
Dodatok č. 1
k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a

dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Hlboké, uzatvorenej dňa 'l4.9.2018

medzi zmluvnými stranami:

Názov:

Sídlo:

tčo:

DlČ:

V zastúpení:

(d'alej len "SFZ")

a

Názov:

Sídlo:

lčo:

DlČ:

Bankové spojenie:

Čísto účtu v tvare lBAN:

V zastúpení:

Slovenský futbalový zváz

Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava

00687308

202089891 3

Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zvázu

0bec Hlboké

Hlboké 9, 906 31 Hlboké

00309532

2021086716

Prima banka a.s.

SK44 5600 0000 0026 1024 3009

lng. Mffiobrda, starosta obce
ť;/,ť

(d'alej len "partner")

Vzhl'adom na to, že Výkonný výbor SFZ uznesením per rollam č.03/19 schválil partnerovi navýšenie výšky
finančného príspevku na realizáciu národného špotlového prolektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania
futbalovej infraštruktúry v obci Hlboké, v termíne do 31.8.2019, zmluvné strany sa v súlade s článkom lX., ods. 8
zmluvy o spolupráci a financovaní realizácie národného športového pqektu výstavby, rekonštrukcie a
dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Hlboké uzatvorenej dňa 14.9.2018 (d'alej len "zmluva") dohodli na

nasledovnej zmene zmluvy:

1 . V čl. ll. ods. 
,1 

sa slová "poskytnuté v roku 2018 finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v maximálnej

výške 11 000,- eur (slovom ,jedenásttisíc euť')" nahrádzajú slovami "poskytnuté v rokoch 2018 až2019
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v maximálnej výške 26 000,- eur (slovom ,,dvadsaťšesťtisíc
euť')".

2. V čl. lV., ods. 4 prvej vete sa slová "vo výške minimálne 3 667,- eur (slovom

,,tritisícšesťstošesťdesiatsedem euť')" nahrádzajú slovami "vo výške minimálne 8 667,- eur (slovom

,,osemtisícšest'stošesťdesiatsedem euť')".

3. V čl. V., ods. 1, písm, c)zmluvy sa dátum "31.12.2018' nahrádzadátumom "31.8.2019",

4. V čl. Vll. odsek 1 zmluvy znie:
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"1. Partner sa zavázuje že poskytne SFZ kompletné podklady potrebné k úhrade íinančných prostriedkov a k
spracovaniu vyúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za príslušný rozpočtový rok v termíne do 31.
januára 2019za finančné prostriedky, ktoré boli partnerovi skutočne uhradené v roku 2018 a v termíne do 15.

septembra 2019zaíinančné prostriedky, ktoré bolipartneroviskutočne uhradené v roku 2019.".

5. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a tento dodatok tvorí neoddelitel'nú súčasť zmluvy a
je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktor,ých si každá zmluvná strana ponechá jeden

rovnopis, Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, tento
zodpovedá skutočnému prejavu ich vóle a na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú, Tento dodatok
nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho

zverejnenia na webovom sídle partnera.

za partnera

V Bratislave, dňa 4,4.2019
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