
§ 14
Záverečné ustanovenia

(1) Ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia
platnými predpismi SR.

(2) Táto zmluva bola vyhotovená v 8 rovnopisoch.

(3) ZŠ a Zriaďovateľ dostanú po dva rovnopisy zmluvy, MPC 4 rovnopisy.
I

(4) Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sa môžu zavádzať iba dottkom schváleným
a podpísaným všetkými zmluvnými stranami zmluvy.

(5) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobo ne, prečítali si ju,
porozumeli jej a nemajú voči jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo I otvrdzujú svojimi
podpismi.

MPC:
Metodicko pedagogické centrum,
Ševčenkova 11, 85005 Bratislava
PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. - generálny riaditeľ

METODlCKO-PEOAGO(.;K'l~ Ci:I',I~1n!,"~•.•.•.. 1., nV/VI
BRATiSLAVA

Š • generálne riad'tc,/' 'T~Vcenkov 1.- S.vo
•• 11, 850 OS BratislaVa
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;:::::":t;~~::;:;:;::~~~·~PCU
Zriaďovateľ:
Obec Štítnik
Námestie l, Mája 167, 04932 Štítnik

v
v, ..~f.~f.~~',~.dňa ../~ ..}: ..~J.JJ

podpis a pečiatka štatutárneho zá tupcu

Miloš Gallo Barnák - starosta obce OBEC - íTNIK
049 32 'šT(TNIK

V,ľ..~,~~ňa..f.~~,f.:...4r?.
podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu

, I /ZAKLADNA. ŠKOlA. ~
049 32 ŠTíTNIK YJ ~

TcI.: 058/793 1330
IČO; 35 543 604

ZŠ:
ZŠ Štítnik
Školská 295, 04932 Štítnik

Mgr. Jarmila Motúzová - riaditeľka školy
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Príloha č.l:
Prehlásenie o účte ZŠ, na ktorý majú byť prevádzané finančné prostriedky z bankového účtu
Zriaďovateľa (informácia, týkajúca sa účtu obsahuje: názov banky, číslo účtu, kód banky.)

Príloha č.2:
Prehlásenie o účte Zriaďovateľa, na ktorý majú byť prevádzané finančné prostriedky z bankového
účtu MPC (informácia, týkajúca sa účtu obsahuje: názov banky, číslo účtu, kód banky.)
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Programové obdobie 2007 -2013

Metodicko-pedagogické centrum
Prijímateľ

Ševčenkova 11, Bratislava

Názov projektu
Vzdelávaním pedagogických zamestn ancov k inklúzii

marginalizovaných rómskych komunít

Kód ITMS ITMS 26130130051

Príloha č. l

Prehlásenie o účte Základnej školy: ZŠ Štítnik

zapojenej do projektu

Štatutárny zástupca základnej školy svojím podpisom potvrdzuje, že účet s uvedeným číslom

je účtom, na ktorý budú poukazované finančné prostriedky za účelom realizácie projektu.

Názov banky Číslo účtu Kód banky

Slovenská sporiteľňa, a.s. 0511156920 0900

Štatutárny zástupca základnej školy súhlasí, aby hore uvedené údaje boli použité Metodicko -

pedagogickým centrom do doby trvania zmluvného vzťahu s organizáciou a číslo účtu bolo použité zo

strany Metodicko - pedagogickým centrom výhradne na poukazovanie finančných prostriedkov za

účelom realizácie projektu.

v Y~.:.4:.<&"dňa .fJ<.:.f.: .....2012

ZÁKLADNÁ ŠKOlA
049 32 §TfTNIK

Tel.: 058/793 1330
lČO: 35 543 604

Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu Základnej školy
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Programové obdobie 2007 - 2013

Metodicko-pedagogické centrum
Prijímateľ

Ševčenkova 11, Bratislava

Vzdelávaním pedagogických za mest ancov k inklúzii
Názov projektu

marginalizovaných rómskych komuní

I

Kód ITMS ITMS 26130130051

Príloha Č. 2

Prehlásenie o účte zriad'ovatel'a Základnej školy: Obec Štítnik

Štatutárny zástupca svojím podpisom potvrdzuje, že účet s uvedeným číslom je účtom, na

ktorý budú poukazované finančné prostriedky za účelom realizácie projektu.

Názov banky Číslo účtu Kód banky

VÚB Banka, a.s. 28626582 0200

Štatutárny zástupca zriaďovateľa základnej školy súhlasí, aby hore uvedené údaje boli použité

Metodicko - pedagogickým centrom do doby trvania zmluvného vzťahu s organizáciou a číslo účtu

bolo použité zo strany Metodicko - pedagogickým centrom výhradne na poukazovanie finančných

prostriedkov za účelom realizácie projektu.

v
V ...~6.:h~·.4:I:':....., dňa .. ..?!::.:..~: .... 2012

OBEC Ši'l"NiK
04932} 71K

f
Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu zriaďovateľa Základnej školy


