mení nasledovne: 

„Poskytnutú dotáciu vo výške 60 000,- eur je Prijímateľ povinný použiť do 31.12.2023 

a vyúčtovať najneskôr do 31.12.2023....“ 

 

6) V Článku V (Vyúčtovanie dotácie) sa bod 8 mení nasledovne: 

„Prijímateľ je povinný vrátiť Poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré nevyčerpal 

z celkovej sumy poskytnutej dotácie najneskôr do 31.12.2023....“ 

 

7) V Článku IX (Zánik Zmluvy) sa bod 1 mení nasledovne: 

„Zmluva zaniká uplynutím Dojednanej doby (Článok II bod 1 Zmluvy) alebo písomnou 

dohodou zmluvných strán ku dňu dojednanému v dohode.“ 

 

Článok II 

 

1) Ostatné ustanovenia Zmluvy č. M130/RS/2021 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 bode 4 tohto článku.  

 

6) Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy č. M130/RS/2021 a je vyhotovený 

v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom 2 (dva) rovnopisy dostane 

poskytovateľ a 2 (dva) rovnopisy dostane prijímateľ.   

 

 

 

 

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

 

Dňa ......................................... Dňa ......................................... 

 

 

 

 

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

        Mgr. Igor Feldi Mgr. Milan Ján Pilip 

      farár Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí  

           prijímateľ   predseda 

   poskytovateľ 

 

   

 

 


