Dodatok č. 1

k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 2o_51-3_o197B
uzatvorený v súlade s ust. § ZZ zékona č. 284t2í/t4 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a
doplnení zákona č. 43412070 Z. z. o poskytovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej

republikyvznenízákonač.79l20I3Z,z.vzneníneskoršíchpredpisov;vspojenísust.§262a§269
ods. 2 Obchodného zákonníka (dálej ei ako Dodatok), kde zmluvnými stranami sú:

PoskytovateI

názov:
Fond na podporu umenia
sídlo:
Cukrová L4, 8t1,08 Bratislava-Staré Mesto
424t8933
Ičo:
prostredníctvom:
Ing. Silvia Stasselová, predsedníčkarady FPU
konajúc
.
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,, riaditeť FPU
zriadený:
zákonom č.2841201,4Z. z. o Fonde na podporu
petra.kozakova@fpu.sk
E-mail:
bežný účet- IBAN:
SK58 8180 0000 0070 0054 3066
depozitný účet- IBAN:
SK20 8].80 0000 0070 0055 3256
variabilný symbol:
2051301978

(dalej aj ako

umenia

PosklÉovatel)

Prijímatel
obchodné meno/meno a

priezvisko:

Galantská kniŽnica

sídIo/miesto

Mierové námestie č. 4, 92401 Galanta, Slovenská republika

podnikania/bydlisko:
IČO/rodnéčíslo:
DIČ:

36088242

2D2t45263t

Ič opH:

Štatutárny orgán:

E-mail:

čísloúčtu-

IBAN:

Mgr. Lívia Koleková, riaditelka
metodika@galantskakniznica.sk
SK32 8180 0000 0070 0049 1251

(dalej aj ako "Prijímatel'')

1. Prijímatel písomne doručil Poskytovatelbvi dňa 25.09.2020 žiadosťo zmenu Zmluvy o poskylnutí
finančných prostriedkov č. 20-513-01978 (d'alej len Zmluva) na realizáciu projektu Poznanie
ukrybé v knihe (dalej len Projekt).
2. Bod 5.6 Zmluvy sa mení nasledorme:
"Prijímatel je povinný použiť finančnó prostriedky výIučne na qýdavky súvisiace s rea]izáciou
Projektu (dhlej len oprávnené qýdavky). FPU bude ako oprávnené qýdavky podta predchádzajúcej
vety akceptovať aj výdavky Prijímatela, ktoré Prijímatel vynaložil pred uzawetím Zmluvy, ak boli
vynaloženéna úhradu qýdavkov, }rtoré vznik]i najskór O1.01.2O2O. Výdavky musia Prijímatelbvi
vzniknúť najneskór do 30.06.2O21. Dňom vzniku qýdavku sa rozumie deň dodania tovaru alebo
poslqytnutia služieb, ktoré sú predmetom vyričtovania. Dňom úhrady sa rozumie deň odpísania

finančných prostriedkov z účtuPňjímatela za účelomzaplatenia ceny za tovar alebo služby."
3. Bod 6.3, tretia veta Zmluvy sa mení nasledovne:
"Prijímateť je povinný Vyúčtovaniepodlh predchádzajúcej vety Poskytovatelbvi predložiťv
tlačenej podobe vygenerovanej z registračného systému FPU najneskór do termínu: 30.09.2021,"
4. V Pdlohe č. 1 Zmluvy suZávázné qýstupy projektu nahradené v znení ako sú uvedené Pdlohe č. 1
tohio Dodatku,

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy limto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny.
6. Tento Dodatok a jeho pdlohy sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane
Pňjímatel a jeden Posl5ytovatel'. PrijímateL podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že sa oboznámil s
pdslušnými ustanoveniami Dodatku a súhlasís nimi.
7. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Tento
dodatok podlieha v zmysle pdslušných ustanovení zákona č. 4011,964 Zb, Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov v spojení s relevantnými ustanoveniami zákona č, 2tLl2000 Z. z,
povinnému zverejneniu.

v Bratislave dňa

predsedníčka rady FPU
Za Pos}cytovatelh

riaditel FPU
Za Poskytovatelh

v k*.|ft.ťIF_

Prijímatel'

.

