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Dodatok č. 1  
k Zmluve o poskytnutí dotácie 

z prostriedkov Olympijskej solidarity prostredníctvom rozpočtu 
Slovenského olympijského a športového výboru, ktorá bola uzavretá v 

zmysle § 51 Občianskeho zákonníka  
v znení neskorších predpisov 

 
medzi zmluvnými stranami: 

 
 
Slovenský olympijský a športový výbor 
Zastúpený:   Antonom Siekelom, prezidentom SOŠV  
Sídlo:   Kukučínova 26, 838 08 Bratislava 
IČO:   30 811 082 
DIČ:   2020 888 529 
Peňažný ústav: Tatra banka, a. s. 
Číslo účtu :   2629023540/1100  
ako poskytovateľ dotácie (ďalej len „poskytovateľ“) 
 
a 
  
Slovenský zväz biatlonu  
Zastúpený:   Ing. Petrom Vozárom, prezidentom SZB 
Sídlo:    Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica   
IČO:    35 656 743    
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
IBAN:   SK 6309000000000300127054 (číslo účtu pre neštátne prostriedky) 
ako prijímateľ dotácie (ďalej len „prijímateľ“)  
 
a  
 
Športovec 
Meno a priezvisko: Tomáš Sklenárik  
Bydlisko:  Kalinčiakova 113/4, Revúca 
Dátum narodenia: 123456789 
Štátne občianstvo: SR 
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:   SK35 0900 0000 0051 1100 5712 
(ďalej len „športovec“) 
 
 
 
 

Čl. 1 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí 

dotácie z prostriedkov Olympijskej solidarity prostredníctvom rozpočtu Slovenského 

olympijského a športového výboru, ktorá bola uzavretá dňa 04.11.2019 v zmysle § 51 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“). 
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Čl. 2 

Zmena ustanovení zmluvy 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa mení nasledovným spôsobom:  

 

2.1. Pôvodné znenie Čl. 1. bodu 4 v znení: 

Prijímateľ prijíma finančné prostriedky uvedené v článku 1 bod 1 tejto zmluvy (ďalej 

len „prostriedky“) bez výhrad v plnom rozsahu a za podmienok uvedených v tejto 

zmluve a súčasne sa zaväzuje použiť ich výlučne na zabezpečenie účelu, na ktorý 

sa prostriedky poskytli. Taktiež zodpovedá za hospodárne, efektívne a účinné 

použitie dotácie a jej riadne vedenie v účtovníctve.  

 

sa nahrádza novým znením Čl. 1. bodu 4.: 

Prijímateľ prijíma finančné prostriedky uvedené v Čl. 1 bode 1 tejto zmluvy (ďalej len 

„prostriedky“) bez výhrad v plnom rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve 

a súčasne sa zaväzuje použiť ich výlučne na zabezpečenie účelu, na ktorý sa 

prostriedky poskytli. Prijímateľ taktiež zodpovedá za formálnu správnosť vyúčtovania 

a riadne vedenie dotácie v účtovníctve. Prijímateľ zodpovedá za správnosť a 

pravdivosť svojich dokladov priložených k vyúčtovaniu, ktorými dokladuje použitie 

dotácie na športovú prípravu športovca. 

 

 

2.2. Pôvodné znenie Čl. 1 bodu 5. v znení:   

Športovec sa zaväzuje bez výhrad plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy medzi 

Olympijskou solidaritou MOV, športovcom a Slovenským olympijským výborom. 

 

sa nahrádza novým znením Čl. 1. bodu 5.: 

Športovec sa zaväzuje bez výhrad plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy medzi 

Olympijskou solidaritou MOV, športovcom a Slovenským olympijským a športovým 

výborom. Športovec zodpovedá taktiež za hospodárne, efektívne, účinné a účelné 

použitie dotácie a za správnosť a pravdivosť svojich dokladov, ďalej cestovných 

náhrad odsúhlasených prijímateľom priložených k vyúčtovaniu, ktorými dokladuje 

použitie dotácie na svoju športovú prípravu. Športovec preberá zodpovednosť za 

svoje doklady priložené k vyúčtovaniu dotácie na svoju športovú činnosť aj za 

obdobie do 01.03.2020. 

 
2.3. V Čl. 3 sa za bod 1. dopĺňa bod 2. v znení:  

Ak športovec poruší zmluvu tým, že poskytnuté finančné prostriedky použije 

v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, je povinný vrátiť finančné prostriedky 

bezodkladne po výzve poskytovateľa na účet poskytovateľa.  

 
Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v 

platnosti. 

 

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými 

stranami. 
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3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží jeden 

rovnopis pri jeho podpise. 

 

4. Právne vzťahy v zmluve a v dodatku č. 1 výslovne neupravené sa riadia Občianskym 

zákonníkom a všeobecne platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

5. Pokiaľ by sa preukázalo, že niektoré ustanovenia tohto dodatku sú, alebo sa stanú úplne, 

alebo čiastočne právne neplatné, nebude tým platnosť ostatných ustanovení dodatku, 

alebo zmluvy ako celku dotknutá. V takom prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť 

neplatné ustanovenie tohto dodatku iným ustanovením, ktoré svojim obsahom a účelom 

čo najviac zodpovedá obsahu a účelu neplatného ustanovenia. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej 

vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pred jej 

podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju podpísali. 

 
 
V     , dňa     
 
 
 
 
 
        
Poskytovateľ 
Slovenský olympijský a športový výbor 
 
 
 
V     , dňa     
 
 
 
 
 
        
Prijímateľ 
Slovenský zväz biatlonu  
 
 
 
V     , dňa     
 
 
 
 
        
Športovec 
Tomáš Sklenárik 

 


