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čt.I
' Zmluvné strany

§lovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií
Slovenskej republilcy
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeť zastúpený Mgr, Soňou
Futoovou na základe sp lnomo cne nia zo dňa27 . máj a 20 I 5

001 5 l 882

SK2020798395
2020798395
Štátra pokladnica ,-

700006474318180

SK05 8180 0000 0070 0006 4743

Nitriansky samo správny kraj

Rázusova 2A,949 01 Nitra
37861298

Gymnázium
1 7. novembra II80l 16, 955 01 Topoťčany
000160440

Mgr. Viera Dzurejová, riaditel'ka školy

Nrárodný projekt

-*u$l§$ytx

Moderné vzdelávanie - digitólne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelavacie predmeý

ZMLUVA o BEZODPLATNOM PREVODE MAJETKU ŠrÁru č.2732t20l5
lzatyorenápodťa § 18i zák. č.278lt993 Z. z. o správe majetku štátu v zneníneskorších predpisov

Prevodca:

Sídlo:
Zastúpený:

rČo:
tČ npH:
DIČ:
Bankové spojenie :

*,číslo 
účtu:

IBAN:
(ďalej ako,,prevodca")

a

Nadobúdatel':
Sídlo:
rČo:

Správca (škola):
Sídlo:
IČoftód školy:
Zastípený:

V súlade s § 6 ods. 3 zákonaě. 4461200I Z, z, o majetku vyšších izemných celkov v znení neskorších
predpisov za nadobúdatel'a koná správca. V súlade s § 6 ods. 4 zák. ě. I38lí99I Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zanadobidatel'a koná správca:

(ďalej ako,,nadobúdatel"')

uzatvorili tuto zmluvu o bezodplatnom prevode hnutelhého majetku šátu (ďalej len,,zmluva"):

čl rr
preambula

1. Prevodca je prijímatelbm nenávratného finančného príspevku pre národný projekt ,,Alíoderné
vzdeldvanie digitálne vzdeláslanie pre všeobecno-vzdeláyacie predmety", ITMS kód
26110130582, vrámci Operačného programu Vzdelávanie s cieťom Moderné vzdelávanie pre

vedomostnú spoločnosť, spolufinancovaného z prostriedkov EÚ (prostredníctvom Európskeho
sociálneho fondu) a štátneho rozpoětu, ktorého cieťom je uskutočniť obsahovú prestavbu

vzdelávanianazákladných a stredných školách s {rrržitím inovatívnych foriem a metód vYuěby.
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4.

1. ř{nuteln,ý majetok štátu, ktorého prevod vlastníckeho práva je predmetom tejto zmluly nadobudol
prevodca znenávratného finančného príspevku uvedeného v bode 1 tohto ělánku.

čt. ru
Predmet zmluvy

1. Prevodca je správcom hnutelhého majetku štátu uvedeného v prílohe č, 1 tejto zmluly, kíorá tvorí
jej neoddelitelhú súčasť

2. Prevodca vsúlade s § 18i zák. č.27811993 Z. z. ospráve majetku štátu vzrení neskorších
predpisov (ďalej len,,zákon o správe majetku štátu")bezodplaíre prevádza vlastníctvo hnutelhého
majetku štátu uvedeného v prílohe č. 1 nadobúdatelbvi.

Majetok, ktorý je predmetom tejto zmluvy bude nadobúdateť vyržívať len na plnenie úloh v rámci
predmetu činnosti v znysle ustanovenia § 18i zrákona o správe majetku šátu. V prípade porušenia
tejto povinnosti má prevodca právo odstupiť od zmluvy.

Hnutel'ný majetok, ktorý je predmetom tejto zrrluly je vedený v účtovnícťve prevodcu v celkovej
obstarávacej cene 1834,40 €, slovom jedentisícosemstotridsaťštyri eur, štyridsať centov bez DPH.

ó. rv
Deň prevodu vlastníctva a jeho účel

Prevod vlastníctva hnutelhého majetku štátu sa uskutoěňuje dňom nadobudnutia účinnosti tejto

zmluvy.

řInutelhý majetku štátu, ktoqý je predmetom prevodu podl'a tejto zmlur,y sa v čase podpísania
zmluvy ako aj jej účinnostj nachádza na škole, z uvedeného dóvodu nie je potrebné jeho fyzické
prevzatie.

Nadobúdatel' r,yhlasuje, že pontá stav hnutelhého majetku štátu, kíoqý je predmetom tejto

zmluvy.

