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Dodatok č. 1
k Zmluve č. 2020  MPC  NP  PoP2  ZŠ  544

o vzájomiej spolupräci pri implementäcii projektových aktivĺt
v rámci národného projemi „Pomáhajúce profesie v edukácii detĺ a Žiakov 11" uzatvorenej na základe § 269 ods. 2

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnĺk v znenĺ neskoršĺch predpisov
(ďalej len ,J)ocJcfo#`)

Realizátor:
Sídlo:
Zastúpené:
IČo:
DIČ:
Bankové spoj enie:
Čĺslo účtu IBAN:
Zriadené:
Právna foma:
(ďalej len ,„PC")

Zriad'ovatel':
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Štatutámy zástupca :

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. , generálny riaditeľ
00164348
2020798714
Štátna pokladnica
SK80 8180 0000 0070 0067 3135
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SLovenskej rq)ubliky
príspevková organizácia

a

Mestská čast' Bratislava  -Podunaj ské Biskupice
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
00641383
Tatra banka a.s. , Bratislava
SK 581100 0000 0026 2270 5151
Mgr. Zoltán Pék, starosta

(ďalej len  "Zriaď'owa[tel")

Základná škola:
Sĺdlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo úču BAN:
Štatutámy zástupca :
(ďalej len ``škola``)

Podzáhradná
Podzáhradná 51, 82107 Bratislava
3 1 7 4504 1
Tatra banka a.s., Bratislava
SK 831100 0000 0026 2670 5175
RNDr. Alena Heldová, riaditeľ školy

(MPC, Zriaďovatel' a Škola d'alej spolu len äko „Zm/wune' símnjJ " a samostatne len ako ,Z]#/wv"á
stľanoť)

3r#.évy5:hmLs.PuXsčT2aážosĹ#c:m#oopd2íZZŠT5uZo,dYaí=;o=žjE:lu,pžáíupvť-;mäl.eh:eďniti:i:
uzatvorenítohtoDodatiaikZriluve,atovnasledujúcomznení:
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Predmet Dodatku

(1)        Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom dochádza k zmene ustanovenia článku
2 bod. 2 písm. d), a to takým spôsobom, že pôvodné ustanovenie sa nahrádza novým
ustanovenĺm, ktoré znie:

„Škola - sul)jekt zúčastňujúci sa na Projekte, ktorý za účelom realizác;ie Projektu, na
základe tejto Zmlu:vy, vstúpil ako Zmluyná strana do právneho vzťahu s MPC" .

(2)        Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli, že doba platnosti zmluvy podl'a článku 4
sa predlžuje na dobu realizácie projektových aktivĺt počínajúc dňom účinnosti tohto
Dodatku,   najneskôr  však   do   31.   8.   2023,   ato   vprípade   obsadzovania,   trvania
aukončenia   pracovnoprávnych   vzťahov   PA,    AU   a členov   lnkluzívneho   tímu
pedagogických      zamestnancov      alebo      odbomých      zamestnancov.    . Vprĺpade
administratívnych   úkonov,   doručovania   podkladov   a   monitoringu   k ukončeniu
realizácie  Projehi  sa  zmluvné  strmy  týmto  Dodatkom  dohodli,  že  doba platnosti
Zmluvy sa predlžuje najneskôr do 30. 9. 2023.

(3)        Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli9  Že do článku 5  sa ľkkdá nový bod 3,
ktorý znie:

„Ak.na  z_fiklad_e  kontrolných  úkonov  zo  strany  MPC  dôjde  k zisteniu,  že  Škola je
pfiroiJfdmoavle#Úmí:Ľpbyoto;noeí:_rotefif:::::#:p_rmo!:ä::r;:oŕn%phro.pnro%:zšov:J#ahr:#f,Cafin

opnovy  a odolnosti  SR  alebo  iné),  ktoré  majú  rovnaké  zame;arie, -cieľ  ďciéľovú
s.kupím jŕ Mľc ?pr.áwneľé poza.st.ayiť !efmqáciu f tnaričných príspevkow podľa tejto
ZTľ:_!yy_ I? uTnčeň#a. tohto projs!tiu aleb.o f inqm_čňéhe m-ech;nizriu zo  s;any  Šk:oly.
v__p_n!pf ge|,_ _.že  .Šk?la.   y±Ťričí . proj:h-__f t|eb_e   f inančný    m;či;n;;*á  _íňľá
predchádzaýúcejvety,jeMPCoprávnenépodľačlánkil2oástúpiťodtejtozriť;;`-`

(4)        Doterajšiebody3 a4v článku 5 sabudú označovať akobody4 a 5.

(5)        Zmluvné strany sa thto Dodatkom dohodli, že článok 7 bod 2 písm. a) sa qÉ a 2nie
nasledovne:

:ľ.:^:n#ť.._P:r_f_C:vné. podm.Íe.nky p:.e ,PA,vAU. .a č_lenov _Inkluzíyneho  tim platených vr]á::í,prooj.ekf.u.,_at_7,nqdobuurčítúPo.čínajúcdňomúčímos_titej;oŽ;ť;Á;_;:j.;;;k;r
d.o~3i::8.._.3f_2_:v_sÝi]:_d_es,p?stupor;obsaózovaniaprag?Nrých_ŕ;žiciť-riá;i:ii:iĺii:;h
Z..:Ľ,e^:ľ:^a.:?:±:.. 3 ĺ::b,ornýcf i,  zam_estf t?ncoy.. y  .y:aters_kýcď,  zájkladnýóh  a -st;ed;ých
šnkoAlácľ,: r_á%f: ímpl.eťe.ntá.cie .Proj?ktu , (ďalej len „ rirocésný postúi ii;é ;;ij-;;ái;e
p_Ľ_,,__ _A|P  :,_ čl.erf v ,Inkludvne?o_  tímľ ,.)  po_-Š_as  tmp,ementác;ie  ariijí; -á;áiii;;:.---v
pí:íP?d?:\akni?ktoráz.prac.oyný.chpozí_ciíiodľapreichádzajúcejvety;ei;i;:-;-i-;ňo'te
troch (3) mesiacov od nadobudnutia účirinosti t-ejto zm|uj a|ábo áodaJij, -ktoi+ -s-a
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predlžuje účinnosť tejto  Zmlwy  obsadená,  po  uplynutí  tejto  trojmesačnej  lehoty  už
nebude možné túto pozíciu obsadiť,.

