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Dodatok č. 1 
k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_ZŠ_073 

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  

 

Zmluvné strany:  

 

názov:                Metodicko-pedagogické centrum 

sídlo:                  Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava 

zastúpené:         RNDr. Mária Rychnavská, PhD., generálna riaditeľka MPC 

IČO:                    00164348 

DIČ:                    2020798714 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

číslo účtu IBAN:    SK06 8180 0000 0070 0018 2192 

právna forma:   štátna rozpočtová organizácia 

zriaďovateľ: Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

(ďalej len „MPC“) 

a 

 

Zriaďovateľ:  Mestská časť Petržalka  

Sídlo:   Kutlíkova 17   

IČO:    00603201 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a. s.  

Číslo účtu IBAN:  SK41 5600 0000 0018 0059 9001   

Štatutárny zástupca:  Ing. Ján Hrčka, starosta  

(ďalej len  “Zriaďovateľ“) 

  

Základná škola:   Základná škola  

Sídlo:   Prokofievova 5, 851 01 Bratislava   

IČO:  31754911  

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a. s.  

Číslo účtu IBAN:  SK58 5600 0000 0094 0108 2001  

Štatutárny zástupca: Mgr. Daniela Petríková  

(ďalej len “Škola“)  

 

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 

 

 

 

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 14 ods. 5 Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii 

projektových aktivít 2020_MPC_NP_PoP_ZŠ_073  dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k tejto Zmluve, a to 

v nasledujúcom znení: 
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Čl. I 

Predmet Dodatku 

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 dochádza k zmene čísla účtu Školy na nové 

číslo účtu a to takým spôsobom, že pôvodné číslo účtu Školy sa nahrádza novým číslom účtu 

Školy „SK16 5600 0000 0094 0108 6010“. 

(2) Súčasťou tohto Dodatku č. 1 ako jeho neoddeliteľná súčasť je nové Prehlásenie o účte Školy  

s novým číslom účtu, ktoré nahrádza v plnom rozsahu prílohu č.1 Zmluvy 

2020_MPC_NP_PoP_ZŠ_073 

(3) K faktickej zmene čísla účtu Školy  dochádza odo dňa 21.07.2020 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v piatich (5) vyhotoveniach rovnakej právnej sily. 

(2) Po podpísaní tohto Dodatku č. 1 Zmluvnými stranami, Škola a Zriaďovateľ obdržia dva (2)  

rovnopisy, MPC tri (3) rovnopisy. 

(3) Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 2020_MPC_NP_PoP_ZŠ_073 a príloha č. 1 k tejto Zmluve 

ostávajú nezmenené. 

(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, 

porozumeli mu a nemajú voči jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú svojimi 

podpismi. 

(5) Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán 

a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR. 

 

 

 

Metodicko-pedagogické centrum,                                       

RNDr. Mária Rychnavská, PhD. 

generálna riaditeľka MPC 

 

V Bratislave dňa....................        pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu 

 

 

Zriaďovateľ:                                                      

Ing. Ján Hrčka  

starosta  

 

 

V ......................... dňa.......................                                 pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu 

 

 

Škola:                                                           

Mgr. Daniela Petríková  

riaditeľka  školy  

  

 

V ......................... dňa.......................                                pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu 
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Prehlásenie o účte Základnej školy 
  

  

  

Svojím podpisom potvrdzujem, že účet s uvedeným číslom je účtom Základnej školy, na ktorý budú 

prevádzané finančné prostriedky z bankového účtu MPC za účelom plnenia podmienok Zmluvy.  

  

  

Názov ZŠ  Základná škola, Prokofievova 5, Bratislava  

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu  
Mgr. Daniela Petríková, riaditeľka školy  

Názov banky, kód banky  
Prima banka Slovensko, a. s. 

  

Číslo účtu v tvare IBAN  SK16 5600 0000 0094 0108 6010  

  

  

  

  

V ..................................., dňa......................                   

                          

                          

                 .................................................................  

               Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu   

  

 

 

 


