DODATOK č. 1
k ZMLUVE
o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
číslo: AVF 1057/2020-9/2.3
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
Grösslingová 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 Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
primátor
Mgr. Peter Wolf

IČO:
Číslo účtu:
Peňažný ústav:
IBAN:
(ďalej len „prijímateľ“)

00317209
4405033001
5600 Prima banka, a.s.
SK03 5600 0000 0044 0503 3001

1. Na základe písomnej žiadosti prijímateľa, doručenej kancelárii Audiovizuálneho fondu dňa
24.5.2021, sa v článku 4 bod 5) zmluvy č. 1057/2020-9/2.3 o poskytnutí dotácie z finančných
prostriedkov Audiovizuálneho fondu na projekt „Kino Lastovička - podpora návštevnosti“
pôvodný dátum 31.7.2021 nahrádza dátumom 31.12.2021. Ostatné ustanovenia zmluvy
zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok a jeho príloha sú vyhotovené v troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane
prijímateľ a dva poskytovateľ. Prijímateľ podpisom tohto dodatku potvrdzuje prevzatie jedného
vyhotovenia dodatku.
3. 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 prijímateľom89 a po
odovzdaní všetkých požadovaných dokumentov od prijímateľa podľa príslušného vnútorného
predpisu poskytovateľa90. 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 .............................

Dubnica nad Váhom, ....................................

.............................................................
poskytovateľ (podpis)

.............................................................
prijímateľ (podpis)

..............................................................
poskytovateľ (podpis)

89 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 znení neskorších predpisov
90 VP AVF č. 4/2018 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej
kultúry v znení neskorších zmien.
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