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Dodatok č. 1  
k Zmluve o spolupráci   

pri prevádzkovaní Základnej školy Javorová alej 1, Chorvátsky Grob a Materskej školy, 
Javorová alej 1, Chorvátsky Grob 

uzavretej  podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  

(ďalej len „Zmluva") medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
 

Obec Chorvátsky Grob 
so sídlom:   Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob 
IČO:                                   00 304 760 
DIČ:    2020662105 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:   SK73 5600 0000 0066 0126 5001 
v mene ktorej koná: JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová, starostka 
(ďalej len  „Obec“) 
 
a 
 
Základná škola, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob 
so sídlom:   Javorová alej 1, 900 25 Chorvátsky Grob 
identifikačné číslo:      52 637 395    

DIČ:    2121086726 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:   SK83 5600 0000 0066 5494 2002 
zastúpenie:              Mgr. Silvia Hikkerová, riaditeľka 
(ďalej len „Základná škola“) 

a 
 
Materská  škola, Javorová alej 1A, Chorvátsky Grob 
so sídlom:   Javorová alej 1A, 900 25 Chorvátsky Grob 
identifikačné číslo:      52 637 310 

DIČ:    2121084812 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:   SK57 5600 0000 0066 5497 7002 
zastúpenie:              Alena Mrázová,  poverená vedením MŠ 
(ďalej len „ Materská  škola“) 

(Obec, Základná škola a Materská škola ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

Zmluvné  strany  po vzájomnej dohode uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k  Zmluve o spolupráci  
pri prevádzkovaní Základnej školy Javorová alej 1, Chorvátsky Grob a Materskej školy, 
Javorová alej 1, Chorvátsky Grob (ďalej ako „Dodatok“): 
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Článok I. 
 

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 20.12.2021 Zmluvu o spolupráci  pri prevádzkovaní Základnej 
školy Javorová alej 1, Chorvátsky Grob a Materskej školy, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob 
(ďalej len „Zmluva“), predmetom  ktorej je spolupráca Zmluvných strán pri zabezpečení 
prevádzky Základnej školy a Materskej školy a s tým súvisiace vymedzenie vzájomných práv 
a povinností. 
 

2. V Článku V. Zmluvy sú upravené vzájomné platobné vzťahy Zmluvných strán súvisiace 
vynaloženými nákladmi  Zmluvných strán za  dodávky elektrickej energie, dodávku vody a 
odvádzanie odpadových vôd, za dodávku plynu, za upratovanie a odvoz komunálneho 
odpadu. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa Článok V.  Zmluvy dopĺňa o body 11. až 
14. nasledujúceho znenia:  
 „11.  Vzhľadom na to, že Základná škola uhrádza z vlastných finančných  prostriedkov 
mesačné platby za elektrickú energiu, plyn, dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd 
a za odvoz komunálneho odpadu do/z  budovy Základnej školy ( ďalej ako „energie 
a služby“), a to  vrátane priestorov, ktoré sú  predmetom nájmu Súkromnej základnej 
umeleckej školy so sídlom vo Vajnoroch (ďalej len „nájomca SZUŠ“) na základe Zmluvy 
o nájme zo dňa 23.02.2022, uzavretej medzi Obcou, nájomcom SZUŠ a Základnou školou,  
a za ktoré nájomca  SZUŠ uhrádza  Obci nájomné vrátane  ceny za energie a za služby, Obec 
a Základná škola sa dohodli na čiastočnej refundácií  nákladov zaplatených Základnou 
školou za energie a služby v  budove Základnej školy a uhradených Obci nájomcom SZUŠ 
v nájomnom za užívanie prenajatých priestorov v budove Základnej školy.   
 
12.  Obec a Základná škola sa dohodli, že Obec bude Základnej škole    refundovať náklady 
na energie a za služby, tak ako sú uvedené v bode 11. tohto článku Zmluvy  v sume 100,- 
eur mesačne za každý mesiac, v ktorom nájomca SZUŠ užíval priestory v Budove ZŠ a za 
ktorý Základná škola uhrádzala za ne  mesačné platby.  
 
13. Obec a Základná škola sa dohodli, že Obec bude Základnej škole refundovať  náklady 
na energie a služby  v sume 100,- eur za mesiac   mesačne pozadu vždy do 20 dňa v mesiaci 
na základe faktúry vystavenej Základnou školou a zaslanej Obci najneskôr do 5. 
kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa faktúra vystavuje. Prvá 
faktúra za mesiac september 2022 bude vystavená a doručená Obci do 05.10.2022. 
 

14.  Vzhľadom na to, že Obec za obdobie od 9/2021 do 06/2022  nerefundovala Základnej 
škola náklady za energie a za služby uhradené Obci za prenájom priestorov v Budove ZŠ 
nájomcom SZUŠ,  Obec  sa zaväzuje uhradiť Základnej škole za mesiace 9/2021 až 11/2021 
a 1/2022 až 6/2022 celkovú  sumu 900, - eur za energie a za  služby zaplatené Obci 
nájomcom SZUŠ, a to najneskôr do 25.08.2022 na základe faktúry vystavenej Základnou 
školou a doručenej Obci do 22.08.2022. V mesiaci 12/2021 nájomca SZUŠ neuhrádzal 
nájomné z dôvodu, že neužíval priestory nájmu v budove ZŠ  z dôvodu ich uzavretia kvôli 
pandémii ochorenia Covid 19.“ 

 

4. Ostatné ustanovenia  Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti. 
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Článok II. 
 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR  v súlade 
s ustanovením § 5a zákona č. 211/200 Z.z. o slobode informácií v spojení  s ustanovením § 
47a Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že ako prvá zverejní tento Dodatok 
v CRZ Obec. 

2.  Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých Obec obdrží 
dva (2) rovnopisy a Základná škola a Materská škola každá  po jednom (1) rovnopise.   

  3.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali a  sa oboznámili s obsahom tohto    
   Dodatku,  že  nebol uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že ho uzavreli  
   z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, na znak svojho súhlasu ho vlastnoručne  
   podpísali. 

V Chorvátskom Grobe dňa  12.08.2022 

Obec Chorvátsky Grob                     Základná škola,                               Materská škola,  
                                                              Javorová alej 1,                               Javorová alej 1, 
                                                              Chorvátsky Grob                             Chorvátsky Grob                                      
        
                                
 
  
................................................      ............................................        ............................................ 
JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová             Mgr. Silvia Hikkerová                       Alena Mrázová                
               starostka                                         riaditeľka                                  poverená vedením MŠ  
 


