
Dodatok č. 2
o spolupráci a podpore

projektu "Dajme spolu gól"v

uzatvorený podh § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi týmito zmluvnými stranami:

ldentiíikátor zmluvy:

Názov:

Sídlo:

tčo:
lÓ opn:
Registrácia:

v mene ktorého koná:

(dalej len,,poskytovateÍ")

Názov:

Sídlo (fakturačná adresa):

tčo:
tó opH:
lBAN:

v mene ktorého koná:

(dalej len,,prijímateÍ")

Názov zariadenia (MŠ / ZŠ s H,tŠ):

Korešpondenčná adresa zariadenia:

Status prijímateh:

41

Slovenský íutbaIový
Tomášiková 30C, 821 01

00687308

sK 202089891 3

Ministerstvo vnútra SR, č.:

Ján Kováčik, prezident SFZ

Mš chmetinec
Chmelinec 1411, 02001 Púchov

36129682

s K04560 0000 0007 2307 62002

Danka Černičková, štatutárny tvtšlzš s trlšlzš

MŠ - Materská škola,

Chmelinec 1411 , 02001 Púchov

Materská škola

stranami a účinnostv deň

1. V prílohe č. 1 zmluvy sa na konci vkladá text, ktolý je uvedený v prílohe Č. 1 tohto dodatku.

2. V prílohe č. 2 zmluvy sa na konci vkladá text, Kotý je uvedený v prílohe Č, 2 tohto dodatku,

3. ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a tento dodatok tvorí neoddeliteínú zmluvy a je vyhotovený

v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktoných si každá strana ponechá jeden rovnopis. strany po prečítaní tohto

dodatku vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, tento zodpovedá skutoČnému prejavu ich a na znak vzájomného

súhlasu ho podpisujú, Tento dodatok nadobúda platnosi dňom jeho podpisu oboma

nasledujúci po dnijeho zverejnenia na príslušnom webovom sídle.

v .,ř-.r,r.h'l. 
/, gl:r,, ana .{:,.(! :,k t,l
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Vyhlásenie
oPrávnených osÓb o Prevzatí zodpovednosti za bezpečnost detí počas realizácie pohybovo-športouých aktivít so

zameraním na futbal alebo záujmovej činnosti - futbal

Na základe zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpeČenírealizácie projektu,,Dajme spolu gól 2021l2o22, a so súhlasom
zákonného zástuPcu PrijímateÍMŠ Chmelinec vyhlasuje, že zabezpebnostdetí počas trv_aniá pohybovo_športových aktivít
so zameraním na Íutbal alebo záujmovej činnosti - íutbal v areáli školského ovora Mš/zš s Úšlzš a v jehó blízkosti
zodPovedajú niŽŠie PodPÍsaní tréneri, a to v Čase od prevzatia detí od triednej učiteky na pohybovo-športovti aktivitu so
zameraním na futbal aŽ do ich odovzdania triednej učiteke po skončení pohybovo-špórtovej aňtivity (dalej aj ,,opaun.ná
osoby"),

l,I
Športoví odborníci - tréneri:
Tréner: Patrik Mynář - Tréner (T-UEFAA-OO0759)

Názov zariadenia: MŠ - Materská
Púchov
kontaktná osoba: katarína Šimáčková

Triedny učiteI

UčiteI

Príloha č. 1

Zoznam oprávnených osób

škola, Chmelinec,

Štatutárny zástupca Vt§ZŠ s tvtŠlZŠ; Danka Černičková
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