Dodatok č. 2
K dohode o užívaní nehnuteľného majetku zo dňa 12.10.2017
uzavretý dnešného dňa, mesiaca a roku v zmysle § 51 Zák. č. 40/1964 Zb. Občianksy
zákonník v znení neskorších predpisov medzi:
Zmluvné strany:
1.
Názov združenia:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie -IBAN:
Zastúpený:

SK Sokol Gešajov
Starobystrická 204/29, 900 28 Zálesie
30 858 585
2022089553
SK18 5200 0000 0000 0888 6069
.................

(ďalej tiež aj „Sokol Gešajov“)
2.
Názov združenia:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie -IBAN:
Zastúpený:

Občianske združenie ŠK Atletiko Zálesie
Trojičné nám. č. 1, 900 28 Zálesie
50 733 168
SK21 0200 0000 0038 1351 2859
..............

(ďalej tiež aj „ŠK Atletiko Zálesie“)
3.
Názov:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie -IBAN:
Zastúpený:

Obec Zálesie
Trojičné nám. č. 1, 900 28 Zálesie
00 682 110
SK04 0200 0000 0042 0894 3559
Ing. Mariánom Pergerom, starostom obce

(ďalej tiež aj „obec Zálesie“)
(ďalej tiež všetci spolu aj ako „zmluvné strany“)
takto:
Článok I.
1. Konštatuje sa, že Sokol Gešajov, ŠK Atletiko Zálesie a obec Zálesie uzavreli dňa 10.10.2017
dohodu o užívaní nehnuteľného majetku v znení dodatku č. 1 zo dňa 8.12.2017. (ďalej tiež aj
„Dohoda“).

Článok II.
1. Zmluvné strany sa týmto dohodli na zmene čl. I. bod 2 Dohody , ktorý sa mení a znie takto:
2. Predmetom tejto dohody je aj záväzok obce Zálesie zabezpečiť 2x týždenne
bezodplatné kosenie trávnika na futbalovom ihrisku v obci Zálesie a to prostredníctvom
zamestnanca obce v období od 1.4. do 31.10., ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Článok III.
1. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby udržateľnosti apodpory športu a športových aktivít
mládeže ako aj ostatných občanov obce, že do čl. I. Dohody sa dopĺňa nový bod č. 14 ktorý
znie takto:
14. Zmluvné strany sa dohodli, že obec Zálesie bude z rozpočtu obce pravidelne
každoročne poskytovať vždy v lehote do 15.3. príslušného kalendárneho roka a to počnúc
rokom 2023 ŠK Atletiku Zálesie na jeho bankový účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy
príspevok na udržateľnosť a podporu športu detí žijúcich v obci Zálesie vo výške 12.000,-EUR (slovom dvanásťtisíc eur). Z takto poskytnutej sumy bude ŠK Atletiko Zálesie uhrádzať
základnú prevádzkovú réžiu hracej plochy ihriska a zázemia ihriskaa to najmä:
-

úhradu pohonných hmôt
servis motorovej kosačky a techniky
sezónne hnojivo na trávnik, trávne semeno
postrek trávnika proti škodcom
opravy poškodeného trávnika
terénne úpravy
sezónna revitalizácia
pieskovanie ihriska
odvod odpadu (komunálny odpad, bioodpad, separovaný odpad)
vývoz žumpy
poistenie
drobné opravy

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ŠK Atletiko Zálesie vyúčtuje obci Zálesie použitie
poskytnutého príspevku vždy do 15.12. príslušného kalendárneho roka, pričom nespotrebovanú
časť poskytnutého príspevku vráti obci Zálesie v lehote do 31.12. príslušného kalendárneho
roka na účet obce Zálesie uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ŠK Atletiko Zálesie, za predpokladu riadneho
a včasného poskytovania hore uvedeného príspevku obcou Zálesie na rozvoj a podporu športu
detí v obci Zálesie, nebude po dobu, po ktorú bude obcou Zálesie takto poskytovaný príspevok
na rozvoj a podporu športu detí v obci Zálesie, požadovať od obce Zálesie dotáciu podľa
Všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie na činnosť – prevádzkové náklady športového
klubu ŠK Atletiko Zálesie.

Článok IV.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. II bod 1 Dohody sa mení a znie takto:
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2042.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. III. bod 1 písm. c) Dohody sa mení a znie takto:
c) v prípade zrušenia a zániku SK Sokol Gešajov, alebo zrušenia a zániku SK Atletiko Zálesie,
môžu zostávajúce zmluvné strany zmluvu písomne vypovedať v 12 mesačnej výpovednej
lehote, ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede poslednej zo zmluvných strán. Zmluvné
strany sa ďalej dohodli, že v prípade zrušenia a zániku SK Atletiko Zálesie , alebo v prípade
trvalého zániku vykonávania športových aktivít na športovom ihrisku po dobu najmenej
jedného kalendárneho roka, nárok na úhradu finančného príspevku SK Atletiko Zálesie v
ďalších kalendárnych rokoch zaniká.
d) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán a to bez udania dôvodu
s výpovednou lehotou dvadsaťštyri mesiacov, ktorá začína plynúť dňom doručenia
výpovede poslednej zo zmluvných strán.
e) písomnou výpoveďou Obce Zálesie v časti plnenia dohodnutého ročného príspevku ŠK
Atletiko Zálesie, v prípade akejkoľvek nemožnosti plnenia dohodnutého ročného
príspevku na udržateľnosť a podporu športu detí, s výpovednou lehotou dvadsaťštyri
mesiacov, ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede poslednej zo zmluvných strán.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že body 2,3,4, uvedené čl. III. Dohody sa vypúšťajú.
Článok V.
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Zálesie.
2. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po
dvoch rovnopisoch.
3. Dodatok je možné meniť len písomne a musí byť podpísanými všetkými zmluvnými
stranami.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán z tohto dodatku prechádzajú v neobmedzenej miere aj
na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú uzrozumené
so vzájomnými právami a povinnosťami, ktoré z nej vyplývajú a na znak ich súhlasu s jej
obsahom ho vo svojej slobodnej a vážnej vôli podpisujú.

V Zálesí, dňa .................

_____________________
SK Sokol Gešajov

V Zálesí, dňa .................

_____________________
Občianske združenie
ŠK Atletiko Zálesie
V Zálesí, dňa ................

_____________________
Obec Zálesie

