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Dohoda o ukončení
zmluvného vzťahu založeného
Zmluvou č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_164
o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
v rámci národného projektu
„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“
(ďalej len „Dohoda“)
Realizátor:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Zriadené:
Právna forma:
(ďalej len „MPC“)

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., generálny riaditeľ MPC
00164348
2020798714
Štátna pokladnica
SK06 8180 0000 0070 0018 2192
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
rozpočtová organizácia
a

Zriaďovateľ:
Obec Chlebnice
Sídlo:
Chlebnice 186, 027 55
IČO:
00314510
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN:
SK13 0200 0000 0009 1742 8332
Štatutárny zástupca:
Ing. Staš Anton
(ďalej len “Zriaďovateľ“)

Materská škola:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Štatutárny zástupca:
(ďalej len “Škola“)

Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša
Chlebnice 134, 027 55
37808770
Všeobecná úverová banka, a.s
SK84 0200 0000 0031 3804 1458
Mgr. Oklapková Monika

(Realizátor, Zriaďovateľ a Škola ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“)
Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 572 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a ustanovením § 1 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tejto Dohody:
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Čl. 1
Predmet Dohody
1) V zmysle Čl. 3 Zmluvy č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_164 o vzájomnej spolupráci pri
implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii
detí a žiakov II“ (ďalej len „Zmluva“) Zmluvné strany uzavreli Zmluvu za účelom poskytnutia
finančnej podpory pre Školy z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, ktoré budú použité pri
implementácii projektových aktivít.
2) V zmysle Čl. 4 Zmluvy bola táto Zmluvnými stranami uzatvorená na dobu určitú a to na obdobie
realizácie projektových aktivít, najneskôr do 31.08.2022.
3) V súlade s ustanovením § 572 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ustanovením § 1 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov sa Zmluvné strany dohodli na ukončení zmluvného vzťahu
založeného Zmluvou.
4) Zmluvné strany týmto prehlasujú, že nemajú voči sebe žiadne vzájomné pohľadávky vyplývajúce
im zo Zmluvy.

Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1) Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie
tejto Dohody v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí MPC.
2) Zmluvné vzťahy touto Dohodou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov.
3) Táto Dohoda sa uzatvára v slovenskom jazyku, v piatich (5) vyhotoveniach rovnakej právnej sily,
pričom po jej podpísaní obdrží Škola alebo Zriaďovateľ dva (2) rovnopisy a MPC tri (3)
rovnopisy.
4) Zmluvné strany prehlasujú, že túto Dohodu uzatvorili slobodne a vážne, náležite sa s jej obsahom
oboznámili a súhlasia s ním, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
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Metodicko-pedagogické centrum
prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
generálny riaditeľ
V Bratislave dňa....................

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Obec Chlebnice
Ing. Anton Staš
starosta
V Chlebniciach dňa .......................

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša
Mgr. Monika Oklapková
riaditeľka školy
V Chlebniciach dňa .......................

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

2

