Dodatok Č. 1
k zmluve Č. OSTI333t2O2OIBVS
o zabezpečení praktického vyučovania formou produktívnej práce žiakov

Zmluvné strany

Názov:
Sídlo:
Statutárny zástupca:
ICO:
DIČ:
iČ DPH:
Baiikové spoj eme:
Cfslo účtu (IBAN):
SWIFT:
(d‘alej ako „SOŠPRaS Se“)

Stredná odborná škola podnikauia v remeslách
a službách V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Scnica
V. Paulinyho Tótha 3 1/5, 905 01 Senica
Ing. Danica Rapantová, riaditeľka
00351997
2021086947
Neplatca DPH

a
Názov:
Sídlo:
Stamtárny orgán:

Zápis:
IČo:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Cfsb účtu (IBAN):
SWIFT:
(d‘alej len „ByS, a.s.“)

Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
JUDr. Peter Olajoš predseda predstavenstvalgenerálny
riaditel‘
Ing. Emerich Sinka, člen predstavenstvaifinančný riaditel‘
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložka č. 3080/B
35 850 370
2020263432
SK2020263432
-

-

($OŠPRa$ Se a BVS, a.s. ďabej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná
strana“)
Článok I.
Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany sa na základe Čláiku X. odseku 5 Zmluvy o zabezpečení praktického
vyučovania formou produktfvnej práce žiakov č. OST/333/2020/BVS Zo dňa

27.11.2020 (d‘alej len „Zmluva“) dohodli na zmene znenía Zmluvy a to tak, ako je
uvedené v Článku II. tohto dodatku č. 1 k Zmluve.
Článok II.
Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom Č. 1 k Zmluve sa metu znenie Prulohy Č. 1 „Zoznam žiakov“ a to tak,
ako je uvedené v Prílohe Č. 1 zo dňa 27.11.2020, ktorá tvorí neoddelitel‘nú súčast‘ tohto
dodatku.
2. Týmto dodatkom Č. 1 k Zmluve sa menf znenie Clánku IV (Pracovný Čas) ods. 4
Zmluvy a náhrádza sa nasledovným znením:
„Produktívne práce žiakov SOŠPRaS Se sa budú uskutoČňovaf v pravidelných
týždeimých intervaloch (týždeň prax týždeň škola) pri poverenom pracovníkovi
spoločnosti ByS, a.s. Produktfvne práce žiakov sú v druhom polroku školského roka
2020/2021 dohodnuté na vykonávanie v párny týždeň.“
—

Článok 3.
Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom Č. 1 k Zmluve nedotknuté a
Zostávajú v platnosti bez zmeny.

2.

Dodatok Č. 1 k Zmluve je vyhotovený a podpísaný v štyroch (4) vyhotoveniach,
s platnost‘ou originálu, pričom obe zmluvné strany obdržia po dvoch (2) vyhotoveniach
dodatku Č. 1.

3.

Tento dodatok Č. 1 k Zmluve nadobúda platnost‘ dňom jeho podpfsania oprávnenými
zástupcami obidvoch zmluvných strán a v prípade, ak ide o dodatok, ktorý je povÍnne
zverejňovaný v zmysle ustanovení 5a ods. 1 zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pňstupe k informáciám a o zmene a doplnenf niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov, dodatok Č. 1 k Zmluve nadobudne úČinnost‘
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podl‘a ustanovení 47a zákona Č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v zneni neskoršfch predpisov, inak dňom jeho podpisu
oprávnenými zásmpcami oboch zmluvných strán.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok Č. 1 k Zmluve preČftali a porozumeli mu,
že ich vól‘a v ňom obsiabnutá je jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy

vóle sú dostatočne určité a zrozumitel‘né, zmluvná vol‘nosf nic je obmedzená a na znak
súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Neoddelitel‘nou súčast‘ou dodatku č. 1 je Prfloha Č. 1 „Zoznam žiakov“
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