Dodatok č. 2
k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania
na predprimárnom stupni školskej sústavy v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva“
alebo „Zmluva v znení dodatku č. 1“)
„Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy „ č.
2013_MRKII_PO_PO_303
uzatvorenej na základe ust. 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov medzi:
Metodicko - pedagogické centrum,
Sídlo: Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
IČO: 00164348
DIČ: 2020798714
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Dubovan – poverený zastupovaním generálnej riaditeľky
(ďalej len “ MPC “)
a
Zriaďovateľ Materskej školy: Obec Gemerská Poloma
Sídlo: Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma
IČO: 00328227
Štatutárny zástupca: Miroslav Michalka – starosta obce
( ďalej len “Zriaďovateľ” )
Materská škola: Materská škola Gemerská Poloma
Sídlo: Ulica 9. Mája 511, 049 22 Gemerská Poloma
IČO: 00328227
Štatutárny zástupca: Miroslav Michalka – starosta obce
Riaditeľka MŠ: Edita Gallíková
(ďalej v prípade MŠ, ZŠsMŠ len “ MŠ “)

Zmluvné strany sa dohodli pri rešpektovaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky ako aj Európskeho spoločenstva, ktorými je Slovenská republika
viazaná, na nasledovnom:
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Čl. I.
Predmet dodatku
Článok 5 bod (5) Zmluvy sa dopĺňa o tretiu vetu v tomto znení:
(5) tretia veta MPC sa zaväzuje v časových lehotách uvedených v Čl. 5 ods. 4 písm. d)
tejto Zmluvy refundovať max. 10 hodín/mesiac koordinátorovi implementácie IMV v MŠ do
31.08.2015, po predložení úplnej a správnej podpornej dokumentácie zo strany MŠ.
Článok 5 Zmluvy sa dopĺňa o bod (7) a bude znieť takto:
(7) MPC bude za účelom zabezpečenia efektívnejšej implementácie IMV a jednotlivých
aktivít projektu, každej do NP zapojenej MŠ, ktorá vytvorí pre jedného zamestnanca z radu
zástupcov MŠ jednu pozíciu - koordinátor implementácie IMV pre MŠ, hradiť max. 10
hodín/mesiac do 31.08.2015.
Článok 7 bod (2) písm. k) sa dopĺňa a bude znieť takto:
k) riadiť pokynmi a následne vydanými usmerneniami MPC pri implementácii IMV
(napr. pri vypracovaní a poskytnutí podkladov nevyhnutných pre refundáciu kreditového
príplatku pedagogických zamestnancov, refundáciu max. 10 hodín/mesiac koordinátorovi
implementácie IMV do 31.08.2015 a refundáciu mzdy každého asistenta učiteľa, realizáciou
čiastkových aktivít a pod.)
Článok 7 bod (3) písm. f) Zmluvy sa dopĺňa o druhú vetu v tomto znení:
f) MŠ je povinná použiť finančné prostriedky poskytnuté z vlastných zdrojov
Zriaďovateľa na preklenutie časového nesúladu medzi výplatou max. 10 hodín/mesiac
koordinátorom implementácie IMV do 31.08.2015 a ich refundáciou.
Článok 8 bod (2) Zmluvy sa dopĺňa o štvrtú vetu v tomto znení:
2)
MPC refunduje iba mzdové náklady, vzniknuté v súvislosti s úhradou max. 10
hodín/mesiac koordinátorovi implementácie IMV do 31.08.2015 (podľa Čl. 5 ods. 5 tejto
Zmluvy).
Čl. II.
Záverečné ustanovenia
2.1 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47
a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
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2.2 Zmluvné strany si Dodatok č. 2 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu
a vyhlasujú, že ho uzavreli podľa slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, neuzavreli ho
v tiesni a na znak svojho súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
2.3 Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch.
2.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení Dodatku č. 1 zostávajú nezmenené.

Metodicko-pedagogické centrum
Ing. Peter Dubovan
Poverený zastupovaním gen. riaditeľky

V ...................................... dňa .........................

Zriaďovateľ:
Obec Gemerská Poloma
Miroslav Michalka

V ...................................... dňa .........................

Materská škola:
Materská škola Gemerská Poloma
Edita Gallíková

V ...................................... dňa .........................

podpis a pečiatka

podpis a pečiatka

podpis a pečiatka
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