
zmluvné strany

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

zastúpené: Juraj Draxler

minister

sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava

IČO: 00164381

IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236

ako poskytovateľ dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Slovenský zväz judo

právna forma: občianske združenie

zastúpené: Ján Krišanda

predseda

sídlo: Junácka 6, 832 80, Bratislava 3

IČO: 17308518

IBAN: SK08 0200 0000 0017 8526 0359

webové sídlo: www.judo.sk

e-mail: szj@judo.sk

ako prijímateľ dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „Prijímateľ“).

III.

     Článok 7 Zmluvy znie po zmene nasledovne:

     I.I. Článok 7 Zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré je uvedené v článku III. tohto dodatku.

     I.II. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

II.

II.I. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, je vyhotovený v troch originálnych rovnopisoch, z

ktorých po podpise poskytovateľ dostane dva a prijímateľ jeden rovnopis.

II.II. Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, a tento zodpovedá

skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú.

II.III Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Dodatok č. 1 k zmluve č. 0076/2015

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva,

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu

sa v súlade s Čl. 6 bodom 2 zmluvy č. 0076/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom

rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu (ďalej len

"Zmluva") dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy:

I.

strana 1/2



221 000,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

142 700,00 eur

78 300,00 eur

0,00 eur

0,00 eur

78 300,00 eur

78 300,00 eur

16 400,00 eur

48 000,00 eur

za Poskytovateľa:

Dňa:

za Prijímateľa:

Dňa:

...................................................................

Juraj Draxler

minister školstva, vedy, výskumu a športu

Slovenskej republiky

...................................................................

Ján Krišanda

predseda

a) oprávnené výdavky: výdavky Prijímateľa, alebo Priameho realizátora, ktoré sú preukázateľne viazané a

zároveň nevyhnutne potrebné na zorganizovanie podujatí v rozsahu uvedenom v rámci tohto Účelu.

Podmienky použitia dotácie:

(3) Dotácia sa poskytuje na Účel: "Významné medzinárodné športové podujatia na území SR" v sume

 64 400,00 eur, v členení:

- Európsky pohár mužov a žien (Bratislava, 3.-6.9.15, 240 športovcov, EP) (PPG: 026 02,

SF: 41%, použitie od 01.01.2015 do 31.12.2015)

- Majstrovstvá Európy v džude do 23 rokov (Bratislava, 11.-16.11.15, 300 športovcov, MEJ-

A) (PPG: 026 02, SF: 42%, použitie od 01.01.2015 do 31.12.2015)

- výber a príprava športových talentov (SR a zahraničie, celý rok 2015) (PPG: 026 03, SF:

5%, použitie od 01.01.2015 do 31.12.2015)

Podmienky použitia dotácie:

a) oprávnené výdavky: všetky výdavky Prijímateľa alebo Priameho realizátora spojené so športovou

reprezentáciou a rozvojom športových odvetví a výberom a prípravou športových talentov.

026 03 Športovo talentovaná mládež

026 04 Materiálno-technický rozvoj športu

026 05 Koordinácia projektov, prierezové činnosti a podpora priamo riadených organizácií

     (2) Dotácia sa poskytuje na Účel: "Športové odvetvia" v sume  156 600,00 eur, v členení:

- športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví (SR a zahraničie, celý rok 2015)

(PPG: 026 02, SF: 5%, použitie od 01.01.2015 do 31.12.2015)

     (1) Dotácia v sume 221 000,00 eur,  slovom dvestodvadsaťjedentisíc eur a 0 centov  sa poskytuje z 

programu 026 Národný program rozvoja športu v SR v členení:

- bežné výdavky - bežné transfery

- kapitálové výdavky - kapitálové transfery

z podprogramov:

026 01 Šport na školách a rekreačný šport

026 02 Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví

Čl. 7

Špecifikácia a účel dotácie
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