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Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

č. 20-342-01481 

uzavretá podľa ustanovení § 19 zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o FPKNM"J nižšie uvedeného dňa medzi 

nasledovnými zmluvnými stranami: 

Poskytovateľ: 

Názov: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

Bankové spojenie: 

číslo účtu (IBANJ: 

Konajúci prostredníctvom: 

E-mail:

Variabilný symbol:

Fond na podporu kultúry národnostných menšín 

Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 

51049775 

2120568032 

Štátna pokladnica 

SKlO 8180 0000 0070 0057 8947 

Mgr. Norbert Molnár, riaditeľ FPKNM 

kultminor@kultminor.sk 

2034201481 

(ďalej aj ako "Poskytovate)" alebo "FPKNM") 

a 

Prijímateľ: 

Obchodné meno/ Meno a priezvisko: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch 

Sídlo/ Miesto podnikania/ Bydlisko: Bjärnsonova 1, 940 56 Nové Zámky 

IČO/Dátum narodenia: 36103098 

DIČ: 2021432248 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu (IBAN): 

Konajúci prostredníctvom: 

E-mail:

(ďalej aj ako "Prijímate)") 

Štátna pokladnica 

SK13 8180 0000 0070 0031 3404 

Mgr. Helena Markusková, riaditelka 

riaditel@galerianz.eu, lektor@galerianz.eu 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa ďalej spoločne označujú aj ako "Zmluvné strany" a jednotlivo aj ako "Zmluvná strana"; táto 

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov sa ďalej označuje ako "Zmluva".) 

1 Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s poskytnutím dotácie (ďalej len 

"Dotácia"). ktorú Poskytovateľ poskytuje Prijímateľovi na podklade Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

finančných prostriedkov č. 4/2020 (ďalej len "Výzva") a žiadosti Prijímateľa o poskytnutie finančných prostriedkov č. 

20-342-01481 (ďalej len "Žiadosť") na podporu nasledovného projektu Prijímateľa podrobne špecifikovaného v 

Žiadosti: 

Názov projektu: 

Účel projektu: 

Výška dotácie (v EUR): 

Výška minimálneho spoluflnancovania (v EUR): 
(vyššie špecifikovaný projekt ďalej len ako „Projekt"). 

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-342-01481 

Mediátor Luzsicza

a) realizácia výstavy 

2 896,00 

145,00 
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2 Rozpočet 

2.1 Kalkulácia nákladov 

Rozpočtoripolo!ka 

Autorské honoráre 

Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu 

Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu 

Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu 

Polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických 

publikácií 

2.2 Predpokladané výnosy 

Predpokladané výnosy 

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-342-01481 

Špeciftkáda Podpora z FPmM 

kurátor výstavy 700,00 € 

grafický dizajn 580,00 € 

prekladateľské služby 250,00 € 

jazyková korektúra 130,00 € 

1 236,00 € 

Spolu: 2 896,00€ 

Výnosy 

100,00 € 

100.00 € 
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