(6)        Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli, že článok 7 bod 2 písm. d) sa !]±§!±É a znie
nasledovne:

':p:S%dzeóašk%u_Šu%áĺ:_y_äíýf#eofoEúdoap,yetboovoi-noén%n%nncžnheä:ro%ähua!í%uod(:::.

nórsky,  Vsvajčiarsky,  plán  obnovy  a odolnosti  SR  alebo  íné),  ktoré  majú  rcivnaké
zameranie,   cieľ   a ciel'cnľú  skupim,  je  povinná  túto   skutočnosť  oznámiť  MPC   a
zabezpečĺť,  aby  nedochádzalo  k prelciývaniu  sa výdawkov v rámci  Projelctu  s týmito
projektmialeboftncťnčnýmimechanizmc[mi;``

(7)        Zmluvné  strany  sa  týmto  Dodatkom  dohodli,  že  článok  12  bod  2  sa  !]±É!±É  amie
nasledovne:

Ktorákoľvek  zo  Zmlwných  strán  je  opráynená  od  tejto  Zmluvy  odstúpiť  iba  v
prípadoch podstatného porušenia ustanovení tejto Zmlwy inou Zmluvnou stranou. Za
podstatné porušeníe tejto Zmlwy  sa považuje k.pnanie Zmluvných strán spočívajúce
najmá v porušení povínnosti wedených v Čl. 5, Čl. 6, Čl. 7 a Čl.10 tejto Z;luvy.`;

(8)        Zmluvné  strany  sa  týmto  Dodatkom  dohodli,  Že  článok  14  bod  4  sa  mÉnÉ  a2mie
nasledovne:

4.Ťé.koľveft zm_eny  a/alebo  doplneria tejto  Zmlwy  sa môžu vykonať výlučne riadne
o_čís.lovarý.m pí5om_nýT do.d?Íkom s_chyálen]rim a podpísĹmým oprávnen;mi zástupcami
Z,#!wný?h. vstrán. D.od.atqk k tejto_ Zmlyve nadobúda platnosť -dňom j eho podpí;ania a
ú.činnosťdý?mľ!^a.sle,dL!jýciy!_poqnijehozverejneiria-vCentrólnom;egis;iz;lúvSR.
Z,Ľ.:r_f _V_ id,eyfif iík?Fných ú,dvf lú?ch Zmlwrých strán ťedených v záúaví tejto Zmiuvy
(?::_a ís_ .!ek!:r.atómym úči:koyi): n.ie je 3:m_eyou, ktorá óre svoju platn;sť vyžadu;e
zľiepu _teyĺt!o _Zmlwy písomým dodatkom. Takúto zmem j édna Zňlu;vná strayi; oznámi
d~ru_}f!..±?Lrl_Uyľej,  S.traf te   bezpdkl.f lqĽv?  na  .adresu  uyóqenú  v záhlaví  tejt-ó--irii;;;;
a.p::m.ietne_ sa 4e Zmluvy pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou ožnámenia ;ú
doklady, z ldorých príslušná zmena vyplý\;á.

Čl. II
Záverečné ustanovenia

(1)       Po  podpísaní  tohto  Dodatku  oprávnenými  zástupcami  Zmluvných  strán  sa  tento
Dodatok stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

(2)       Tento  Dodatok  sa  vyhotowje  v slovenskom  jazyku,  v  piatich (5)  vyhotoveniach
rovnakej právnej  si.1y, pričom Škola a/alebo Zriaďovateľ obdržia dva (2) romopisy a
MPC tri (3) romopisy.

(3)        Ostatné  ustanovenia  Zmluvy  č.2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_544,  ako  aj príloha  č.1
a prĺloha č. 2 k tejto Zmluve ostävajú nedotknuté a nezmenené.
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(4)        Tento  Dodatok  nadobúda platnosť  dňom jeho
Zmluvných strán a účimost' dňom 1. 9. 2022. Dodatok bude zverejnený v Cenrilnom
registri  zmlúv.  Zverejnenie  tohto  Dodatku  v Centrálnom  registri  zmlúv  zabezpečĺ
mc.

(5)       Zmluvné strany vyhlasujú, Že sú oprávnené tento Dodatok uzatvoriť, uzatvárajú ho na
základe   skutočnej,   slobodnej    avážnej   vôle,   sjeho   znením   sa   vopred   riadne
oboznámili, zhodne mu porozumeli, nemajú voči jeho forme a obsahu žiadne výhrady,
čo potvrdzujú svojimi podpismi.

M etodicko-pedagogické centrum ,
profi PaedDr. Ivoin Powloiv, PhD.
generdlny riaďteľ MPC

yBro#crvedňo3..1.....P.!.....?g!Z

zriaďoĺvcľieľ      Mgĺ  'w./#o/h  #ť/L:

v@.K4ďh.í.f.#.ľĹ...dňa..fj:fl:Ť...24.ť7.

Škola   .     ,ftiMĺ    /ftlťn/A  /ít:mJíft'

V.!m.ľ..i.!.L..ftq..dňa...:!:!.:.:'::.2

podpĺsania  oprávnenými  zástupcami
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