dňa 29.09.2020

Pdloha č. 1: Výstupy projektu

1) Podqjatia, festivaly, prehliadlry, súťaže,koncerty, medzinárodné prezentácie, konferencie,
vzdelávacie aktivity/podujatia, školenia, semináre
Názov podujatia: Mama, tato a ja. Prednášky o deťoch, výchove, manželstve.
Začiatok a koniec podujatia: marec 2021 - jun2O2L
Trvanie (počet dní): 1 podujatie = ], deň
Miesto podujatia: Galanta
Druh aktMt a ich minimány počet (koncerty, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod, podl'a charakteru
qístupov) v rámci hlavného podujatia: 3 prednášky - 3 lektori
Odhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov: 60 návštevníkov - najednom podujatí 20
Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podqjatia, ak sú súčasťouprojektu: bez
spňevodných podujatí
Iné qfstupy a propagácia projektu: plagát, pozvánka, webstránka, sociálne siete
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Na tlačoqých qýstupoch bude uvedené logo FPU a text: "Z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu", Na webe a sociáInych
sieťach knižnice bude logo FPU prelinkované na webové sídlo fondu. Na všet\ých podujatiach bude
umiestnený banner s logom FPU
1) Podujatia, festivaly, prehliadky, súťaže,koncerty,

medzinárodné prezentácie, konferencie,

vzdelávacie aktivity/p oduj atia, školenia, semináre

Názov podujatia: Pasovanie prvákov za čitatelbv knižnice. Cyklus podujatí určených pre žiakov I.
ročníkaZŠ,ktorého vyv,rcholením bude slármostné pasovanie pwákov za čitatelbv GK.
Začiatok a koniec podujatia: február 2a2I - jún2O2t
Trvanie (počet dní): 1 podujatie = ]. deň
Miesto podujatia: Galanta
Druh aktivít a ich minimalny počet (koncerty, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod, podla charakteru
qýstuílov) v rámci hlavného podujatia: 4 besedy - 4 hostia
divadelné predstavenie - 1 divadelný súbor
slávnostné pasovanie - 1 hosť
Odhadovaný počet divákov / poslttcháčov
slávnostné pasovanie 120 osób

i

návštevníkov: 340 návštevníkov - na jednom podujatí 55

+

Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťouprojektu: bez
sprievodných podujatí
Iné výstupy a propagácia projektu: plagát, pozvánka, webstránka, sociálne siete
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Na tlačor4ých qýstupoch bude uvedené logo FPU a text: "Z

verejných zdrojov podpoňl Fond na podporu umenia, h}avný partner projektu", Na webe a sociánych
sieťach knižnice bude logo FPU prelinkované na webové sídlo fondu. Na všetlqých podujatiach bude
umiestnený banner s logom FPU

1) Podujatia, festivaly, prehliadky, súťaže,koncerby,

medzinárodné prezentácie, konferencie,

vzdelávacie aktivity/podujatia, školenia, semináre
Názov podujatia: Deti v knižnici, Podujatia určenépre školopovinné deti.
Začiatok a koniec podujatia: február 2020, marec 2020, ia 2020, august2020.
Trvanie (počet dní): 1 podujatie = 1 deň
Miesto podujatia: Galanta
Druh aktivít a ich minimalny počet (koncerty, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod. podlh charakteru
rtýstupov) v rámci hlavného podujatia: 1 divadelné predstavenie - 1 divadelný súbor

4besedy-4hostia

-

1 tvorivé dielne (denný

letný tábor CVČ)

Odhadovaný počet divákov / poslucháčov
- divadlo - 60

divákov

/

návštevníkov: 240 návštevníkov

besedy - 160 návštevníkou najednom podqiatí 40
tvorivé dielne - 20 detí
ĎatŠie rea]izované aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťouprojektu: bez
sprievodných podujatí
Iné výstupy a propagácia projektu: plagát, pozvánka, webstránka, sociáIne siete
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Na tlačoqých výstupoch bude uvedené logo FPU a text: ,,Z
-

-

verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu". Na webe a sociálnych
sieťach kniŽnice bude logo FPU prelinkované na webové sídlo fondu. Na všetlqich podujatiach bude
umiestnený banner s logom FPU

