Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín
Városi hivatal, Fő utca 37, 931 01 Somorja
Materiál na rokovanie
35. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 18.10.2018

Návrh
na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci a podpore zo dňa 11.02.2015

Predkladá:

Gabriel Bárdos, primátor mesta

Spravodajca:

Ing. Imrich Tóth, predseda komisie finančnej a správy majetku mesta

Vypracoval:

Kolektív zamestnancov mesta Šamorín na MsÚ

Prerokovali:

Komisia športu a mládeže pri MsZ dňa 18.09.2018
Komisia finančná a správy majetku mesta pri MsZ dňa 03.10.2018

Dôvodová správa:
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne uznesením č. 3/2015/XXXII. zo dňa 29.01.2015 schválilo
Zmluvu o spolupráci a podpore, ktorá bola zverejnená na webovom sídle mesta
www.samorin.sk dňa 13.02.2015, pod číslom 25/2015. Občianske združenie FC ŠTK 1914
Šamorín požiadalo o predĺženie tejto zmluvy Dodatkom č. 1 na ďalšie obdobie.

Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 po prerokovaní
predloženého návrhu schvaľuje
a) Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a podpore medzi mestom Šamorín, so sídlom
Hlavná 37, 931 01 Šamorín a FC ŠTK 1914 Šamorín, o. z., so sídlom Hlavná 37, 931
01 Šamorín v predloženom znení, resp. s nasledovnými zmenami.
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DODATOK Č.1
K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI A PODPORE ZO DŇA 11.02.2015

Zmluvné strany :
Mesto Šamorín
Sídlo :
Zastúpené.:
IČO :
Bankové spojenie :
(ďalej ako „mesto“)

Hlavná 37, 931 01 Šamorín
Gabrielom Bárdosom, primátorom mesta
00 305 723
IBAN : .............................

a
FC ŠTK 1914 Šamorín, o. z.
Sídlo :
Hlavná 37, 931 01 Šamorín
Zaregistrované :
MV SR pod číslom VVS/1-900/90-4302-1
IČO :
30999995
DIČ :
2021169282
IČDPH :
SK2021169282
Bankové spojenie : IBAN : ............................
Zastúpené:
Ing. Norbertom Csutorom, predsedom OZ
(ďalej ako „občianske združenie“)
uzavreli nasledovný Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a podpore zo dňa 11.02.2015 :
PREAMBULA
Dňa 11.02.2015 uzavrelo Mesto Šamorín s Občianskym združením FC ŠTK 1914 Šamorín
zmluvu o spolupráci, predmetom ktorej je úprava vzťahov medzi zmluvnými stranami pri
podpore detí a mládeže prostredníctvom futbalu a futbalového klubu FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN
(ďalej len „Zmluva“).
Zmluvné strany sa dohodli meniť niektoré ustanovenia Zmluvy a vzhľadom na túto
skutočnosť sa dohodli na uzatvorení nasledovného Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len
„Dodatok č.1“) :
A. Článok III. bod 1 Zmluvy znie :
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2015 do 31.12.2022.
B. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bezo zmien.
C. Tento Dodatok č.1 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Šamorín
č............................. zo dňa ................................. .
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D. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými
stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v zmysle
ustanovenia § 5a zákona 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.
E. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že text tohto
Dodatku č.1 je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle ,
ktorým sú viazané, jeho obsahu porozumeli ,pred jeho podpisom prečítali a na znak
súhlasu ho podpisujú.
F. Tento Dodatok č.1 sa riadi právom Slovenskej republiky, najmä Obchodným
zákonníkom a bude vykladaný v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
G. Tento Dodatok č.1 bol vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom každá zo strán obdržala 2
rovnopisy pri jeho podpise.

V Šamoríne dňa ................................... 2018

Mesto :

Občianske združenie :

Gabriel Bárdos
primátor mesta

Ing. Norbert Csutora
predseda o. z.

3

