
Dodatok č. 1 ev. č. MK-50/1 l/M 
k zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK-63/2010/M 

uzatvorenej dňa 30. decembra 2010 na základe § 6 ods. 2 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej 
agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov medzi: 

Zmluvnou stranou: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Sídlo: Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava 
IČO: 00 165 182 
Štatutárny zástupca: Daniel Krajcer, minister kultúry 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
výdavkový účet: 
príjmový účet: 
depozitný účet: 
(ďalej len „ministerstvo") 

a 

Zmluvnou stranou: Tlačová agentúra Slovenskej republiky 
Sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava 
IČO: 31320 414 
Štatutárny zástupca:. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 
(ďalej len „agentúra") 

ČI. I 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s Čl. IX ods. 3 zmluvy o poskytovaní služieb 
vo verejnom záujme č. MK-63/2010/M (ďalej len „zmluva") uzatvoria dodatok č. 1 k tejto 
zmluve s nasledovným znením. 

2. Čl. IV zmluvy sa dopĺňa novými odsekmi 6 a 7, ktoré znejú: 
„6. Ministerstvo môže v odôvodnenom prípade výnimočne vyplatiť príspevok zo 

štátneho rozpočtu odlišne ako je uvedené v odseku 5, a to na základe písomnej žiadosti 
agentúry, v ktorej je agentúra povinná uviesť požadovanú výšku príspevku, ktorá je 
násobkom 1/12 sumy príspevku, najviac však trojnásobkom, požadovanú lehotu poskytnutia 
príspevku a dôvody, pre ktoré žiada, poskytnutie príspevku podľa tohto odseku. Žiadosť podľa 
predchádzajúcej vety je agentúra povinná doručiť ministerstvu najmenej desať pracovných 
dní pred požadovaným termínom poskytnutia príspevku. Celková suma príspevku 
požadovaného na základe tohto odseku pritom nesmie presiahnuť rozdiel medzi výškou 
príspevku, na ktorý má agentúra nárok podľa tejto zmluvy a sumou príspevku už vyplatenou 
na základe zmluvy pred doručením žiadosti. 

7. Príspevok zo štátneho rozpočtu poskytnutý podľa odseku 6 poukáže ministerstvo 
bezhotovostným prevodom na účet agentúry v lehote uvedenej v žiadosti.". 



ČI. II 

1. Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony. Zmluvná strana so zverejnením dodatku č. 1 súhlasí. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná 
a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená 
a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si dodatok prečítali a bez 
výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami. Na znak svojho súhlasu pripájajú k dodatku svoje 
vlastnoručné podpisy. 

4. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch splatnosťou originálu, z ktorých dva 
dostane agentúra a tri ministerstvo. 

V Bratislave dňa 30. júna 2011 V Bratislave, dňa 30. júna 2011 

Daniel Krajcer Jaroslav Rezník 
minister kultúry generálny riaditeľ Tlačovej agentúry 

Slovenskej republiky 