1) Podujatia, festivaly, prehliadky, súťaže,, koncerty, medzinárodné prezentácie, konferencie,
vzdelávacie aktivity/poduj atia, školenia, s emináre
Názov podujatia: o nás - pre nás. podujatiavenované znevýhodneným osobám.
Začiatok a koniec podujatia: marec 202! - jún2O2I
Trvanie (počet dní): 1 podujatie = 1 deň
Miesto podujatia: Galanta
Druh aktivít a ich minimány poČet (koncerLy, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod. podla charakteru
qfstupov) v rámci hlavného podujatia: 2 besedy - 1 nevidiaci hosť
1 kreslenie na asfalt * tvorivé dielne
Odhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov:
beseda - 90 návštevníkou najednom podujatí 45
kreslenie na asfalt + ťvorivédielne - 50 žiakov špeciálnej základnej školy
ĎalŠie realizované aktiviťy v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťouprojektu: bez
spňevodných podujatí
Iné qýstupy a propagácia projektu: plagát, pozvánka, webstránka, sociálne siete
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Na tlačových výstupoch bude uvedené logo FPU a text: "Z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu". Na webe a sociálnych
sieťach kniŽnice bude logo FPU prelinkované na webové sídlo fondu, Na všetkých podujatiach bude
umiestnený banner s logom FPU
1) Podujatia, festivaly, prehliadky, súťaže,koncerty, medzinárodné prezentácie, konferencie,
vzdelávacie aktiviťy/poduj atia, školeniá, semináre
Názov podujatia: Netradičná literatúra. Slam poetry.
Začiatok a koniec podujatia: marec 202I - jún2021,
Trvanie (počet dní): 1 podujatie = 1 deň
Miesto podujatia: Galanta
Druh aktMt a ich minimálny počet (koncerťy, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod. podl'a charakteru
qýstupov) v rámci hlavného podujatia: 1 beseda - 2 hostia
odhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov: 80 návštevníkov
Ďatšie rea]izované aktivity v rámci podujatia, pdp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťouprojektu: bez
sprievodných podujatí
Iné qýstupy a propagácia projektu: plagát, pozvánka, webstránka, sociáIne siete
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Na tlačorrých qýstupoch bude uvedené logo FPU a text: "Z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu". Na webe a sociálnych
sieťach knižnice bude logo FPU prelinkované na webové sídlo fondu. Na všetkých podujatiach bude
umiestnený banner s logom FPU
1) Podujatia, festivaly, prehliadky, súťaže,koncerťy, medzinárodné prezentácie,
vzdelávacie aktivity/poduj atia, školenia, semináre

konferencie,

Názov podujatia: Fenomén kniha. Podujatia určenépre širokúverejnosť, zamerané na propagáciu

súčasnýchautorov.
Začiatok a koniec podujatia: marec 2020, jtll2020, marec 2021, - jun 2021,
Trvanie (počet dní): 1 podujatie = 1 deň

Miesto podujatia: Galanta
Druh aktivít a ich minimalny počet (koncerťy, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod. podla charakteru
výstupov) v rámci hlavného podujatia: 4 besedy - 4 hostia
Odhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov: 120 návštevníkov, najednom podujatí 30
Ďalšie realizované aktMty v rámci podujatia, pdp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťouprojektu: bez
sprievodných podujatí
Iné qýstupy a propagácia projektu: plagát, pozvánka, webstránka, sociálne siete
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Na tlačoqých qistupoch bude uvedené logo FPU a textl "Z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu". Na webe a sociánych
sieťach knížnicebude logo FPU prelinkované na webové sídlo fondu. Na všetlqých podujatiach bude
umiestnený banner s logom FPU

1) Podujatia, festivaly, prehliadky, súťaže,koncerty,

medzinárodné prezentácie, konferencie,

vzdelávacie aktivity/podujatia, školenia, semináre
Názov podujatia: Vzdelávanie seniorov. Prednášky, besedy.
Začiatokakoniecpodujatia: júI2020, september2020, október2O2O, marec 2021, - jún2O2t
Trvanie (počet ctní): 1 podujatie = 1 deň
Miesto podujatia: Galanta
Druh aktMt a ich minimalny počet (koncerby, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod. podl'a charakteru
výstupov) v rámci hlavného podujatia: 2 besedy - 2 hostia

2prednášky-1lektor
Odhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov:
besedy - 60 návštevníkov, najednom podujatí 30
prednášky - 60 návštevníkov, najednom podujatí 30

Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, pňp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťouprojektu: bez
sprievodných podujatí
Iné qýstupy a propagácia projektu: plagát, pozvánka, webstránka, sociálne siete
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Na tlačoqých qýstupoch bude uvedené logo FPU a text: "Z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu". Na webe a sociánych
sieťach knižnice bude logo FPU prelinkované na webové sídlo fondu. Na všetkých podujatiach bude
umiestnený banner s logom FPU

