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DODATOKČ.1

K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII NÁRODNÉHO
PROJEKTU"PODPORA PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV

ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU
PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA POLYTECHNICKEJ VÝCHOVY

ZAMERANEJ NA ROZVOJ PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ A PRÁCA S
TALENTAMI" číslo PV - 00466/2014

(ďalej len ..Dodatok" a ..Zmluva o spolupráci")

uzavretý podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými
stranami

Realizátor:

sídlo:
identifikačné číslo:

daňové identifikačné číslo:

bankové spojenie:
číslo účtu:
konajúci prostredníctvom:

a

škola:

sídlo:
identifikačné číslo:
daňové identifikačné číslo:
identifikačné číslo pre DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
konajúca prostredníctvom:

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/a, 83763 Bratislava
17314852

2020887715

Štátna pokladnica

7000065156/8180
Ing. Branislav Sadloň - hlavný manažér projektu

(ďalej len "Realizátor")

Základná škola

M. Rázusa 1672/3,96001 Zvolen
37888421
2021668572

Všeobecná úverová banka, a.s.
8136412/0200
Mgr. Ondrej Kanka

(ďalej len "Škola")



1. Predmet Dodatku
Ll. Zmluvné strany sa dohodli na prijatí Dodatku k Zmluve o spolupráci s nasledovným

obsahom:

ust. čl. 6. ods. 6.1. Zmluvy o spolupráci znie nasledovne:
,,6.1. Táto zmluva sa uzatvára na určitý čas, do dňa 30.11.2015. u

2. Záverečné ustanovenia
2.1. Dodatok nadobúda platnosť momentom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami a

účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho
zákonníka.

2.2. Dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o spolupráci.

2.3. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, dva pre Realizátora a jeden pre Školu.

2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, považujú ho
za dostatočne jasný, určitý a zrozumiteľný, neuzatvárajú ho v tiesni a ani za nápadne
nevýhodných podmienok, pričom na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej
vôli, Dodatok podpisujú.

V Bratislave dňa 9. NOV. 2015

UIdQdnó Ikola
M: RéiYiQ l67Y./J, zvolen

Ing. Branislav Sadloň

hlavný manažér projektu

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Mgr. uno/ej Kanka

riaditeľ školy

Základná škola

Štátny InštItút odborného vzdelávania
13ellova 54/A
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