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Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 
Dodatok č. 1  

k Zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu č.  
2011_PKR_GR_Z_140 

 
Uzavretej podľa § 18i zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 

 (ďalej len „Zmluva“)  
 

medzi zmluvnými stranami: 
 

 
1. Poskytovateľ: METODICKO–PEDAGOGICKÉ CENTRUM 
Sídlo: Ševčenkova 11, 850 01 Bratislava  
Zastúpené: PaedDr. Darinou Výbohovou, PhD., 

poverenou zastupovaním generálnej riaditeľky 

IČO: 00 164 348 
DIČ: 2020798714 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Č. účtu: 7000063679/8180 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
 
 
2. Prijímateľ:  
Zriaďovateľ: 000314099, Mesto Kysucké Nové Mesto 
V zastúpení: Základná škola 
Sídlo školy/školského zariadenia: Nábrežná ulica č.845, 02401 Kysucké Nové Mesto 
Zastúpená/-é: PaedDr. Igorom Drexlerom, riaditeľom školy 
IČO: 036142654 
(ďalej len „prijímateľ“) 
 
Poskytovateľ a  prijímateľ sa spoločne nazývajú aj „zmluvné strany“. 
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Článok I. 
 

Mení sa článok 3 ods. 3.1 bod 3.1.6 nasledovne :  
 
3.1.6 využívať Techniku primárne na účely Projektu a Vzdelávania a sekundárne 

na účely iných národných projektov financovaných z Operačného programu 
Vzdelávanie, ktoré implementujú priamo riadené organizácie MŠVVaŠ SR. 

 
Mení sa článok 3 ods. 3.1 bod 3.1.7 nasledovne :  
 
3.1.7 že nedôjde pri využívaní Techniky k prekrývaniu výdavkov a aktivít s inými 

národnými, resp. dopytovo-orientovanými projektmi, ktoré nie sú uvedené 
v Článku 3 ods. 3.1 bod 3.1.6  

 
Dopĺňa  sa článok 3 ods. 3.1 bod 3.1.9 nasledovne :  
 
3.1.9 sprístupniť v obvyklom pracovnom čase počas celého kalendárneho roka 

učebne kontinuálneho vzdelávania pre potreby Vzdelávania 
zabezpečovaného a poskytovaného poskytovateľom. Prijímateľ je oprávnený 
poskytovať učebne kontinuálneho vzdelávacia mimo tento dohodnutý účel 
len na účely vzdelávania v rámci iných národných projektov financovaných 
z Operačného programu Vzdelávanie, ktoré implementujú priamo riadené 
organizácie MŠVVaŠ SR a to len v čase, kedy uvedené učebne nie sú 
využívané na vzdelávanie frekventantov v rámci Projektu. 

 
Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.  
 

Článok II.  
 

2.1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú oprávnené tento dodatok č. 1 
k zmluve podpísať, že svoju vôľu uzavrieť tento dodatok prejavili slobodne a 
vážne, že tento dodatok nebol uzavretý v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a že svoje prejavy považujú za dostatočné, zrozumiteľné a určité.  

2.2 Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných 
strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.  

2.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. 

 
 
 
V Bratislave dňa: __________   V                                dňa:_________ 
 
 
 
Poskytovateľ:      Prijímateľ: 
 
 
 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.   PaedDr. Igor Drexler 


