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Dodatok č. 1
k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_045

o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov” uzatvorenej na základe

§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok)
Zmluvné strany:

Názov:     Metodicko-pedagogické centrum
Sídlo:     Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
Zastúpené:     prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., generálny riaditeľ
IČO:     00164348
DIČ:     2020798714
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN:  SK06 8180 0000 0070 0018 2192
Zriadené: Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR
(ďalej len “MPC“)

a

Zriaďovateľ:   Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:   Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO:  37870475
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN:  SK04 8180 0000 0070 0064 0747
Štatutárny zástupca:  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK
(ďalej len “Zriaďovateľ“)

Stredná škola:  Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
Sídlo:   Volgogradská 3, 080 01 Prešov
IČO:  17078440
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN:  SK67 8180 0000 0070 0051 8557
Štatutárny zástupca: Mgr. Tomáš Kirňak, riaditeľ
(ďalej len “Škola“)

(MPC, Zriaďovateľ a Škola ďalej spolu len „Zmluvné strany“ a samostatne len „Zmluvná strana“)

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 14 bod 5 Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii
projektových aktivít č.2020_MPC_NP_PoP_SŠ_045 (ďalej len „Zmluva”) dohodli na uzatvorení tohto
Dodatku k Zmluve, a to v nasledujúcom znení:

Čl. I
Úvodné ustanovenia

(1) Prešovský samosprávny kraj vydal ako zriaďovateľ dňa 23.11.2021 Dodatok č.7 k zriaďovacej
listine Strednej odbornej školy dopravnej, Konštantínova 2, Prešov 080 01, ktorým sa na základe

Číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 20/2022



Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/20532:6-A2200 zo dňa
3.11.2021 mení sídlo a názov strednej školy s účinnosťou k 1.12.2021.

(2) Zmluvné strany sa preto  na základe uvedených skutočností dohodli na uzavretí tohto Dodatku.

Čl. II
Predmet Dodatku

(1) S poukazom na článok I, Zmluvné strany týmto Dodatkom potvrdzujú zmeny v údajoch uvedené
v záhlaví Zmluvy na strane Školy takto:

Stredná škola:  Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
Sídlo:   Volgogradská 3, 080 01 Prešov
IČO:   17078440
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN:  SK67 8180 0000 0070 0051 8557
Štatutárny zástupca: Mgr. Tomáš Kirňak, riaditeľ
(ďalej len “Škola“)

(2) Všetky údaje o Škole uvedené v  Zmluve sa v plnom rozsahu nahrádzajú údajmi uvedenými
v odseku 1 tohto článku.

(3) V prípade, ak sa v príslušných ustanoveniach Zmluvy alebo v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2
k  Zmluve používa niektorý z týchto údajov o  Škole, a  to v akomkoľvek gramatickom tvare,
rozumejú sa tým údaje o Škole tak, ako sú uvedené v odseku 1 tohto článku, a to v príslušnom
tvare.

(4) K faktickej zmene dochádza počínajúc dňom 01.12.2021

Čl. III
Záverečné ustanovenia

(1) Tento Dodatok sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch rovnakej právnej sily. Po podpísaní tohto
Dodatku oprávnenými zástupcami Zmluvných strán obdrží Škola, resp. Zriaďovateľ dva (2)
rovnopisy a MPC tri (3) rovnopisy.

(2) Ostatné ustanovenia Zmluvy č.2020_MPC_NP_PoP_SŠ_045, ako aj Prehlásenie o účte
Zriaďovateľa  a  Školy  ustanoveniami tohto Dodatku ostávajú nezmenené.

(3) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán
a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v Centrálnom registri Zmlúv. Zverejnenie Dodatku
zabezpečí MPC.

(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, náležite sa s jeho obsahom
oboznámili, zhodne mu porozumeli a voči jeho forme a obsahu nemajú žiadne výhrady, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.

Metodicko-pedagogické centrum
prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD
generálny riaditeľ MPC

V Bratislave dňa .......21.12.2021 ............................v. r.  ..................................
pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu



Prešovský samosprávny kraj
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

V Prešove dňa .......16.12.2021......... ................................v. r.  .........
pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Stredná odborná škola dopravná
Mgr. Tomáš Kirňak
riaditeľ školy

V Prešove dňa .........15.12.2021  ...... .................................................................
v. r.

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 03.03.2022
(Prvé zverejnenie zmluvy v CRZ ÚV SR dňa: 21.12.2021)

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa:22.12.2021


	Dodatok č. 1k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_045 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
	Čl. I Úvodné ustanovenia
	Čl. II Predmet Dodatku
	Čl. III Záverečné ustanovenia


