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Modemé vzdeláÝanie pÉvgdomo§tnú sPoločncť / Prcjekt j€ §polufliáňcóvaný ro rdbjov EÚ

Zmluva
o bezodplatnom prevode majetku

štátu č.2014 PKR GR 0í5-95
lzav€lá podla § 18izákonač,27811993z, z. o správe ínajelku štatu

(ďalej len ,zmluva")

medzi zmluvnými stranam]]

í. Poskvtovater: METoDlcKo-PEDAGoGlcKÉ cENTRUM
siar" Š"í*nrn,, rr a5o 01 Bráti§lává
zastúpené: PaedDí, Dalinou Výbohovou, PhD,,

poveÉnou ástupovanim generá néj nádilefty
lčo: oo 164 348
DlČ: 2020798714
Bankové spojenie: Štátna pokládni€
Č údU:7000063679/8180
(ď a l ej le n,,po s k ytov ate ť )

2, Priiimater:
zriádovátél] 000309541 [resto Holió
V zastúpení: Základná umelecká škola
sídloškoly: Bemolákova 3,908 51 Holič
za9lupena/.e, Pellom Kovalkom, riadjtelom šloly
lčo 37838482

*-}*-

Európska únia

Poskyrovateí a pijimatel sa spoločne nazývajlJ aj 'znluvné slraiý'



Úvodné Uslanoveni6

ZmlUVné strány píehasujú, že dňa 26 7 2012 uzavrel ZmlUVú o bežódplatnom
prevode majetku šiáiu ó,2012_PKR GR 5056, predmetom kloíej bol bezodpatný
préVod 2 ks notebookov s aplkačným soítvérom spo]!vhódhote 1473,60€
Zmuvné sirany préhasljú že táto zmluva sa na zákade ich vzá]omnej dohody
nahrádza V p nom rozsahu nasédovno! žň úVó! š nasledovným obsahóm:

článok l
D.finicie á výklad

1 ] Po]my uvedené Vtomto bode budú maťtenioÝýznam:

,,Téchnika" znamená nolebooUnotebooky posklnlté poskytovateiom
p j'málelovi na účely účasti na ná.odnom projekte Prciesijný á kaíiérový Ési
pedagogických zámestnancov. zoznam techniky je uvedený vó 2 ieito
ZmluW

,,Frekventant" znamená zmeslnanec prijímateta, kiorý sa zjčástiil alebo
zúčastni Vzdelávania v rámci ak€ditovaných programov kontinuálneho
Vzdéáváiia póskylováných ]\,4Pc vÉmci akt V]ty 32 Prcjekiu a/a]ebo sa
z,]častni alebo zúčastni ia tvorbe Vzde ávacích prog Émov v rámci aktivity 2 2
Plojeklu a/alebo sa zúčastrl a]ebo zúčastní na ivorbe !čebných zdm]ov
v Émci aktiv iy 3 1 Projekt!

,,Plójéktll znafi]ená nálodný plojekt Profesijný a kaíérový Esi pedagog ckých
zamestnancov, kód ]TlMs] 26120130002 2614a23aoa2 @alzoýaný
poskyiovatelom zprcstíiedkov Európskej únie oPVzdeáVán e

,,Riadiaci orgán" znameiá lMinisterstvo školslva, Vedy, výskumu a špodu sR
zodpovědné za mplementáciu opéíačného programu VzdeláVan]e

,,zdrcjé financovánia" znamená íinančné píostíiedky poskylrLié
n|inisterstvoň školsfua vedy, VýskumU ašportu sR na implementáciu
náíodného prcjeKu Plofesijný a káriérový rasi pedagogických zamesinancov
'indncovale E Ý -árriopelá_relo p'og,drJ Vzdeávdl p,

,,vzdélávanié" žnamená akreditované programy konlinuálneho Vzdelávania
posky,lovaié NlPc v rámci akiivity 3,2 Píojéktu; účasť pedagogického
žameslnanca školy na tvorbe VzdeáVáclch píogramov vrámci akiiv ty 2,2
Poektu a/a ebo účašť pedágogiókého zamestnanca školy na tvorbe Učebných
zd,o|ovvlJm. alnvily ] 1 P,qeau,

,,zákoň ospÉve majetku šiitu" známená ákon č,27811993 Z, z. Vplatnom

,,Hnuterný majétok!' znamená hnutelný majetok Vó vlaslnictve štátu,
zrjaďovaté]á školy, školy alebo ško škého zariádenia zaEdených najmenej rok
do siete podla osobilného predpisu r§ 75 zákórá č, 596/2aB z. z- o šlálnej



znl,N{ o bgodpl9lion prcýodc nrictkušlítu

spn ye yško/sfue a skólskej saňósprávé) a
spoluf nancovaných ž prosíedkov Euíópskej
Využívaný en na plnenie úoh V rámcipredmetu
zariadenia vzmysle lstanovenia § 18i, zákon

pódlá schváléiých piójéktóV
únie Hnulerný majeiok bude
činnosii školy álebo ško]ského
č 27811993 Z 2 vplatnom

