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Dodatok č. 1 k 
Zmluve č. 3/NSP/2020 

o realizácii národného športového projektu 
 
 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami: 
 

Slovenský atletický zväz 
právna forma: občianske združenie 
zastúpené: Peter Korčok, Vladimír Gubrický 

prezident, generálny sekretár 
sídlo: Junácka 6, 831 04 Bratislava 3 
IČO: 36063835 
IBAN: SK06 0200 0000 0042 0655 3055 
webové sídlo: www.atletika.sk 
e-mail: gubricky@atletika.sk 

 
ako prijímateľ prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len „Prijímateľ“) 

a 

Mesto Dubnica nad Váhom 
právna forma: mesto 
zastúpené: Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 
sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO: 00317209 
IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
webové sídlo: www.dubnica.eu 
e-mail: primator@dubnica.eu 

 
ako oprávnený prijímateľ prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len „Priamy realizátor“). 

 
 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva č. 3/NSP/2020 o realizácii národného športového projektu zo dňa 

06.02.2020 (ďalej len „Zmluva“) sa mení tak, že bude znieť nasledovne: 
 

a) článok 2 bod 2. Zmluvy sa mení tak, že bude znieť nasledovne: 
„2. Prijímateľ poskytne Priamemu realizátorovi Finančné prostriedky do 21 pracovných dní po splnení 
podmienok uvedených v bode 1. písm. a) až c) tohto článku tejto zmluvy. V prípade, ak z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa nebude možné splniť podmienku podľa bodu 1. písm. c) tohto článku tejto zmluvy do 
31. októbra 2022, Prijímateľ môže na základe písomnej, odôvodnenej žiadosti Priameho realizátora, 
doručenej Prijímateľovi najneskôr do 30. novembra 2022, poskytnúť Finančné prostriedky Priamemu 
realizátorovi aj bez splnenia tejto podmienky. Priamy realizátor sa zaväzuje podmienku podľa bodu 1. 
písm. c) tohto článku tejto zmluvy splniť najneskôr do 31. decembra 2022.“ 

 
b) článok 4 bod 4. Zmluvy sa mení tak, že bude znieť nasledovne: 
„4. Za oprávnené použitie Finančných prostriedkov sa považuje len výdavok, ktorý bol uhradený v období 
od 01. januára 2019 do 31. decembra 2022.“ 

 
Čl. 2 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. V ostatných ustanoveniach, týmto dodatkom nedotknutých, zostáva Zmluva nezmenená. 
 

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise oboma zmluvnými stranami 
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Prijímateľ dostane dva rovnopisy a Priamy realizátor dva rovnopisy. 
 

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

 
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť 

nadobúda nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa osobitných predpisov. 
 

za Prijímateľa: za Priameho realizátora: 
 

Dňa: 31.12.2021 Dňa: 30.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................... ..................................................... 
Slovenský atletický zväz Mesto Dubnica nad Váhom 

Peter Korčok, Vladimír Gubrický Mgr. Peter Wolf 
prezident, generálny sekretár primátor mesta 
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