
VOJENSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM DUKLA                                                          Výtlačok číslo : 1 

BANSKÁ BYSTRICA                                                                                                     Počet listov : 1      

 Pod. č:  VŠC-7/2014 - M-080 

 

Dodatok č. 3  k  Z m l u v e  č. VŠC-7/2012-M-015  
 
o    vykonávaní     športovej     činnosti    za    VŠC   D U K L A      BANSKÁ    BYSTRICA, uzavretá  

podľa   §  51  Občianskeho  zákonníka v znení  neskorších predpisov 

 

 

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY 

1.  Slovenská republika – Vojenské športové centrum   D U K L A 

Hutná č.3, 974 01 Banská Bystrica,     IČO : 00800520, DIČ : 2021075309  

     v zastúpení riaditeľ                   Ing. Mgr. Róbert KURČÍK    (ďalej len „VŠC“) 

 

2. Zákonný zástupca  Danica KOSTÚROVÁ     nar. xxxxxxxxxx    ČOP  xxxxxxxxxxx        

 Trvalé bydlisko        xxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

Maloletý športove   Marek KOSTÚR   (ďalej len „športovec“)   nar. xxxxxxxxxxx   

   

Trvalé bydlisko       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          

 

 Športové odvetvie :   Športová streľba   Tréner: Mgr. Tibor KISS   

 

 Týmto dodatkom menia a dopĺňajú  ustanovenia  zmluvy nasledovne :  

V čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán  

bod. 1 písm. a)  sa mení  takto :  

vykonávať športovú činnosť v stredisku vrcholového športu s umiestnením : ME J20 – účasť, 

    M SR K18 -  3. miesto  

bod  2  písm. d)  znie  : 

„poskytnúť športovcovi podľa možností VŠC úhradu  pri účasti na športových  súťažiach, 
 sústredeniach a telovýchovne - lekárskych sledovaniach  v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o 
cestovných náhradách v znení neskorších predpisov“. 

 

Čl. II.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluva  sa uzatvára na dobu určitú,  od účinnosti do 30. 11. 2015. 

2. Po ukončení platnosti   zmluvy  je športovec   uvoľnený do iného klubu po dohode všetkých 
zainteresovaných  strán  a  výchovné  za  neho je určené podľa pravidiel príslušného  športového 
zväzu. 
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3. Zmluvné  strany  sa  dohodli,   že  prípadné  spory  o  výkon   práv a   povinností    
vyplývajúcich zo zmluvy  sa  budú  predovšetkým  riešiť  formou zmierovacieho konania. V 
prípade, že  sa zmluvné  strany nedohodnú a nedôjde k zmieru, spor sa bude riešiť  súdnou cestou. 

4. Túto zmluvu  možno zmeniť alebo doplniť len písomnou dohodou  zmluvných strán. 

 
5. Zmluva  je  vyhotovená  v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva rovnopisy sú 

určené Vojenskému športovému centru DUKLA B. Bystrica, jeden rovnopis športovcovi a jeden 
rovnopis odboru financovania a konsolidácie sekcie ekonomiky MO SR.  

 
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.    

7. Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom 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. 

8.  Zmluvné strany súhlasia so zverejnením   zmluvy  v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR na 
internete. 

9. Prílohou dodatku je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť a potvrdenie 
o platnej úrazovej poistke na meno príslušníka CM VŠC. 

10. Ostatné dohodnuté a vzájomne odsúhlasené podmienky zmluvy sa  nemenia a ostávajú v platnosti 
naďalej. 

 

 

V Banskej Bystrici  25. 11. 2014 

 
 

 

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

                  zákonný zástupca                                                  riaditeľ VŠC DUKLA B. Bystrica 

                Ing. Mgr.  Róbert KURČÍK. 
 
 