12

,,Preberací protokol" je dokument, ktorý podpiše pri preberaní výpočtovej
a kanceláískej lechniky a sonvéru šlaluiár aebo šiatutáíom na základe noiaom
óVeíénéhó písomného poveÉnia uréný žamesinanéc pnjimáélá PÉberáci
prolokol ároveň slúži ako záruóný l]st pP pliiimatela.

Čenenie tejto zňuvy do článkov a odsekóV á Vloženié nádpisov s]úži iba na
ulahčenie o entácie a nemá vplyv na konštrukcju anivýklad zmuW

slová VyjadrUjú@ len jednotné óislo zahiňájú aj množné čislo a naopak, slová
Vyjadrujúce mužský rod zahíňajú ai ženský a stredný rod anaopak slová
vyjadíujúce osobyzáhiňajú fyzické áj píáVnickéosoby a naopak.

článok2
P.edmetzmluvy

2 1 Poskylovatel v šl ade s Ustanovenim § ]8 zákona o spráVe majetku štátu na
účely Píojeklu a Vzde ávan]a bezodp atne preváda na píijimalela rasledovnú

.,Dodávatel" znamená tlei]a sirána, klorá na ák]ade zmluvnýčh Vzťahov
s poskyŤovalelom zabezpečuje kompetnú dodávku Techniky v íámci projektu.

2,2 Poský,iovaiel a pijimaiel svoje závázky uvedené V iomio č]ánku bez Výhrad



\-
zniIiúez dnrímm ú(toLlt ij.iún ú

článók 3
PráVa á povin nosti zm luvných stnin

3 ] Prúimaiel sa záVázu]e:

3 1 1 !m eslnť iechniku v miestnosli pristupnej
zamestnancov Škóly

312 pniať dodáVku Techniky, zarádlť i! Vlom istom mesiac Vktorom bola
prebratá do úďovnictva a dó evidéncie majeiku

každém! pedaqogickému

ktorej bude um]estnená Technika, a
publicily a informovaniá, á to hned pó

3,1,3 zábezpečiť, áby Techniku prevzal šiatltárny zástLrpca, .esp. nim na základe
notárom overeného pisomného povereniá Uréiý žástupca a prevzate poivrdil
ná p€beíacom prolokole, którý bude mnmálne počas realizácie Projeklu
uchovaný, pretožé súž ako záíučný ]isi. Notárorn oveíené pisomré
poverenie zástupcu bude odovzdané spolu s prebérácíň protoko ori

]]4 zabezpečť bezodk adne po prevzti Techniky jej prch iadnuiie ták aby moh i
by'l'zjavné chyby oznáínené dodávateiovi. Ak má Techn]ka zjavné chyby pi
jej p@beráil ód dodávatela, pijimatel odmietne Techn ku píeEiať adóvod
odmietnLJl a bude uvedený v záp se

3.1.5 Techniku dodánú ód poskyiovatela najneskď do sedmich (7) dni od
prevzála Ťechniky poisiiť prot nasedovným rzlkám] poškoden e, strata,
zn čenié, odcudzenie a iné škody na v]ashé náklady počas ceého odbobia
realizácie PDjekto áVzdeávana Kópiu poistnej zmluvy prijimátet zašle
poskylovatelovido líoch (3) pÉcovných dniodo dňajej podpisánia

3,1,6 využíVať Tech n ik u len na účely Projekto aVzdeáVana

3,1,7 že nedóide pri využívání Techniky k pÉkrýVaniu výdavkov a akiivit s inými
nárcdnými, Ésp, dopvtovo orentovanými pío ekimi

3,1,8 zabezpečiť účasť milmáne jedného Frekvenlanla na VzdeláVan]e Víámci

bezodkladne označiť mieslnosť, v
dódanú Techniku povinnými znakmi
ich doručení poský,iovatelom

3.1.10 chybu týkajúcu sa Technlky óznámť bez zby,točného odk adu do seruisného
stred ská dódávate|a e|ekkonickou poštou aebo pisomne na ádíesu a/alebo

'téleíónne čislo uvedeíré Vprebelacom protoliolé, pričom v oznámeňí chyby
uved e infomácie minimáne v nasedovnom rozsahu]

a) dátum a čas náh]ásen a
b) lyp a výlobné čislo Techniky
c) pód@bný opis a prejav chyby
d) adrcsa umiestnenia Tech niky
e) meno nahlasovatela a kontakt (le]eíón, e_maibvá adresa)
D identfikátor škóly (lČo. óíslo zm uW píesný názovškoly,,)



zmn,vr o bgodDktoD pŘYode úliltktr} u

Na požiádanie dodáVátelá je prúimaiel povinný pr€d ožiť prebeíací prótókól
zabezpečiť pítomnosť svojho žástupcu pri riešeni rckamácie (píedvedenie
chybv a pod,) a posMnúť dodávalelovi potrcbnLj súč]nnosť.

