Dodatok č. 1
ku Kontraktu č. MK-1906/2020-421/22763
na rok 2021
uzatvorený medzi
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a

BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti

Článok I.
Účastníci kontraktu

Poskytovateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
ústredný orgán štátnej správy podľa § 18 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov
Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava
Natália Milanová, ministerka kultúry SR
Štátna pokladnica
SK90 8180 0000 0070 0007 1652
00 165 182

(ďalej len „poskytovateľ“)

a
Prijímateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom kultúry Slovenskej
republiky podľa § 21 až 23 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Panská 41, 815 39 Bratislava
Peter Tvrdoň, riaditeľ
Štátna pokladnica
SK41 8180 0000 0070 0007 1273
00682357

(ďalej len „prijímateľ“)

Preambula
Týmto dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa kontrakt č. MK-1906/2020-421/22763 na rok 2021 (ďalej len
„dodatok č.1“), ktorý je podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18. decembra 2002
interný plánovací a organizačný dokument, ktorého cieľom je sprehľadniť vzťahy medzi ústredným
orgánom štátnej správy a organizáciami v jeho pôsobnosti, v oblasti realizácie činností a ich
financovania pri plnení verejných funkcií a verejnoprospešných činností.
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Dôvodom realizácie dodatku č. 1 je realizácia financovania prioritných projektov podporených
poskytovateľom.

Článok II.
Predmet dodatku č. 1
Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli v súlade s Článkom VI ods. 3, Článkom II a Článkom III
kontraktu č. MK-1906/2020-421/22763 na rok 2021 (ďalej len „kontrakt“) na zmene nasledovných
ustanovení:
1)

Znenie Článku II – Predmet kontraktu sa mení a dopĺňa nasledovne:
-

-

-

-

2)

Tlačoviny BIB 2021 / 30.000,- eur / – katalóg, brožúra Ocenení ilustrátori +
Workshop, zborník z Medzinárodného sympózia BIB, pozvánky, plagáty a ostatné
tlačené propagačné materiály. / Merateľné ukazovatele: tržby z predaja do 1200 eur,
návštevnosť festivalu 50 000 ľudí;
Ceny BIB 2021 / 22.000,- eur / Grand Prix, 5 Zlatých jabĺk, 5 Plakiet a čestné poljablká sú umeleckými dielami, ktoré stále očarujú ich držiteľov / Merateľné
ukazovatele: 11 ocenených víťazov v zmysle štatútu festivalu platného 50 rokov;
Interaktívna výstava „Superstár Jánošík“ /„Čo kamera nevidela“ / 20.000,- eur /
výroba a inštalácia výstavy. Merateľné ukazovatele: Návštevnosť min 5 000 ľudí;
tržby 2000 eur;
Interaktívna výstava „Podoby hračiek“ / 15.000,- eur / výroba a inštalácia výstavy.
Merateľné ukazovatele: Návštevnosť min 5 000 ľudí; tržby 2000 eur;
Zahraničné veľtrhy a výstavy - Bienále ilustrácií Bratislava 2019 / 3.000,- eur /
výstava v Moskve, knižné veľtrhy v Prahe, Bologni a v Belehrade / Merateľné
ukazovatele: nadviazanie nových minimálne 20 kontaktov, zvyšovanie povedomia
a prestíže BIBIANY v zahraničí oslovením delegátov z najmenej 12 krajín sveta.

Znenie Článku III – Platobné podmienky, ods. 2 sa mení nasledovne:
2.

Bežné výdavky štátneho rozpočtu na plnenie činností sa upravujú – navyšujú o sumu
90.000,- eur (slovom: deväťdesiattisíc eur) a kapitálové výdavky o sumu 0,00 eur
(slovom: nula eur).
Zvýšenie výdavkov je rozpísané v prílohách č. 1 a 2a až e.

3)

Doplnenie Znenia Článku IV – Práva a povinnosti účastníkov kontraktu, ods. 4, o písm.
f) v znení:
f / uskutočňovať presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými projektmi
pri dodržaní celkového objemu finančných prostriedkov, poskytnutých na ich realizáciu
bez súhlasu poskytovateľa.
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Článok III.
Záverečné ustanovenia
1) Tento dodatok č. 1 sa stáva platným a účinným dňom jeho podpísania obidvoma účastníkmi
kontraktu č. MK-1906/2020/421/22763 na rok 2021.
2) Dodatok č. 1 zverejní každý účastník kontraktu na svojom webovom sídle, a to do 15 dní odo dňa
jeho podpisu.
3) Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 sú Prílohy č. 1 a 2a až 2e.
4) Dodatok č. 1 môže byť so súhlasom poskytovateľa a prijímateľa zmenený, a to výhradne formou
písomných a číslovaných dodatkov.
5) Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, a to jeden rovnopis pre poskytovateľa a jeden
rovnopis pre prijímateľa.

Bratislava,

Natália Milanová
ministerka kultúry SR

Peter Tvrdoň
riaditeľ BIBIANY, medzinárodného
domu umenia pre deti

Prílohy:
Príloha č. 1 – Zoznam podporených prioritných projektov vrátane ich finančného krytia
Príloha č. 2a až e – Výdavky na jednotlivé prioritné projekty v členení podľa ekonomickej klasifikácie.
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