Na hnutelhý majetok, ktorý je predmetom tejto zrrluvy sa vďahuje záručná doba, podrobnosti sú

upravené v prílohe č. lzmluvy,

čt. v
Práva a povinnosti zmluvných strán

Prevodca:

a. sa zavanlje poskytnúť súčinnosť potrebnú na plnenie tejto zrrluvy

Nadobúdateť:

a, vyhlasuje, že spÍňa podmienku stanovenú v § 18i zákona o správe majetku štátu. V prípade,

ak sa ukáže toto twdenie nadobúdateťa ako nepravdivé, má prevodca právo odstupiť od
zmluvy,

b. sa zav'ánle poistiť hnutel'ný majetok, ktoqý je predmetom tejto zrrrluvy po dobu 5 rokov odo

dňa prevodu,

c. poslgrtnúť súčinnosť potrebnú na plnenie tejto zrnluly,

1.

2.

J.

4.

1.

2.



cl. Sa ZayázL|je nepreviesť vlastnicke právo k hnutel'nému majetkti, ktoý _ie predmctonl te.jttl
zmlttvy na tretiu osobu po dobu 5 rokov,

čI. vt
osobitné ustanovenia o kontrole

l. Nadobúdatel' je povinný strpieť l}kon kontroly a pos§tnúť sučinnost'pri výkone kontroly
orgánu oprávnenému vykclnál,at' kontrolu podl'a zákona č. 52812008 Z.z. o pomoci a podpore
PoskYtovanej z fbndov Európskeho spoločenstva v pIatnom zneni (d'ale1 íen .,zák. č. 52812008
Z.z}') a podl'a článktr 59 a nasl, nariadenia Rady (ES) l083/2006, ktoryrn sa r_istanovujú
vŠeobecné ustanovenia o Európskonl íbnde reglonálneho rtlzvoja, Európskclnr sociálnorn fclnde a
Kohéznonr íbnde (d'alej len .,nariadenie Rady (ES)l083/2006") resp. sublektclm a clsobanr

Povereným prislušnými oprávnenými orgánnri podl'a zák. č.52812008 Z,z a podl'a článku 59 a
nasl nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie vÝ-kclnu kclntroly a
PoskYtnutie súČinnosti pri výkone kontroly neprrnáleži posk_vtovatel'ovi žiadna odmena. náhrada
ani iné Plnenie. Táto povinnost'trvá aj po zániku tejto zmluvy V pripade zmeny vyššie uveclených
legislatívnych aktov je poskytovatel'povinný podriadit'sa kontrole príslušných orgánclv tak. abv
bol dosiahnuý účel sledovaný §mto zmluvným ustanovením.

2. NestrPenie kontrolY, neposkytnutie sťlčinností a nedoclanie požadovaných poclkladov ztl strany,
nadobúdatel'a sa bude považovat' za podstatné porušenie tejto zmluvt," ktoré zakladá právo
Prevodcu na zmluvnú pokutu vo výške 50,- €, pripadný nárok na náhraclu škody ým nre _je
dotknLrtý

3. V PríPade vzniku škody v dósledktl nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnostr a
PoŽaciovaných podkladov zo strany nadobúdatel'a, je povinny nadobúclatel' túto škoclu
Plnej miere Povinnosť strpiet' kontrolu sa ustanovu;e po dobu upravenú vo l,šeobecne

nedodania

nahradiť v

záváz,nýcI,1
predpisoch pre rmplementáciu projektov zo štrukturátnvch fbndov EÚ
200'7 -2013 do 3 l augrrsta 2020.

v programovom obdobi

čI. vtt
skončenie zmluvy

l, ktorákol'vek zmluvná strana móže odstúpit'od tejto zmluvy. ato zdóvodu stanoveného v zákone,
zmluve alebo v PríPade Podstatného porušenia zmluvných povinnosti drtrhou zmlLtvnclu stranoll.

Z. Za Podstatné Porušenie ztnluvv sa považuje nedoclržanie povinností stanovenÝch touto zrnluvclu.

3. OdstúPenic je učinné doručcním písomného odstúpenia druhc,i zmluvne j strane. týmto dňom sa
zmluva zrušuje

čt. vttI
záverečné ustanovenia

l, ZmluYa nadobuda platnost' dňom je.j podpísania znrluvnýnli stranami a účrnnost' dňom l l2.20l 5

2, Ministerstvo Školstva, vedy, qýskumu a športu Slovenskej republiky udelilo súhlas na bezodplatný
Prevod vlastníctva hnutelhého majetku štátu v zmysle § 18i zákona o správe majetku štátu listom
č. 20 1 5- 1 I48 I l22I23: 3_59AA zo dňa 29. mája ?0 l 5.

l



3. V súlade s § 47a zákona č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
azák. č.21112000 Z. z. o slobodnom prístupe kinformáciám a o zmene a doplnení
zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni neskorších predpisov táto zmluva sa
v Centrálnom registri zmlúv.

predpisov
niektoných

zverejňuje

4. V pripade, že niektoré ustanovenie tejto zmlulry je alebo sa stane neplatným, ostatné ustanovenia
zmluvy nie sú tcluto neplatnosťou dotknuté a ostávajú v platnosti. Namiesto neplatneho
ustanovenia sa vzťahy zmltrvných strán ttpravené tottto zmlltvol-t budú spravovat'prislušnýmt
platný,mi právnymi predpismi.

