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           MK- 51 /2018/M 

Dodatok č. 1 
 

k zmluve č. MK-14/2018/M o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 uzatvorenej v súlade s rozpisom záväzných 

ukazovateľov štátneho rozpočtu pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 

(ďalej len „zmluva“ a „dodatok č. 1“) 

 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 
 

Prijímateľ:   Matica slovenská 

Adresa:    P. Mudroňa1, 036 01  Martin 

Zast.     Marián Gešper, predseda 

IČO:     00179027 

Číslo účtu:     

Peňažný ústav   Československá obchodná banka, a.s. 

(ďalej len „prijímateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Adresa:    Námestie SNP č. 33, 813 31  Bratislava 

Zast.     Ľubica Laššáková, ministerka  kultúry 

IČO:     00165182 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Výdavkový účet:    

Príjmový účet:    

Depozitný účet:    

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

(poskytovateľ a prijímateľ ďalej len ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok I  

Úvodné ustanovenia 
Zmluvné strany sa dohodli v súlade s jej čl. 5 ods. 3 zmluvy o poskytnutí finančných 

prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 č. MK- 

14/2018/M zo dňa 9.2.2018 (ďalej len „zmluva“) na uzatvorení tohto dodatku č. 1 takto: 

 

Článok II 

Predmet dodatku 

1.  V čl. 1 odsek 2 znie: 

„2. Finančné prostriedky sú 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.“) určené na úhradu bežných výdavkov vo výške 

1 734 000 eur (slovom: jeden milión sedemsto tridsať štyri tisíc eur).“ 

 

2.  V čl.  1 odsek 3 znie:  
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Prijímateľ prijíma účelovú dotáciu uvedenú v odseku 2 bez výhrad prijíma v plnom rozsahu 

a za podmienok uvedených v tejto zmluve a súčasne sa zaväzuje použiť ju výlučne na 

zabezpečenie účelu (projektu), na ktorý sa prostriedky podľa odseku 1 poskytli, a to: 

 

3.1. Manažment ľudských zdrojov a činnosť Dozorného 

výboru MS 

64 300 eur príloha č. 1 

3.2. Vydavateľské aktivity Matice Slovenskej       341 150 eur príloha č. 2 

3.3. Finančné vzťahy a technická prevádzka 414 600 eur príloha č. 3 

3.4. Veda a výskum Matice slovenskej    91 400 eur príloha č. 4 

3.5. Požičovňa kostýmov a krojov Matice slovenskej   57 250 eur príloha č. 5 

3.6. Informačné ústredie Matice slovenskej   79 800 eur príloha č. 6 

3.7. Archív Matice slovenskej   44 900 eur príloha č. 7 

3.8. 

 

3.9. 

3.10. 

Aktivity Členského ústredia a oblastných stredísk MS 

a Strediska národnostných vzťahov MS   

Hlavné aktivity roka 2018 

Podpora vedeckých aktivít MS 

589 300 eur 

 

     42 000 eur 

       9 300 eur 

príloha č. 8 

 

príloha č. 9 

príloha č.10 

 

_____________________________________________________________________ 

       Spolu                        1 734 000 eur 

 

3.  V čl. 5 sa vypúšťa odsek 8. 

 

4.  Prílohy č. 1 až 9 sa nahrádzajú prílohami č. 1 až 10. 

 

 

Čl. II  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť  dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva 

dostane prijímateľ a tri poskytovateľ. 

 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 sú jeho prílohy č. 1 až 10. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, 

súhlasia s ním, uzatvorili ho slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok a na znak svojho súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V  Bratislave dňa ................                   V ..................dňa ................. 

 

 

Za poskytovateľa:                                                                Za prijímateľa: 

 

 

   ______________________      _____________________ 

        Ľubica Laššáková                 Marián Gešper 

ministerka kultúry                            predseda Matice slovenskej 


