Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na projekt podpory
športu
č. Z-2020/001-27
uzatvorený podľa § 19 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 262 a § 269 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:
POSKYTOVATEĽ:
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
v mene ktorého koná:
email:
bankové spojenie:
číslo bankového účtu/IBAN:
variabilný symbol:

Fond na podporu športu
Príkopova 6, 831 03 Bratislava
52846059
2121173307
Ladislav Križan, PhD., predseda správnej rady
projekty.infrastruktura@fnps.sk
Štátna pokladnica
SK17 8180 0000 0070 0063 9252
202000127

(ďalej len „poskytovateľ“)
a
PRIJÍMATEĽ:
názov/obchodné meno:
sídlo:
korešpondenčná adresa:
IČO:
právna forma:
zapísaný v:
v mene ktorého koná:
v zastúpení:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
00603481
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor mesta
Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora

email:
primator@bratislava.sk
číslo bankového účtu/IBAN: SK34 7500 0000 0002 2503 2353
(ďalej len „prijímateľ“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa v súlade s výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

2.

v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“
číslo: 2020/001 (ďalej len „výzva č. 2020/001“) dohodli na prijatí tohto Dodatku č. 1 k
Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-27 uzatvorenej medzi
zmluvnými stranami dňa 9.11.2021 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je vzájomná
úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a použití príspevku na realizáciu
projektu prijímateľa s názvom Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky – 1.
etapa (revízia č. 1 02/2021) (ďalej len “projekt”), a to vo výške a za podmienok
stanovených v zmluve, výzve č. 2020/001, zákone o fonde, interných predpisoch
poskytovateľa a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisoch
Slovenskej republiky a právnych aktoch Európskej únie (ďalej len „dodatok č. 1“).
Prijímateľ predložil poskytovateľovi dňa 29.3.2021 15:16:02 na základe výzvy č.
2020/001 písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku na projekt číslo: 27, ktorú Správna
rada Fondu na podporu športu v nadväznosti na odporúčanie odbornej komisie schválila
uznesením č. 6/8/2021 SR FNPŠ zo dňa 09.07.2021.
Článok II.
PREDMET DODATKU Č. 1

1.
2.

3.

Dodatok č. 1 sa vyhotovuje z dôvodu úspory nákladov na realizáciu projektu na základe
výsledku verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže zrealizovaného
prijímateľom.
V nadväznosti na skutočnosť uvedenú v Článku II. odsek 1 dodatku č. 1 sa doterajší
Článok III. odsek 1 zmluvy ruší a nahrádza sa odsekom s nasledovným znením:
„Poskytovateľ poskytne prijímateľovi príspevok na projekt v maximálnej výške 59 613,48
EUR (slovom: päťdesiatdeväťtisícšesťstotrinásť eur a štyridsaťosem centov)
za podmienok ustanovených v tejto zmluve (ďalej len „príspevok“). Príspevok bude
poukázaný bezhotovostným prevodom na bankový účet prijímateľa uvedený v záhlaví
tejto zmluvy postupom a za podmienok podľa odseku 6.“
V nadväznosti na skutočnosti uvedené v Článku II. odsek 1 a 2 dodatku č. 1 sa doterajší
Článok V. odsek 1 zmluvy ruší a nahrádza sa odsekom s nasledovným znením:
„Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 119 226,95 EUR
(slovom: jednostodevätnásťtisícdvestodvadsaťšesť eur a deväťdesiatpäť centov).“

4.

V nadväznosti na skutočnosť uvedenú v Článku II. odsek 3 dodatku č. 1 sa doterajší
Článok V. odsek 3 písm. a) zmluvy ruší a nahrádza sa odsekom s nasledovným znením:
„má zabezpečené zdroje financovania projektu vo výške minimálne 50%, čo predstavuje
sumu 59 613,48 EUR (slovom: päťdesiatdeväťtisícšesťstotrinásť eur a štyridsaťosem
centov) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu podľa odseku 1“
Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
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1.

2.
3.
4.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv súlade s § 47a zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 1
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Ak poskytovateľ aj prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona o slobode
informácií v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti dodatku č. 1 je rozhodujúce jeho
prvé zverejnenie. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie dodatku č. 1
zabezpečí poskytovateľ a o dátume zverejnenia dodatku č. 1 informuje prijímateľa.
Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy.
Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých
jeden (1) rovnopis dostane prijímateľ a dva (2) rovnopisy poskytovateľ.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 prečítali, rozumejú jeho obsahu a súhlasia
s ním. Zmluvné strany vyhlasujú, že prostredníctvom dodatku č. 1 je vyjadrená ich
skutočná, vážna a slobodná vôľa. Na potvrdenie vyššie uvedeného zmluvné strany
dodatok č. 1 prostredníctvom osôb oprávnených konať v ich mene podpisujú.

Bratislava, dňa

Bratislava, dňa

POSKYTOVATEĽ
Fond na podporu športu

PRIJÍMATEĽ
Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora

Ladislav Križan, PhD.
predseda správnej rady
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