5. Tťrto znrltrvu možno menit' iba ťormolt písomných dodatkov. Dodat§ sťr neoddelitel'nou súčast'ou
zmluvy ljčinnost' doclatkov nastane deň po ich zverejneni v Centrálnom registri zmlúv, ak sa
zmluvné strany v sťtlade s § 47a ods.2 zák, č 4011964 Zb, Občlanskeho zákonníka v zneni
neskorších predpisov nedohodnú inak.

6. Na právne vzt'ahy touto zmluvou neupravené sa vzt'ahuj ú prislušné ustanoven ie zák. č, 278l lgg3
Z. z, o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. zák. č. 4011964 Zb. Občiansl<y
zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne závázne právne predpis_v
Slovenskej repub|iky.

7. Táto zmluva je lyhotovená v 3rovnopisoch, z ktoých prevodca po _leJ podpisaní obdrži dve
vyhotovenia a jedno vylrotovenie obdrží nadobúdatel'.

8. Zmluvné strany vyhtasujú. že si zmluvu pred jej podpisaninr prečitali..je_j obsahu porozumeli a na
znak súhlasu s je1 obsahom ju podpisali"

v Bratislave l l 1l!. 1111 V Topolčanoch, dňa 29.06.2CIL5

Centrum veriecko.iechnických informácií §R

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc
generálnv riaditeI'

v,z. Mgr. Soňa Futoová

Prilohy:
Specifikácia hnutelhého maj etku, ktoý je predmetom zmluvy

81 1 04 Bratislava, Lanračská cesta B/A

tČo: t 5N8z, UČ: 20ff/ 98395

r/.U4-7 il
!ll}\.1 .

Mgr. Vier6Ř Dzu:,e j
š koty

u.tť#ťÍ'ill,,ro
Topotčany 
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riad it eťka



PríIoha č. 1
ZMLUYY o BEZODPLATNOM PREVODE MAJETKU ŠrÁru č.2732t2015

uzatrorená podfa § 18i zák. č. 27811993 Z. z. o správe majetku štátu v zneni
neskorších predpisov

Špecifikácia hnutel'ného majetku štátu, ktorý je predmetom zmluvy a postupy reklamácie

Hntltel'ný majetok štátu, ktory je predmetom zmluw.

Postupy záručnej a pozáručnej reklamácie:

ZeyadyNOrPgOOKOV a RE TOROV,
V PriPade technicke1 poruchv dodaných zartadení.le potrebrré tťlto poruchu bezodklaclne nahlásit'prirnárne e-mallom
na adresu hotlineíg)aliter,com, alebo na tel. čísle +4219l4254880.
OaéCIeqq
- názoy a reklamovaneho fyp i,ýrobku,
- výrobné a sériové čislo výrobku,
- stručný opis pre.1avov závady,
- n,liesto. kde sa reklamovaný výrobok nachádza (adresa školy),
- meno a telefonickí, kontakt na zamestnanca školy. ktorý nahlasu.le závaclu,
- dátr,rm a čas nahlásenia závady,

V PriPade technicke,1 Poruchy tabule .;e potrebné túto poruchu bezo<lkladne nahlásiť primárIre e-mailom l-ra

adresu ms-tabr-rle@aliter.com, alebo tel. číslo +42191l 636886.
oznánlenie poruclrv nrr-rsí obsahovať tieto iníbrnrácie.
- niuoy, typ reklanrovaného výrobku
- výrobné a sériové čislo výrobku.
- stručný opis prelavov závady,
- miesto, kde sa reklamovaný výrobok nachádza (aclresa školy),
- meno a telefónny kontakt pracovníka, ktorý závaclu nahlásil,
- dátum a čas nahlásenia závady,

']: .:
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Nazov
položky

Nazov produktu ks Výrobné čísla Cena
zalks
bez
DPH

Cena
zalks
s DPH

Cena
celkom
bez
DPH

Cena
celkom
s DPH

Notebook LenovoThinkPadB590 l l S59409554WB 13698813 350,00 420.00 350,00 420 00

Reproduktory Genius
SP-HFl800A

1 ZF3X33702316 78.40 94.08 78.4a 94,08

Interaklivna
tabul'a

SmartBoardTM 480i l G032GW2l S0217 l406,00 1681.20 l406,00 1681.20

SPOLU I834_40 2201_28

V


