
Dodatok č. 1
k zmluve o spolupľáci a podpore

pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"v platnom znenĺ

uzatvorený podb § 51  a nasl.  Občianskeho zákonni'ka

medzi týmito zmluvnými stranami:

ldentífikátor zmluvy.

Názov:

Sl'dlo;

lčo:
lč  DPH:

F}egistrácía:

V mene ktoľého koná:

(dalej len „poskytovateľ")

a

Názov:

Si'dlo (fakturačná adresa):

IČo:

lč DPH
IBAM

V mene ktorého koná:

(daiei  ien „priji'mateľ")

Názov zariadenia (MŠ / ZŠ s MŠ).

Korešpondenčná adľesa zariadenia:

Status prijímateh:

861096ed-7b l d -4f4c-84d6-32dsb9759cse

Slovenský futbalový zväz
Tomášiková 30C,  821  01  Bratislava

00687308

SK 2020898913

Ministerstvo vnútra  SR,  č.:  VVS/1 -909/90-91

Ján  Kováčik, prezident SFZ

Obec F}udňany
Rudňany 234, 05323 Rudňany

00329533

2020717842

SK0302000000000024120592

Bc.  F}astislav  Neuvirth,  štatutárny zá§tupca  MŠ/ZŠ  s  Mš/ZŠ

MS - Materská škola,  Rudňany

Zimné 89,  05323  F}udňany

Materská škola

Zmluvné stľany sa v súlade s čl. Vl, ods. 4 zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečenĺ realizácie projektu „Dajme spolu

gól" v platnom znení (dalej  len "zmluva") dohodli  na nasledovnej zmene zmluvy.

1. V čl. Vl  sa za odsek 3 vkladajú  nové odseky 4 až 6,  ktoré znejú:

„(4)  Priiĺmateĺ  môže  od  tejto  zmluvy  okamžite  odstúpil  v  prĺpade,  Že  nemôže  projekt  v  súlade  s  touto  zmluvou
realizoval Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

(5) V pri'pade odstúpenia od zmluvy zo strany prijímateb a v prĺpade, Že dôjde k ukončeniu tejto zmluvy z dôvodu, že

prijímateĺnemázáujemaleboniejemožnézostranypriji'matehprojektrealizova{vcĺalšomškolskomrokuazároveň

priji'mateĺ nerealizoval  projekt 5  a viac  rokov,  priji'mateĺ je  povinný vráti{ kompletné  materiálno-technické vybavenle,
ktoré  obdržal  od  poskytovateb podb  preberacieho  protokolu,  a to  na  adresu  poskytovateh  do 7  kalendárnych  dni'

odo dňa doručenja pi'somného odstúpenia od tejto zmluvy alebo do 7 dní odo dňa,  kedy oficiálne informoval  posky-

tovateb,  Že  nebude  projekt v dalšom  školskom  roku  realizovat.  Priji'mateĺ zodpovedá za  škody spÔsobené  na  ma-

teriálno-technickom  vybaveni`  poskytnutom  poskytovatebm  okrem  bežného  opotrebenia  a  na  základe  vyči'slenia

vzniknutej  škody  je  povinný  vzniknutú  škodu  poskytovatebvi  nahradil  na  základe  pĺsomnej  Žiadosti  poskytova-

teb.

(6) V pri'pade odstúpenla od zmluvy zo strany prijĺmateh a v pri'pade,  Že dôide  k ukončeniu tejto zmluvy z dôvodu,
Že  priji'mateĺ  nemá  záujem  alebo  nie  je  možné  zo  strany  priji'mateb  projekt  realizovat  v  dalšom  školskom  roku
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a  zároveň  priiímatel  realizoval  projekt  5  a  viac  rokov,  prijímatel  nie  je  povinný  vrátit  poskytovatebvi  materíálno-

technickévybavenie.Doteľajšieodseky4ažssaoznačujúakoodseky7až11.".

2. V prĺlohe č.  1  zmluvy sa na konci vkladá text, ktorý je uvedený v pri'lohe č.  1  tohto dodatku.

3,Vpri'loheč.2zmluvysanakoncivkladátext,ktoújeuvedenývpríloheč.1tohtododatku.

4.  Ostatné  ustanovenia zmluvy zostávaiú  nezmenené  a tento  dodatok tvori'  neoddeliteĺnú  súčasl zmluvy  a ie  vyhotovený

v  dvoch  originálnych  rovnopisoch,  z  ktorých  si  každá  strana ponechá jeden  rovnopis.  Zmluvné  strany  po  prečĺtaní tohto

dodatku  vyhlasujú,  Že  jeho  obsahu  porozumeli,  tento  zodpovedá  skutočnému  prejavu  ich  vôle  a  na  znak  vzájomného

súhlasuhopodpisujú.Tentododatoknadobúdaplatnosldňomjehopodpisuobomazmluvnýmistranamiaúčimoslvcleň

nasleduiúci po dni ieho zvereinenia na prĺslušnom webovom sĺdle.

Za poskytovateťa

J/Ĺ, 4o.  R.CiRÁ)

Za prijímateľa                        `-'  -.-

ícRastisl;vNeuvirih

(štatutárnyŔa;s/tžg;aMŠZŠs
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Príloha č.  1

Vyhlásenie

c>právnenýchosôbDprevzaiízodpovedr>ost)zabezpečnostdeti'počasrealizáciepohybovo-šponovýchaktivítso
zamerani'm  na futbal alebo záujmovej činnosti -futbal

Nazákladezmluvyospolupráciapodporeprizabezpečeni'reaľizácieprojektu„Dajmespolugól2020/2021"asosúhlasom

::k:::ée:án:Ĺst::cfuu,pbr;j,Í::et3:ozbáeu:mRouvde;ačľ:nvoysht,,a.§ťuet;::;aa:eeá,íeščkno:ssíeghe:í:::raasLwša,ž,Š%o%b,ozvŠo.:Pvor,teohťc:,í:r::{:
zodpovedajú  nižšie  podpi'saní  tréneri,  a to v  čase  od  prevzatia  detí od  triednej  učiteky  na  pohybovo-športovú  aktMtu  so

zameraním  na futbal  až  do  ich  odovzdania triednei  učiteke  po  skončení pohybovo-športovej  aktivity  (dalej  aj  „oprávnené

osoby").

Zoznam opľávnených osôb

špoľtovĺ odbornĺci -tréneri:
Tréneí:  Dávid Farkašovský -Tréner (T-UEFAB-001988)

Názov zariadenia: Mš -Materská škola, Rudňany
Kontaktná osoba:  Bc. Anna Neuvirthová

Triedny  učiteĺ:

učite':

Štatutárny zástupca MŠ/ZŠ s MŠ/ZŠ:  Bc.  F\astislav Neuvirth
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Prĺloha č.  2

ča§ový a vecný ľámec realizácie projektu DSG

Cieľová skupina:

d  1. Žiaci materskej školy

D   2.  Žiaci základnej  školy

Oprávnené obdobie realizácie aktivi't za cieľovú skupinu 1 :
školský rok 2020/2021

•   Jesenná časl školského roka 2020/2021

É október

Ú november

•   Jarná čast školského roka 2020/2021

É február
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