Dodatok č. 2
k Zmluve o spolupráci č. 521/C520/2015
uzatvorenej dňa 29. 06. 2015 (ďalej len „zmluva“)
(ďalej len „dodatok č. 2“)
medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:
Názov:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Oprávnený na podpis: Mgr. Tibor Šimoni, MBA, vedúci služobného úradu ministerstva
poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v Organizačnom
poriadku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
IČO: 30416094
DIČ:
2020799209
Bankové spojenie:
Výdavkový účet: Príjmový účet:
(ďalej len „MDV SR“)
a
Názov:
Zväz slovenských filatelistov, záujmové združenie
Sídlo: Radlinského 9, 812 11 Bratislava
Zastúpený:
Miroslav Ňaršík, predseda ZSF
Iveta Valašková, tajomníčka ZSF
IČO: 00178039
DIČ: 2020795557
IČ DPH:
nie je platiteľom DPH Bankové
spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Bratislave, odbor živnostenského podnikania,
živnost. reg. č. 101/10788.
(ďalej len „ZSF“, spolu s MDV SR ďalej len „zmluvné strany“) sa v súlade s článkom V ods. 1 a 2
zmluvy dohodli na uzatvorení dodatku č. 2 k zmluve v nasledovnom znení:
Článok I
(1) V celom texte zmluvy sa slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky“ a slová
„MDVRR SR“ sa nahrádzajú slovami „MDV SR“.
(2) V článku IV sa za ods. 6 vkladá nový ods. 7, ktorý znie: „ZSF zabezpečí prerokovanie účelu využitia
finančného príspevku na príslušné filatelistické podujatie vopred s MDV SR.“
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(3) K zmluve sa prikladá Príloha č. 6 „Plán spolupráce MDV SR a filatelistických občianskych združení
zastúpených ZSF na rok 2017“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
(4) K zmluve sa prikladá Príloha č. 7 „Plán spolupráce MDV SR a ZSF na rok 2017 na podporu rozvoja
mládežníckej filatelie“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
(5) V článku VI ods. 2 znie: „Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č.6 a
č.7.“ (6) V článku VI sa za ods. 6 vkladá nový ods. 7, ktorý znie: „V prípade, že zákon č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
stanovuje podmienky pre jeho použitie, ZSF je povinný postupovať v súlade s týmto zákonom pri
obstarávaní tovarov, služieb alebo stavebných prác.“ Doterajší ods. 7 sa označuje ako ods. 8.
Článok II
(1) Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v
nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 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.
(2) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
(3) Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.
(4) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých MDV SR dostane štyri a ZSF dve
vyhotovenia. (5) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z
dodatku č. 2, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by
im bránili platne uzavrieť dodatok č. 2. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu,
ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
(6) Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 2 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez
časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického
alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave dňa...........................

V ............................. dňa ........................

za MDV SR:

za ZSF:
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.............................................................
Mgr. Tibor Šimoni, MBA
vedúci služobného úradu MDV SR

...............................................................
Miroslav Ňaršík
predseda Zväzu slovenských filatelistov
.................................................................
Iveta Valašková
tajomníčka Zväzu slovenských filatelistov
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Príloha č. 6 k zmluve

Plán spolupráce MDV SR a filatelistických občianskych združení zastúpených Zväzom slovenských filatelistov na rok 2017
(plnenie úloh vyplývajúcich z bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 688/2013 k Národnému programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020)

č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Filatelistické aktivity
XXXIV. ročník Dní filatelie Slovenska
Deň slovenskej poštovej známky a filatelie, Košice
Deň slovenskej poštovej známky a filatelie, stredné Slovensko
Slovenská filatelistická akadémia
Zahraničné filatelistické výstavy
Výstava v Spišskej Novej Vsi
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Inaugurácie a uvedenia poštových známok
Spoločenstvo Sv. Gabriel
Bytčianska filatelia
Publikačná činnosť, Klub filatelistov Košice
Propagačné filatelistické výstavy klubov filatelistov
Publikačná činnosť, Spoločenstvo Sv. Gabriel
Spolu

Použitie filatelistického príspevku
príspevok na podujatie
príspevok na podujatie
príspevok na podujatie
príspevok na publikácie „Filatelistické štúdie“
príspevok na výstavné plochy
príspevok na výstavu
príspevok na podujatie
príspevky pre filatelistické kluby
príspevok na bulletin „Sv. Gabriel“
príspevok na bulletin „Bytčianska filatelia“
príspevok na filatelistickú ročenku
príspevok na podujatia
príspevok na publikáciu 25 rokov Spoločenstva Sv. Gabriel

Suma €
400
200
100
700
200
500
100
200
500
300
400
200
1000
4800
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Príloha č. 7 k zmluve

Plán spolupráce MDV SR a ZSF na rok 2017 na podporu rozvoja mládežníckej filatelie
(Plnenie Akčného plánu zabezpečovania a napĺňania cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 v rezorte dopravy
a výstavby - Podpora rozvoja mládežníckej filatelie podľa bodu B.1. uzn. vl. SR č. 192/2014)

č.
1.
2.
3.
4.
5.

Filatelistické aktivity
Finále filatelistickej olympiády 2017
Činnosť krúžkov mladých filatelistov
Tvorba súťažných exponátov
Účasť na súťažných výstavách v SR a ČR
Seminár vedúcich krúžkov mladých filatelistov
Spolu

Použitie filatelistického príspevku
príspevok na podujatie
príspevok na činnosť
príspevok na tvorbu exponátov
príspevok na účasť
príspevok na seminár

Suma €
2 850
900
600
250
400
5 000
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