
DODATOK č. 2 
k Z M L U V E

o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu 
číslo: AVF 684/2020-9/2.3

uzatvorenej podľa § 22 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (ďalej len „zmluva") medzi 
zmluvnými stranami označenými ako

Poskytovateľ:

konajúci prostredníctvom: 
a
IČO:
Bankové spojenie: 
číslo účtu:
IBAN:
(ďalej len „poskytovateľ")

Audiovizuálny fond
Grôsslingová 53, Bratislava 811 09 
Mgr. Richard Kováčik, PhD., predseda rady 
prof. PhDr. Martin Šmatlák, riaditeľ 
42169330 
Tatra banka, a.s.
2627224453/1100
SK54 1100 0000 0026 2722 4453

a

Prijímateľ:
Adresa:
Štatutárny orgán: 
konajúci prostredníctvom:

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 
primátor
PhDr. Marek Čižmár

ICO:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Peňažný ústav:
IBAN:
(ďalej len „prijímateľ")

00331996 
SK 2020773590 
3388251853/0200 
0200 VÚB, a.s.
SK43 0200 0000 0033 8825 1853

1. Na základe uznesenia rady Audiovizuálneho fondu č. 40/2021 zo dňa 9.12.2021 sa v čl. 2 bod 2 
zmluvy suma 3 400,- EUR (slovom tritisícštyristo eur) nahrádza sumou 10 200,- EUR (slovom 
desaťtisícdvesto eur), čím sa celková suma poskytnutých finančných prostriedkov zvyšuje 
o 6 800,- (slovom šesťtisícosemsto) EUR. Uvedenú zvýšenú sumu dotácie uhradí prijímateľ 
poskytovateľovi v jednej splátke do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.

2. Prijímateľ podpisom tohto dodatku potvrdzuje poskytovateľovi svoju žiadosť o uvedené 
zvýšenie celkovej sumy poskytnutých finančných prostriedkov určenej najmä na zabezpečenie 
prevádzky kina a na elimináciu dôsledkov opatrení súvisiacich s krízovou situáciou v období 
pandémie ochorenia COVID-19.

3. Týmto dodatkom sa v čl. 2 bod 3 na konci dopĺňa nová veta, ktorá znie: „Celkové náklady na 
realizáciu projektu predstavujú sumu 10.303 EUR (ďalej len „rozpočet projektu")". Zároveň sa 
ruší príloha č. 1 zmluvy.

4. Článok 3 bod 6 zmluvy sa nahrádza novým znením: „Prijímateľ sa zaväzuje podieľať sa na 
finančnom zabezpečení realizácie projektu formou povinného spolufinancovania určeného 
podľa príslušných ustanovení zákona, štruktúry podpornej činnosti a podľa rozpočtu projektu 
v sume najmenej 103,- EUR (slovom stotri eur). Splnenie záväzku spolufinancovať projekt



v uvedenej výške z vlastných alebo z iných zdrojov je prijímateľ povinný preukázať
poskytovateľovi ako súčasť vyúčtovania podľa čl. 4 ods. 8."

5. V čl. 3 bod 17 sa vypúšťajú písmená j) a k), doterajšie písmená I) až w) sa označia ako písmená j)
až u).

6. V čl. 4 bod 5. zmluvy sa dátum 31.12.2021 nahrádza dátumom 31.12.2022.

7. V čl. 4 bod 6 zmluvy sa vypúšťajú slová: „s ohľadom na rozpočet, ktorý je prílohou č. 1 tejto 
zmluvy".

8. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prijímateľ a dva 
poskytovateľ. Prijímateľ podpisom tohto dodatku potvrdzuje prevzatie jedného vyhotovenia 
dodatku

9. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Podľa 
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. v znení 
neskorších predpisov sa na tento dodatok viaže povinné zverejnenie. Tento dodatok je účinný 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa uvedených predpisov. Prijímateľ súhlasí so 
zverejnením tohto dodatku k zmluve v akejkoľvek forme v celom rozsahu, a to aj po skončení 
trvania právneho vzťahu založeného touto zmluvou. Povinné zverejnenie dodatku k zmluve 
zabezpečí poskytovateľ po overení príslušných skutočností súvisiacich s prijímateľom1. Prijímateľ 
podpisom tohto dodatku čestne vyhlasuje, že nedošlo k žiadnej zmene skutočností 
preukázaných dokumentárni, ktoré prijímateľ odovzdal poskytovateľovi pred podpisom zmluvy 
podľa príslušného vnútorného predpisu poskytovateľa2. Prijímateľ, ktorý je povinnou osobou 
podľa zákona č. 211/2000 Z. z., môže po povinnom zverejnení dodatku k zmluve 
poskytovateľom zverejniť tento dodatok na svojom webovom sídle. Prijímateľ podpisom tohto 
dodatku vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podmienkami určenými poskytovateľom pre 
povinné zverejnenie zmluvy a jej dodatkov a že pri nesplnení týchto podmienok nepodá návrh 
na zverejnenie zmluvy a/alebo dodatku v Obchodnom vestníku podľa § 5a ods. 10 zákona č. 
211/2000 Z. z.

V Bratislave, dňa   Trebišov, d ň a ...í^ .:..l? .^ .C ^ 3 :.i...

poskytovateľ (podpis/.. >v
V IZ U A trcr 
ŕ D M D prijímaíenpodpis)

...............
poskytovateľ (podpis)

1 Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním systémov verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v zneni neskorších predpisov
2 VP AVF č. 4/2018 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej 
kultúry v znení neskorších zmien.
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