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Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci zo dňa 23.11.2018

uzatvorenej podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskroších predpisov

medzi zmluvnÝmi stranami:

I.
Zmluvné strany

zmluvná strana:

Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA
sídlo: J. Jonáša 1,843 02 Bratislava 49
zastúpená: lng. Boris Michalík
lCO 42 137 527
Registrovaná na MV SR : 203lNa 2002l9l5
Bankové spojenie: 2627 22441 0l l l 00

(ďalej len,,NYW")

a

zmluvná strana:

Zákl.ailná škola I. Bukovčana
právna forma: právny subjekt
sídlo: I. Bukovčana 3, 84l 08 Bratislava
Ičo: 317 808 65
DIČ: 2020 968615
štatutámy zástupca: Mgr. Renáta Balogová
bankové spoj enie: 262 684 40 79l 1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK83 1 100 0000 0026 2684 4079
(ďalej len ,,ZSB")

Ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany"

Zmllvné strany uzatvorili dňa 23.11 .201 8 Zmluvu o spolupráci s ciel'om vykonávat'
výchovno-vzdelávacie aktivity prostredníctvom podpory vzniku a prevádzkou tried
s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka v riimci riadnej prevádzky ZŠ, a to v dohodnutých
priestoroch ZŠ. Predmetom zmluly bola zo strany NVW podpora zvýšenia kvality výuěby
nemeckého jazyka na ZSB.

I.

Zmluvné strany sa týmto dodatkom č. 3 dohodli na zmene článku IX., ods. l Zmluvy
o spolupráci v nasledovnom zneni:



1.

IX
záverečné ustanovenia

Platnost' a účinnost' zmlul,y le dohotlnutá na dobtt určitú a to do 30.6.2022 (pre školsxya
rok 202]l'2()22)-
Zmluvné strany si móžu tlohodnút' pretlíženie tejto zmluvy s možnosl'clu dLtlšieho
predlženia do 30.6.2023 (pre .škols rya rok 2022,'2023), resp. až do 30.6.2021 (pre školsrcyu

rok 2023i2()2-1), v písomnej Jbrme. Predlženie zmluv1, filrmou písonného dodatku je
potrebné dohodnút'do doby 3 (troch1 mesiacov pretl rittdrylm up|,nutínl tloby, na ktorti
je zmluvtt uzalvorenú, Ak predlženie nebttde dohodnulé v uvedenel dobe, platnost'
zmlttvy končí uplyntttím dohodnute.i doby. na ktot,ít bola zmluva dohodnuttí.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o spolupráci ostá\,ajú zachované a nedotknuté.

2. Zmlur.,né strany Dodatku č. 3 berú na ," edomie . žc tento Dodatok č. 3 sa stane
neoddelitel'nou súčast'ot_t Zmluvy o spolupráci.

Tento Dodatok č. 3 je vyhotol ený r" dvoch rovnopisoch. z ktorýchjeden dostane NVW
a druhý ZSB,

Zmluvnó stran,v berťl na vedomie. že v prípade straty platnosti a účinnosti Zmlul,1,
o spolupráci stráca platnost'a účinnost'aj tento Dodatok č. 3.

Zmlul,nó strarr1, vl,hlasujú" že si tento Dodatok č. 3 pozorne prečítali. porozumeli jeho
obsahu, uzatvorili lro slobodne. vážne. nie v tiesnj a ani nie za nápadne nevýhodných
podrrrienok a na znak súhlasu s ním ho podpisujú.
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Záktatlná škíla I. Bukovčana
Mgr. Kenáta Balogová
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