Dodatok č. 1 k zmluve č. 0096/2019/SŠ
o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
uzatvorený medzi zmluvnými stranami:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zastúpené:
Martina Lubyová
ministerka
sídlo:
Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO:
00164381
IBAN:
SK80 8180 0000 0070 0006 5236
webové sídlo: www.minedu.sk
ako poskytovateľ príspevku uznanému športu (ďalej len „Poskytovateľ“)
a
Slovenský zväz vodného motorizmu
právna forma: občianske združenie
zastúpené:
Vladimír Slaný
prezident
sídlo:
Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava 3
IČO:
00681768
IBAN:
SK48 0900 0000 0051 2383 8869
webové sídlo: www.szvm.sk
e-mail:
szvm@szvm.sk
ako prijímateľ príspevku uznanému športu (ďalej len „Prijímateľ“).
Čl. I
Úvodné ustanovenie
Zmluvné strany uzatvorili 24. 01. 2019 Zmluvu č. 0096/2019/SŠ o poskytnutí príspevku
uznanému športu v roku 2019 (ďalej len „Zmluva“). V súlade s Článkom 10 ods. 3 sa zmluvné
strany dohodli na uzavretí tohto dodatku, predmetom ktorého je zmena:
a) sumy bežných transferov,
b) sumy kapitálových transferov.
Čl. II
Predmet dodatku
1)

Čl. 3 znie:
„Čl. 3
Výška a špecifikácia Príspevku

Príspevok uznanému športu vodný motorizmus sa podľa § 68 Zákona o športe poskytuje
v sume 29 086 eur
(slovom: dvadsaťdeväťtisícosemdesiatšesť eur)
z podprogramu 026 02 v členení:
a)
Bežné transfery
v sume 29 086 eur
b)
Kapitálové transfery
v sume 0 eur“.
2)

V Čl. 4 odsek 1 znie:
„1) Prijímateľ je povinný rozdeliť Príspevok tak, že
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a)

najmenej 15 % výšky Príspevku použije na Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou,
a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v
individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych
športoch
v sume 4 363 eur

b)

najmenej 20% výšky Príspevku použije na Účel rozvoja talentovaných športovcov
v sume 5 817 eur

c)

najmenej 25% výšky Príspevku použije na Účel športovej reprezentácie
v sume 7 272 eur

d)

najviac 15% výšky Príspevku použije na Účel výdavkov na správu a prevádzku
v sume 4 363 eur

e)

na kapitálové výdavky použije
sumu 0 eur“.
Čl. III
Záverečné ustanovenia

1)

Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, podmienky, ako aj práva a povinnosti zmluvných
strán podľa Zmluvy neupravené týmto dodatkom ostávajú nedotknuté.

2)

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, je vyhotovený v troch originálnych
rovnopisoch, z ktorých po podpise dostane poskytovateľ dve rovnopisy a prijímateľ jeden
rovnopis.

3)

Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli,
a tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ho
podpisujú.

4)

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

za Poskytovateľa:

za Prijímateľa:

Dňa:

Dňa:

....................................................................
Martina Lubyová
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky

..............................................................
Vladimír Slaný
prezident
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