Dodatok č. 1 k RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI
uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky (ďalej len "zmluva")

medzi zmluvnými stranami

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 603 481
zastúpené: Doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., primátorom
(ďalej len "hlavné mesto")
a
Slovenský zväz ľadového hokeja, občianske združenie
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
IČO: 30845386
zastúpené: PaedDr. Igorom Nemečkom, prezidentom
(ďalej len "SZĽH")
sa zmluvné strany na základe čl. 4 ods. 2 Rámcovej zmluvy o spolupráci (ďalej len "zmluva") dohodli, že
zmluva sa mení a dopĺňa takto:

Článok 1.
Úvodné ustanovenie
Čl. 2 ods. 9 znie: "Zmluvné strany sa dohodli, že:
a) v prípade organizovania prípravných medzištátnych hokejových stretnutí seniorskej reprezentácie SR
mužov v ľadovom hokeji a
b) v prípade ostatných reprezentácií po vyčerpaní dohodnutého rozsahu 100 hodín ročne v zmysle čl. 2 ods.
3 tejto zmluvy
na Zimnom štadióne bude SZĽH platiť' prevádzkovateľovi Zimného štadióna dohodnuté nájomné a cenu za
služby spojené s nájmom v súlade s platným cenníkom".

Článok 2.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú týmto dodatkom nezmenené.
2)

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni
jej zverejnenia v zmysle §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3)
4)
4)

Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom (1) vyhotovení.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred podpisom pozorne prečítali, jeho obsahu
porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje
prejavy vôle obsiahnuté v tejto zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené
nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna
okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tohto dodatku. Zmluvné strany na
znak svojho súhlasu s obsahom dodatku tento dodatok na všetkých rovnopisoch podpísali.

V Bratislave 10. 11. 2014

Hlavné mesto Slovenskej republiky

Slovenský zväz ľadového hokeja
občianske združenie

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, v. r.
primátor

PaedDr. Igor Nemeček, v. r.
prezident
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