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Dodatok číslo,l'k zmluve o spolupráci

uzavretej dňa 08.09.2020. medzi:

Názov: CKM združenie pre študentov, mládež a učitel'ov
občianske združenie registrované v registri združení vedenom MV SR pod č.
VVS/1-900/90-11747

Sídlo: Vysoká 32, 811 06 Bratislava
IČO: 31 768164
Konajúce prostredníctvom: Mgr. Michal Bučko, prezident združenia
(ďalej v texte len .CKM SYTS" v príslušnom gramatickom tvare)

a

Názov: Stredná odborná šklola polytechnická
Sídlo: Štefánikova 1550/20, 06601 Humenné
IČO: 00893358
Konajúca prostredníctvom: Ing. Anton Bača, riaditel školy
(ďalej v texte len .ŠKOLA" v príslušnom gramatickom tvare)

1. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení článku 4 Zmluvy o spolupráci o nasledovné body:

4.26. Zmluvné strany sa dohodli, že CKM SYTS založí vo svojom mene bankový účet v Tatra banke a.s.
(ďalej aj ako .Účet")., na ktorý budú Oprávnené osoby ŠKOLY (prípadne ich rodičia), pod prideleným variabilným
a špecifickým symbolom ŠKOLY, uhrádzať poplatky za PŽfPU, Známky ISIC/ITIC a Duplikáty PŽfPU. CKM SYTS
bude v pravidelných intervaloch zasielať ŠKOLE výpis z účtu, prostredníctvom ktorého bude vedieť ŠKOLA
kontrolovať prijaté finančné prostriedky a identifikovať Oprávnené osoby, pre ktoré následne objedná vydanie
PŽfPU, Známok ISIC/ITIC, duplikátov ISIC/lTIC. Platby na tento účet budú Oprávnené osoby (alebo ich zákonní
zástupcovia) zasielať podla pokynov uvedených v bode 4.26.1. tohto dodatku.

4.26.1. Členský príspevok podľa článku 4.16 Zmluvy uhradia Oprávnené osoby na bankový účet vedený
v TATRA BANKE, IBAN SK39 1100 0000 0029 4804 3493. Pri úhrade je povinné uvádzať vždy tieto
identifikačné údaje platby:

špecifický symbol platby pridelený škole 390541,
variabilný symbol platby, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR,
a do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, názov školy a triedu žiaka

Príklad: pri úhrade za preukaz pre Martina Nového, nar. 07.12. 2002, žiaka 3.A triedy na SOŠ obchodnej
v Bratislave budú pri platbe na účet uvedené tieto identifikačné údaje platby:

Variabilný symbol: 07122002
Špecifický symbol: 390541
Poznámka: Martin Novy, SOS obchodna v Bratislave, 3.A

4.27. Zmluvné strany sa dohodli, že peňažné prostriedky prijaté na Účet pod špecifickým symbolom ŠKOLY
môžu byť použité výlučne a v tomto poradí na:

a. na úhradu faktúr vystavených CKM SYTS za Členské príspevky súvisiacimi s PŽfPU alebo Známkami
ISIC/ITIC objednanými pre Oprávnené osoby ŠKOLY,

b. na úhradu faktúr vystavených dodávateľom za výrobu PŽfPU,
c. na akékotvek ďalšie úhrady dohodnuté v písomnej podobe (postačuje aj e mailová forma) medzi CKM

SYTS a ŠKOLOU (napríklad odplata ŠKOLY alebo podpora projektov ŠKOLY a podobne ...).

4.28. CKM SYTS nezodpovedá za prípadný nedostatok finančných prostriedkov prijatých na Účet pod
variabilným/špecifickým symbolom ŠKOLY, v dôsledku čoho by nebolo možné realizovať niektoré alebo všetky
úhrady podľa písm. a-c bodu vyššie. ŠKOLA by preto mala v CKM SYTS a u dodávateľa PŽfPU objednávať



vydanie len takých PŽfPU, Známok ISICIITIC, Duplikátov PŽfPU, ktoré už boli Oprávnenými osobami i (prípadne
ich rodičmi) uhradené.
4.29. ŠKOLA je povinná CKM SYTS zaslať písomný (e mailový) pokyn na vykonanie úhrad faktúr vystavených
CKM SYTS a faktúr vystavených dodávateľom za výrobu PŽfPU. Škola zodpovedá za správnosť a úplnosť tohto
písomného pokynu. Za predpokladu, že na Účte bude dostatok finančných prostriedkov, prijatých pod
variabilným/špecifickým symbolom ŠKOLY, sa CKM SYTS zaväzuje vykonať úhrady podľa písomného pokynu
ŠKOLY do 10 pracovných dní. ŠKOLA berie na vedomie, že CKM SYTS vykonáva úhrady maximálne jeden krát
týždenne, spravidla vo štvrtok.

4.30. ŠKOLA sa zaväzuje oboznámiť žiadateľa PŽfPUalebo Známky ISIC/ITIC alebo výrobcu PŽfPU
o skutočnosti, že Účet je založený na meno CKM SYTS, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá tým
CKM SYTS vznikne.

4.31. Úhrada faktúr CKM SYTS a faktúr výrobcu PŽfPU vystavených na meno ŠKOLY vykonané z Účtu, sa
nepovažuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a považuje sa za riadne
plnenie.

2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 10.09.2020.

V Humennom dňa 08.09.2020.


