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

dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Vígľaš uzatvorenej dňa 21.1.2020  
 
medzi zmluvnými stranami: 
 
Názov:    Slovenský futbalový zväz 

Sídlo:    Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava 

IČO:    00687308 

DIČ:    2020898913 

V zastúpení:   Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu 

 

(ďalej len “SFZ“) 

 

Názov:    Obec Vígľaš 

Sídlo:    Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš 

IČO:    00320382 

DIČ:    2021318761 

Bankové spojenie:  VÚB a.s. 

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK23 0200 0000 00000 0292 2412 

V zastúpení:   Ing. Róbert Záchenský, starosta obce 

 
(ďalej len “partner“) 
 
 a 
 
Názov:    MFK Vígľaš - Pstruša 

Sídlo:    Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš 

IČO:    00592684 

V zastúpení:   Marián Jakuba, manažér MFK Vígľaš - Pstruša 

 

(ďalej len "garant realizácie projektu") 
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Vzhľadom na to, že Výkonný výbor SFZ uznesením  č. 133/20 schválil partnerovi predĺženie termínu realizácie 
národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Vígľaš, 
zmluvné strany sa v súlade s článkom IX., ods. 8 zmluvy o spolupráci a financovaní realizácie národného 
športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Vígľaš uzatvorenej dňa 
21.1.2020 (ďalej len "zmluva") dohodli na nasledovnej zmene zmluvy: 

1. V čl. II:, ods. 1 zmluvy sa dátum "31.12.2020"  nahrádza dátumom "30.06.2021". 
 
2. V čl. IV. ods. 4 zmluvy znie: 

"Kompletné podklady k refundácii oprávnených výdavkov partnera, ktoré partner žiada uhradiť v roku 
2021, musia byť SFZ predložené najneskôr do 31.7.2021.“ 

3. V  čl. V., ods. 1, písm. c) zmluvy sa dátum "31.12.2020"  nahrádza dátumom "30.06.2021". 
 
4. V čl. VII. ods. 1 zmluvy znie:  

"Partner sa zaväzuje že poskytne SFZ kompletné podklady potrebné k úhrade finančných prostriedkov a 
k spracovaniu vyúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom  za príslušný rozpočtový rok v 
termíne do 31. júla 2021. V prípade, že partner v tomto termíne nesplní svoju povinnosť podľa prvej vety, 
táto zmluva sa od počiatku ruší a partner nemá nárok na vyplatenie akéhokoľvek finančného plnenia 
priznaného touto zmluvou.“ 

 
5. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a  

je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná strana ponechá jeden 
rovnopis. Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, tento 
zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle 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. 

 
V Bratislave, dňa  

 
Za SFZ 
 
 
___________________________ 
Ján Kováčik, prezident SFZ 

  
Za Partnera 
 
 
________________________ 
Ing. Róbert Záchenský, starosta obce 

 

 
 
________________________ 
Marián Jakuba, manažér MFK Vígľaš - Pstruša  

 
 
 
 


