Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky č. 380/BC00/2021 (ďalej len „zmluva“) uzatvorenej podľa § 29 zákona
č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov dňa 29.07.2021
(ďalej len „Dodatok č. 1“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami
Poskytovateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Výdavkový účet:
Príjmový účet:
Depozitný účet:
SWIFT:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Ing. Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094

(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Prijímateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Zapísaný:

Žilinský turistický kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
RNDr. Peter Dobeš
42220238

v Registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky č. 10433/2012/SCR

(ďalej len „prijímateľ“)
(poskytovateľ a prijímateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“, alebo jednotlivo „zmluvná
strana“)
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

2.

Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s čl. 8 ods. 8 zmluvy na základe písomnej žiadosti
prijímateľa o zmenu výšky poskytnutej dotácie na aktivity a podaktivity uvedené v
Prílohe č. 1 zmluvy podľa podmienok uvedených v čl. 1 ods. 3 zmluvy (ďalej len
„zmena výšky poskytnutej dotácie“).
Zmenou výšky poskytnutej dotácie sa rozumie presun:
- sumy 3 108,00 Eur z aktivity Marketing a propagácia, podaktivity č. 3 Výstavy,
veľtrhy, prezentácie do aktivity Marketing a propagácia, podaktivity č. 1 Edičná
a videotvorba,
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-

sumy 13 908,00 Eur z aktivity Marketing a propagácia, podaktivity č. 3 Výstavy,
veľtrhy, prezentácie do aktivity Marketing a propagácia, podaktivity č. 2 Nákup
mediálneho priestoru, reklamné plochy,

-

sumy 11 910,00 Eur z aktivity Marketing a propagácia, podaktivity č. 3 Výstavy,
veľtrhy, prezentácie do aktivity Infraštruktúra cestovného ruchu, podaktivity č. 1
Infraštruktúra pre cyklistov,

-

sumy 1 080,00 Eur z aktivity Marketing a propagácia, podaktivity č. 3 Výstavy,
veľtrhy, prezentácie do aktivity Zabezpečenie strategických dokumentov,
podaktivity č. 1 Strategické štúdie zamerané na rozvoj udržateľného cestovného
ruchu.
Článok 2
Predmet Dodatku č. 1

Predmetom Dodatku č. 1 je zmena Prílohy č. 1 zmluvy.
Príloha č. 1 zmluvy sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým znením, ktoré ako
Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1.

1.
2.

Príloha č. 1 k zmluve
Rozpočet projektu Objavuj, navštevuj, ži!
Aktivita:

Spolu

Požadovaná
dotácia
(Eur)*

Pridelená
dotácia
(Eur)

239 237,00 239 237,00

Upravená
pridelená
dotácia
(Eur)
239 237,00

Marketing a propagácia (spolu)
v tom podaktivita:
1. Edičná a video tvorba
- Zážitkovník – spracovanie záznamníku
zážitkov
- Kalendáre Najfotogenickejšie miesta
Žilinského kraja
- Materiál k súťaži Spoznaj kraj
- Bežkomapy
- Krátke propagačné videá z celodenných
výletov
- 360° videomapy
2. Nákup mediálneho priestoru, reklamné
plochy
- Televízne a rozhlasové reportáže a PR
články
- Podcasty
3. Výstavy, veľtrhy, prezentácie - Účasť na
veľtrhoch a výstavách CR doma a v zahraničí

132 002,00

132 002,00

119 012,00

43 596,00

43 596,00

46 704,00

24 800,00

24 800,00

38 708,00

33 900,00

33 900,00

3 894,00

4. Infocesty, fam a press tripy – Infocesty, fam a
press tripy

16 706,00

16 706,00

16 706,00
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5. Grafické a kreatívne služby
- Aktualizácia webového sídla formou
nového grafického dizajnu stránky
- 360° fotografie
- Nákup nových fotografií

13 000,00

13 000,00

13 000,00

59 735,00

59 735,00

71 645,00

59 735,00

59 735,00

71 645,00

Zabezpečenie strategických dokumentov (spolu)
v tom podaktivita:
Strategické štúdie zamerané na rozvoj udržateľného
cestovného ruchu - Koncepcia rozvoja cestovného
ruchu destinácie Žilinský turistický kraj na roky 20222026

30 000,00

30 000,00

31 080,00

30 000,00

30 000,00

31 080,00

Vzdelávacie aktivity zamerané na skvalitnenie a
rozvoj destinácie
v tom podaktivita:
Študijné cesty/infocesty Študijné cesty a
vzdelávacie aktivity

17 500,00

17 500,00

17 500,00

17 500,00

17 500,00

17 500,00

Infraštruktúra cestovného ruchu (spolu)
v tom podaktivita:
Infraštruktúra pre cyklistov
- Obnova značenia cyklotrás
- Zakúpenie
nabíjacích
staníc
elektrobicykle a ich osadenie

pre

*Údaje o bežných výdavkoch sú prebraté zo žiadosti prijímateľa o poskytnutie dotácie

Článok 3.
Záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka
v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov.
Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis dodatku
dostane prijímateľ a päť (5) rovnopisy poskytovateľ.
Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli
a plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určito
a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a bez akéhokoľvek psychického alebo
fyzického nátlaku.

1.
2.

3.
4.
5.

V Bratislave, dňa

V ........................, dňa

Za poskytovateľa:

Za prijímateľa:

.............................................
Ing. Andrej Doležal
minister dopravy a výstavby SR

.............................................
RNDr. Peter Dobeš
predseda
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