3,1.11 berie na vedoňie, že zárúká dodáVatela na Techniku sa vzťahu]e len ná
iunkčné alebo Výrobné chyby dodaných zariadeii, záíUka sa nevzťahuje ňá
chyby spósobené z neznalosii, nedban]ivósti. zámerie, nedodržaním
ob!ryk ých pÉóóviých podmienok alebo opotíebovanim (nápr. baléie). Za
odsiránen e týchio chýb nes e zodpovednosť a náklady na ňe hÉdí prijimatel

3.1 12 strpiéť Výkon kontíoly/overovania súvisiaceho §využíVanim Techniky
kedykofuek počas platnosti a účinnostiZmluvy o poskytnuli NFP, ktorá boa
Uzatvo.ená medz] i.4iniste§tvom školsfua, vedy, Výskum a špol( sR
á poskylovatélom, a io opnivnenýmj osobami v zňysle článk! 12
Vseooe.ny(h 7mllvly.. pooňenok, llolé tvó,ia p, ohl k7ŤlNé
o pos\ýllull NFP lMswás sR á rlm poveleré osoby, Ndj]y;š' lonťolrý
úíad slovenskei lepubliky, príslušná spíáva íinančnej koniroly, ceítilikačiý
orgán a nimi povelené osoby, orgán audit!, jeho spojUpracujúce orgány
a nimi poveíené osóby, sp]nomocneni záslupcovia Euópskej Komisie a
Európskeho dvora auditorov. osoby pizvané uvedeným] orgánm Ý sL]lade s
prísušnými plávnymi predpismi slovenskej rcpubliky a Európskeho
§poločenstva) a póskyrnúť m všetku pokebnú súčinnosť

31.13 že v pripade zisten]a nedostalkov órgánmi ovedenýml v ods,3,1,12 tohto čl.,
któré budú mať za následok Vznik neoprávnených výdávkov spósobených
prijimatelom, iieto v plnei Výške uhradi posk}lovateloÝi

3 2 Póskyrovatel sa zavázuje

3.21 zabezpeěil dodanie Techniky a návodov na inštaáciu dodanei Techniky,
kloďch sú€sťou bude aikoniakt ná hotline

322 oznámiť e eklronickou pošiou pr iímatelovi teím in dodán a Techn ky

32,3 dodať pov]nné znaky publicity a informovania na označ€nle Techn]ky
á ŤÉsi.oci| v llo,el oude lecl núa Umi.shená

článok 4
Uavretiě zňluvyá Ukončénie zmluvy

4,1 Ktolákofuek sllána móže odsiúpť od tejto Zm uvry, a to z dóvodu Uvedeného
vzákone alebo zá podstatné porušene zmlúVných povinnóstí tejlo'Zm]uvy,
Účinkv odstúpenia od terto zmúW nastanú dňom, kedy bude písomné
odstúpén e odslupljúej stlany druhej stÉne doručené,

4.2 za podstatné porušenie zmovy sa považuje nedodžanje pÉv á povnnosli
0vedených v čl 3 v bode 3,1a V bode3 2



ZDIN, o !.ZdDlilion prurod€ n!i!tk! ilólu

43 zfrúýa sa uzatýéra na dobu neurčitú svýnimkou bodóv 3.j.6 3].7 3,18 a
3,1,9, ktoré sú úč]nné počas realizácie PojektU

článok5

5] Vprípade, ak si pri]imateí nespni svoje povinnosii upÉVené vč.3, má
povin,rosť uhradjť náhradu škody Vzmysle usianoveniá § 373 a nasl,
obchodného zákonnika nezávisle od skuločnosti, či poskylovátel odstúpil od
iejto Zmllvy alebo nie

5.2 NáhEda škody podla bodu 5,1 teito Zmluvy ]e spainá V ehoie desiaiich (10)
dni po doručeni pisomnej výzvy opÉVienej zmluvnej slrany. Písomná výzva
bude obsahovať špecnkácl! škody Píáva a pov nnosti žaložeié lýmto článkom
pretNávaiú i po ukončení teito Zmluw

