
Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov 

č. 21-542-05826

uzatvorený v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a 
doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov; v spojení s ust. § 262 a § 269 
ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej aj ako Dodatok), kde zmluvnými stranami sú: 

Poskytovateľ
názov: Fond na podporu umenia
sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto
IČO: 42418933
konajúc prostredníctvom: Mgr. Dušan Buran, Dr. phil., predseda rady FPU

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeľ FPU
zriadený: zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia
E-mail: petra.kozakova@fpu.sk
bežný účet – IBAN: SK58 8180 0000 0070 0054 3066
depozitný účet – IBAN: SK20 8180 0000 0070 0055 3256
variabilný symbol: 2154205826

(ďalej aj ako Poskytovateľ) 

Prijímateľ
obchodné meno/meno a 
priezvisko:

Liptovské múzeum

sídlo/miesto 
podnikania/bydlisko:

Nám. Š. N. Hýroša 10, 03450 Ružomberok, Slovenská republika

IČO/rodné číslo: 35993154
DIČ: 2020590363
IČ DPH:
Štatutárny orgán: PaedDr. Michal Kovačic, PhD., riaditeľ
E-mail: projekty@liptovskemuzeum.sk
číslo účtu – IBAN: SK47 8180 0000 0070 0048 1475

(ďalej aj ako "Prijímateľ") 

1. Prijímateľ písomne doručil Poskytovateľovi dňa 23.11.2021 žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí 
finančných prostriedkov č. 21-542-05826 (ďalej len Zmluva) na realizáciu projektu Liptovské 
múzeum – vybavenie depozitárov (ďalej len Projekt).

2. V Prílohe č. 1 Zmluvy sú Záväzné výstupy projektu nahradené v znení ako sú uvedené Prílohe č. 1 
tohto Dodatku.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny.
4. Tento Dodatok a jeho prílohy sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane 

Prijímateľ a jeden Poskytovateľ. Prijímateľ podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že sa oboznámil s 
príslušnými ustanoveniami Dodatku a súhlasí s nimi.

5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Tento 



dodatok podlieha v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov v spojení s relevantnými ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. 
povinnému zverejneniu.

V Bratislave dňa V .................................... dňa 03.12.2021

............................................................
predseda rady FPU
Za Poskytovateľa 

............................................................
Prijímateľ

............................................................
riaditeľ FPU
Za Poskytovateľa



Príloha č. 1: Výstupy projektu

10) Nadobudnutie technického a/alebo interiérového vybavenia alebo vybavenie špecializovaného 
odborného pracoviska
Predpokladaný názov aktivity (nemusí byť totožný s názvom celého projektu): Vybavenie depozitárov
Predpokladaný termín odbornej aktivity (postačí uviesť mesiac a rok, nejde o začiatok a koniec 
realizácie projektu): 08/2021 - 02/2022
Architekt (ak je súčasťou projektu): Architekt nie je súčasťou projektu.
Špecifikácia jednotlivých druhov vybavenia, vrátane minimálneho počtu kusov každého druhu vybavenia 
(rozdeliť na technické, interiérové a pod.): Popis technického vybavenia:
- výkresové horizontálne zásuvkové skrine vyrábané pre formáty A0 v počte minimálne 4 ks
- pre uloženie ostatných zbierkových predmetov 10 ks regálových stien 
Počet kusov technického vybavenia:
výkresová zásuvková skriňa pre formát A0 - 4 ks
regál policový - 10 ks
Celkové umiestnenie vybavenia: Depozitárne priestory Liptovského múzea v Ružomberku.
Ďalšie realizované aktivity v rámci projektu, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu (je 
potrebné ich presne vymenovať, v prípade obmedzenia verejných podujatí možné realizovať ako online 
prezentáciu: Prehliadka s interaktívnou aktivitou "Deň otvorených depozitárov" - umožní návštevníkom 
múzea nahliadnuť do depozitárov a vidieť, ako funguje režim v depozitárnych priestoroch.
Iné výstupy projektu a propagácia (napr. plagát, webstránka, leták, sociálne siete, pozvánka, katalóg a 
pod.): Informačný plagát, webstránka, sociálne siete.
Informovanie verejnosti o podpore z FPU (žiadateľ / žiadateľka je povinný postupovať podľa Príručky pre 
propagáciu FPU zverejnenej na webovom sídle FPU v časti Dokumenty): Informácia: "Tento projekt 
podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia." + logo FPU bude zverejnená na všetkých 
propagačných materiáloch, na internetovej aj facebookovej stránke múzea a na informačnom plagáte 
umiestnenom pri vstupe do depozitárnych priestorov s novým vybavením. Pred vstupom do 
depozitárnych priestorov bude umiestnená informačná tabuľka, na ktorej bude názov projektu, termín 
realizácie projektu a vyhlásenie: "Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia." + logo 
FPU. Nadobudnutý majetok (každý jeden kus osobitne) označíme logom FPU a nápisom: "Z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia." Logo a nápis bude umiestnený na najviditeľnejšom mieste 
predmetu.


