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Dodatok č. 1 k  Zmluve 

na používanie Metodiky, tréningových prostriedkov a pomôcok  

občianskeho združenia Športová akadémie Mateja Tótha  

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: 

 

medzi 

 

poskytovateľom: 

názov:    Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. 

sídlo:    Trnavská cesta 37, 83104 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika 

IČO:    42184827 

IBAN:   SK49 0900 0000 0051 2925 8435 

v mene ktorej koná:  Daniel Pastorek – vedúci člen predstavenstva a Michal Tóth – vedúci člen predstavenstva 

kontaktná osoba:  Mária Bedleková, tel. číslo: +421 915 165 745,  

E-mail: bedlekova@akademiamatejatotha. sk  

 

(ďalej ako „Poskytovateľ“) 

 

a 

 

nadobúdateľom: 

názov:    Základná škola MYJAVA 

sídlo:    Štúrova 16 

IČO:    31202802 

IBAN:   SK37 1111 0000 0011 9651 7048 

v mene ktorej koná:  Mgr. Jaroslav Foltín – riaditeľ školy 

kontaktná osoba:  Mgr. Jaroslav Foltín – riaditeľ školy 

tel. číslo:  +421 34/696 5401,  

E-mail:  riaditeľ@zsmyjava.org 

 

 (ďalej ako „Nadobúdateľ“) 

 

(ďalej Poskytovateľ a Nadobúdateľ spolu ako „Zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany uzatvárajú k Zmluve na používanie Metodiky, tréningových prostriedkov a pomôcok  občianskeho 

združenia Športová akadémie Mateja Tótha uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 2.9.2019 (ďalej ako „Zmluva“) 

dodatok č. 1 v tomto znení (ďalej ako „Dodatok“): 

 

Článok I - Predmet Dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že názov zmluvy znie po zmene nasledovne: 

 

„Zmluva o spolupráci a členstve v občianskom združení Športová akadémie Mateja Tótha“ 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že používané pojmy v Zmluve sa menia nasledovne: 

 

 namiesto pojmu „Poskytovateľ“ sa bude v Zmluve používať pojem „akadémia“ a vzhľadom k zmene sa 

primerane upraví gramatika v texte Zmluvy 

 namiesto pojmu „Nadobúdateľ“ sa bude v Zmluve používať pojem „člen“ 

 namiesto pojmu „Predmet licencie“ sa použije pojem „Predmet zmluvy“ 

 namiesto pojmu „Licencia“ sa použije pojem „Oprávnenie“ 

 v texte Zmluvy sa odstraňuje odkaz na Autorský zákon 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že preambula je doplnená o písm. E, ktoré znie nasledovne: 

 

E: „Nadobúdateľ má záujem stať sa členom občianskeho združenia Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. a 

formou odmeny špecifikovanej nižšie uhradiť členský poplatok v súlade so stanovami združenia.   

 

 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 4.1 Zmluvy znie po zmene nasledovne: 

 

4.1. Poskytovateľ poskytuje Nadobúdateľovi Predmet oprávnenia za odmenu. Pričom Nadobúdateľ využije dve 

Tréningové skupiny – výška odmeny počas doby trvania zmluvy (t.j.: 1.2.2020 – 30.6.2020)  2 555 EUR s DPH 

(slovom: dvetisícpäťstopäťdesiatpäť euro). Zmluvné strany sa dohodli, že odmena bude splatená v troch 

splátkach. Prvá splátka v sume 1 125€ s DPH, bude splatná do 29.11.2019. Druhá splátka vo výške 1125€ 
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s DPH, bude splatná do 30.3.2020. Tretia splátka vo výške 305€ s DPH bude splatná do 90 dní od ukončenia 

platnosti tejto Zmluvy. Splátky budú splatené na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom.  

 (ďalej ako „Odmena“).  

 

 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 9 Zmluvy sa dopĺňa nasledovný nový bod 9.1 (ostatné body sa primerane 

prečíslujú): 

 

„9.1. Podpísaním tejto Zmluvy člen vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas so stanovami a cieľmi 

akadémie. 

 

Článok II - Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené a ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 

 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami. 

 

3. Dodatok Zmluvy je vyhotovený v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom tohto Dodatku Zmluvy súhlasia, obsah je im zrozumiteľný a tento 

dodatok nie je spísaný v tiesni či za inak nevýhodných podmienok, čo Predávajúci i Kupujúci spoločne potvrdzujú 

svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

 

 

V Bratislave dňa: ..........................           

 

  

           

    Za akadémiu:            Za člena: 

 

 

 

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

             Daniel Pastorek                                          Mgr. Jaroslav Foltín 

   Vedúci člen predstavenstva                       riaditeľ 

 

 

 

 

 

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

              Michal Tóth   

  Vedúci člen predstavenstva 