článok6
Dořučovanié

6.1 každé doru@ne, kioré sa móže alebo má uskutočniť na zákade alebo vsúlade
stolio zm UvoU, bude Vykonané plsomne á dorUčené osobne, dor!čoÝátelskou
siužbou alebo poštou, spráVry sa považujú za doručené na adíesy uvedené
v úvode tejlo zmluvy v pNý pracovnýdeň po osobnom doručeni, alebo doru@ni
uznávanou miestnou doručovaieisko! službou, álebo pošlou. Ak bude sPláVa
uložená na pošte, považuje sa za dor!čenú na o§emnásty deň po jej u ožení
Ak nieklorá sl€na vykoiá doručenie ožnámenia viacerými uvedenými
spósobmi, spíáva sa pokladá za doručenú druhej strane v pruý z uvedených

6 2 V pripade spochybnenia doft,čenia §lači odoselalelovi p.eukážáť že spláva
boa doíučená iedným zo spósobov Uvedených v bode 6,1,

článok7
Nadobu.lnutie vla§tnictva

7,1 Píjimatel nadobudne V astníctvo k Technke V okamihu jej píevzalja od
poský,iovatela čo sa uskutočni preberacim ploiokolom o odovzdani a prevzaii
techniky á Uzavíellm lejto zmlUvy

72 Zriaďoválel školy/školského zaiiadenia vsúlade so zákonom č 138/1991 Zb.
o majetku obcivzneii iesko6ich pledpisov nadobúda posk!,tnutú Techniku do
Vlástniciva, plčom školá/školské zariádénie Vykonáva spíáVU nad Technikou
prevzátóu od poskylovatela
zíaďoválel školy/školského zariadenia v súlade so zákonom č. 44612001 zb
o majeiku vyššich územných @lkov vzneni neskoršich píedpisov nadobúda
poský,inutú Techniku do Vlasiniciva, prčom škoLa/školské zariadenle vykonáva
správu nad Technikou prevzáto! od posky,lovatefá.



zml i o holdph.ún prevd€ majdlru \l]ill

Predmetné 0slanovene sa netýka súkrómiých a c]rkevných škól

/ ) Dr Ťalel ne |. óo,álnplv po9lJpll J.l lrJa p'é/pq o zaláž sÝoie pláld
d ÓoÝr ]onlpóo d lello 7ml, \y rd 'lFi,l oiobJ be/ p,edclad/d,J",o sJl.'J

článok 8
záveřéčné ustáíovénia

81 Táio Zínluva nadobúda p ainosť Vdeň iej pódpišu obidvoma zm!úvnými
stlanam]. Tátó zmluva nadobúda účinnosť deň po aelejneni vcenkálnoň

8 2 Ak sa klorékofuek usianoven]e tejto zmluvy siane neplahýín néúčnným á]ebo

neoskuiočnitelným, nebude tým dotknutý zvyšok zmllvy a všetky ostatné
ustanovenia zosláÝajú platrré, Účlnné avykonátelné v rozsahu slanovenom
zákonom zmluvné st€ny sa žávázujú nahradť nepatné. neúóinné alebo
nelskutočnitelné usianoÝenia novými usianoveniami, ktoré budú svojim
zňyslom a význámom čo n9jviac podobné ustanoveniam, kioré boli neplatné,

neúčinné alebo neu§kuloénilelné

8,3 Táto zmuva prédsiavuje úplnú dohodu zmluvných strán Ne*isiujL],
s výllŤ<ou Zmluvý o budu(e 2Ťllýe o oezooolálom p',vode majéř, nál l
Uz.vle@i med! ;oslvloÝJlelof á pl|iŤalelóm lE plsómré dlebó isile
dolodv; lóvnáti; p;oŤetor aao lalo /mlJvd Ah ta-e exisluji, ,ú neolál,e
a nahádené touio Zmllvou Každá úplná alebo čiastočná zmena aLebo úpíáva
tejto ZmlW sa musi v,ykonať pisomne amusi by1, podpisaná obidvoma

84 TáIa zmluýa je záýázná pre zmuvné slranya ch píávnych nástlpcov

8 5 Táto ZmlúVa ie vyhotóvená v štyróch orignálnych Vyholoveniách,

a6 zmLvne sial v teto ZrlLÝY vy|-jJsLii ze sU plávné "po,oble l zátválájú tjlo
zmJvL slobod;F; Ýážre. 1" láto lr'Lvá .ebola Ý}1o,ovelá pód ,allaloŤ a1
2" nev!hodnv!n oóoŤ élok, re s lJlo Zn LvJ pleai. i á j'l oosal p'i,lma,', Ž'
,U s !edomepoll1róďi lto|e / né, Jyplylal.j á .a dold/ lolo |L podpisu l,

V S,"r""u.a,ia, ?6 !6 ?1.'.,.:. V "',!' dňa 18 |úll ?0íi


