
D odatok č. 1 k Zm luve o poskytnutí finančného príspevku 
uzatvorený medzi zm luvným i stranam i:

Slovenský zväz ľadového hokeja
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO : 308 45 386
IČ DPH: SK2020872799
DÍČ: 2020872799
Štatutárny orgán: JUDr. Miroslav Valíček, generálny sekretár 
(ďalej len „zväz" alebo „SZĽH“ alebo „poskytovateľ“)

a

Hokejový klub: M estský športový klub m ládeže Trebišov
Sídlo: M.R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov
IČ O : 00188549
DIČ: 20207499730
IBAN: SK70 5600 0000 0045 7189 1001
Štatutárny orgán: Mgr. Dušan Kobeľa
EČK: 145
(ďalej len „klub“ alebo „prijímateľ“)

(ďalej spoločne aj iba ako „zmluvné strany“)

I.
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku zo dňa 
01.08.2018 v tomto znení:

ČI. II. sa mení nasledovne:
M ení sa bod 2.2.
Zmluvné sn any sa dohodli, že SZĽH  poskytne klubu Finančný príspevok v celkovej výške 22201,13 
EUR, a to takto:

2.2.1. do 31.08.2018 sumu vo \ýške 5341,57 EUR.
2.2.2. do 31.10.2018 sumu vo výške 7104,29 EUR.
2.2.3. do 30.1 í .2018 sum u vo výške 9755,27 EUR. 

na určený Účel.

I I .
1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými 

stranami.
3. Tento dodatok č. 1 je  vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana 

obdrží jeden originál dodatku č . l .
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je  zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by 
mohli spôsobiťjeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa 28.08.2018 

Slovenský zväz ľadového hokeja<<i zv4?X

JUDr. Miroslav Válíček 
generálny sekretár SZĽH

klub
MESTSKY 

ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE^ 
TREBIŠOV

M. R. Š tefánika 862 /204 ,075  01 Trebišov 
IČO: 00188549 ©


