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DODATOK č. 1 k zmluve o poskytnutí 

príspevku volejbalovému klubu v roku 2019  

uzatvorený medzi zmluvnými stranami: 

SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA 
zastúpená: 

Martin Kraščenič prezident 
sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava 
IČO: 00688819 
IBAN: SK03 0200 0000 0017 7219 1251 
webové sídlo: www.svf.sk 
ako poskytovatel’ príspevku volejbalovým klubom (ďalej len Poskytovatel’“)  

a 

VK ZŠ LENDAK 
právna forma: občianske združenie 

zastúpená.: PaedDr. Mária Budzáková 

sídlo: Školská 535/5,05907 Lendak 

IČO: 36158917 

IBAN: SK28 0900 0000 0004 9187 6508 

webové sídlo: www.zslendak.edupage.sk 

email: rriaditel@zslendak.sk 

ako prijímateľ príspevku uznanému športu (ďalej len „Prijímateľ“). 

ČI. I 
Úvodné ustanovenie 

Zmluvné strany uzatvorili 15. 04. 2019 Zmluvu o poskytnutí príspevku volejbalovému klubu v roku 
2019 (ďalej len „Zmluva“) 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 súlade s Článkom zmluvy 6 ods. 6.6 sa zmluvné 
strany dohodli na uzavretí tohto dodatku, predmetom ktorého je zmena: 

a) Výška príspevku volejbalovému klubu 

ČI. II 
Predmet dodatku 

1) Článok znie: 

Výška a špecifikácia Príspevku 

Príspevok volejbalovému klubu na základe Dodatku č. 1 k zmluve č. 0027/2019/SŠ o poskytnutí 
príspevku uznanému športu v roku 2019 medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a Slovenskou volejbalovou federáciou. V súlade s uvedenou zmluvou SVF 
poskytne príspevok na Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby
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podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich 
družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch v celkovej výške: 

1 742,51 eur 
(slovom: jedentisícsedemstoštyridsaťdva eur) 

ČI. Ill 
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 dvoch originálnych 
rovnopisoch, z ktorých po podpise dostane poskytovatel' jeden rovnopis 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. 

za Poskytovateľa:      za Prijímateľa: 

Dňa: 15.8.2019      Dňa: 12.11.2019 

 

............................................     ................................................. 

Martin Kraščenič      PaedDr. Mária Budzáková 

prezident       riaditeľka školy 

SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA  VK ZŠ LENDAK 
 


