VOJENSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM DUKLA

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 1

BANSKÁ BYSTRICA

Pod. č. VŠC-7/2012 - M-108

Dodatok č. 1 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,
v zastúpení riaditeľ

IČO : 00800520, DIČ : 2021075309

Dušan POLÁČEK (ďalej len „VŠC“)

2. Zákonný zástupca Danica KOSTÚROVÁ

nar.xxx

číslo OP xxx

trvalé bydlisko: xxx
Maloletý športovec (ďalej len „športovec“) Marek KOSTÚR, nar. xxx, číslo OP: xxx
Trvalé bydlisko: xxx

Športové odvetvie: Športová streľba

Týmto dodatkom menia a dopĺňajú ustanovenia zmluvy nasledovne :

V čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán bod 1 písm. a) sa mení takto :
a) vykonávať športovú činnosť vo VŠC DUKLA s umietnením : do 3. miesta M SR
bod 2 písm. d) znie :
„poskytnúť športovcovi podľa možností VŠC
úhradu pri účasti na športových
súťažiach, sústredeniach, a lekársko-pedagogických vyšetreniach v zmysle zákona č.283 /2002 Z.z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov“.
V čl. V. Záverečné ustanovenia bod 1. sa mení takto :
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. 11. 2013
Prílohou dodatku je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť
a potvrdenie o platnej úrazovej poistke na meno príslušníka CM VŠC.
Ostatné dohodnuté a vzájomne odsúhlasené podmienky zmluvy sa nemenia a ostávajú v
platnosti naďalej.
Tento dodatok je vyhotovený v 3 výtlačkoch, z ktorých VŠC obdrží 2 výtlačky a športovec obdrží
1 výtlačok.
Zúčastnené strany po prečítaní tohto dodatku k zmluve prehlasujú, že jeho obsahu porozumeli
a tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú.
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 01. 12. 2012
V Banskej Bystrici dňa 28. 11. 2012

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

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

zákonný zástupca

riaditeľ VŠC DUKLA B. Bystrica
Dušan POLÁČEK

