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Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie

predmety

ZMLUVA O B E Z O D P L A T N O M P R E V O D E M A J E T K U STATU č. 939/2015
uzatvorená podľa § 18i zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Čl.I
Zmluvné strany
Prevodca:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
IBAN:
(ďalej ako „prevodca")

Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií
Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc, generálny riaditeľ zastúpený Mgr. Soňou
Futoovou na základe splnomocnenia zo dňa27. mája 2015
00151882
SK2020798395
2020798395
Štátna pokladnica
7000064743/8180
SK05 8180 0000 0070 0006 4743

a
Nadobúdateľ:
Sídlo:
IČO:

Obec Chlebnice
Chlebnice, 027 55 Chlebnice
00314510

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov za nadobúdateľa koná správca. V súlade s § 6 ods. 4 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov za nadobúdateľa koná správca:
Správca (škola):
Sídlo:
IČO/kód školy:
Zastúpený:
(ďalej ako „nadobúdateľ")

Základná škola s materskou školou
Chlebnice 134, 027 55 Chlebnice, Dlhá nad Oravou
037808770
Mgr. Monika Oklapková

uzatvorili túto zmluvu o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku štátu (ďalej len „zmluva"):
Cl. I I
Preambula
1. Prevodca je prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre národný projekt ,Jvfoderné
vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie
predmety", ITMS kód
26110130582, v rámci Operačného programu Vzdelávanie s cieľom Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť, spolufinancovaného z prostriedkov EU (prostredníctvom Európskeho
sociálneho fondu) a štátneho rozpočtu, ktorého cieľom je uskutočniť obsahovú prestavbu
vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby.

í. Hnuteľný majetok štátu, ktorého prevod vlastníckeho práva je predmetom tejto zmluvy nadobudol
prevodca z nenávratného finančného príspevku uvedeného v bode 1 tohto článku.
ČI. I I I
Predmet zmluvy
1. Prevodca je správcom hnuteľného majetku štátu uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí
jej neoddeliteľnú súčasť.
2.

Prevodca v súlade s § 18i zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu")bezodplatne prevádza vlastníctvo hnuteľného
majetku štátu uvedeného v prílohe č. 1 nadobúdateľovi.

3.

Majetok, ktorý je predmetom tejto zmluvy bude nadobúdateľ využívať len na plnenie úloh v rámci
predmetu činnosti v zmysle ustanovenia § 18i zákona o správe majetku štátu. V prípade porušenia
tejto povinnosti má prevodca právo odstúpiť od zmluvy.

4.

Hnuteľný majetok, ktorý je predmetom tejto zmluvy je vedený v účtovníctve prevodcu v celkovej
obstarávacej cene 1834,40 €, slovom jedentisícosemstotridsaťštyri eur, štyridsať centov bez DPH.

či. rv
Deň prevodu vlastníctva a jeho účel
1. Prevod vlastníctva hnuteľného majetku štátu sa uskutočňuje dňom nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy.
2.

Hnuteľný majetku štátu, ktorý je predmetom prevodu podľa tejto zmluvy sa v čase podpísania
zmluvy ako aj jej účinnosti nachádza na škole, z uvedeného dôvodu nie je potrebné jeho fyzické
prevzatie.

3.

Nadobúdateľ vyhlasuje, že pozná stav hnuteľného majetku štátu, ktorý je predmetom tejto
zmluvy.

4. Na hnuteľný majetok, ktorý je predmetom tejto zmluvy sa vzťahuje záručná doba, podrobnosti sú
upravené v prílohe č. 1 zmluvy.
ČI. V
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Prevodca:
a. sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť potrebnú na plnenie tejto zmluvy
2.

Nadobúdateľ:
a. vyhlasuje, že spĺňa podmienku stanovenú v § 18i zákona o správe majetku štátu. V prípade,
ak sa ukáže toto tvrdenie nadobúdateľa ako nepravdivé, má prevodca právo odstúpiť od
zmluvy,
b. sa zaväzuje poistiť hnuteľný majetok, ktorý je predmetom tejto zmluvy po dobu 5 rokov odo
dňa prevodu,
c. poskytnúť súčinnosť potrebnú na plnenie tejto zmluvy,

d. sa zaväzuje nepreviesť vlastnícke právo k hnuteľnému majetku, ktorý je predmetom tejto
zmluvy na tretiu osobu po dobu 5 rokov.
ČI. VI
Osobitné ustanovenia o kontrole
1. Nadobúdateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly
orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v platnom znení (ďalej len „zák. č. 528/2008
Z.z.") a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa ustanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a
Kohéznom fonde (ďalej len „nariadenie Rady (ES)1083/2006") resp. subjektom a osobám
povereným príslušnými oprávnenými orgánmi podľa zák. č. 528/2008 Z.z. a podľa článku 59 a
nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu kontroly a
poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží poskytovateľovi žiadna odmena, náhrada
ani iné plnenie. Táto povinnosť trvá aj po zániku tejto zmluvy. V prípade zmeny vyššie uvedených
legislatívnych aktov je poskytovateľ povinný podriadiť sa kontrole príslušných orgánov tak, aby
bol dosiahnutý účel sledovaný týmto zmluvným ustanovením.
2. Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany
nadobúdateľa sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy, ktoré zakladá právo
prevodcu na zmluvnú pokutu vo výške 50,- €, prípadný nárok na náhradu škody tým nie je
dotknutý.
3. V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania
požadovaných podkladov zo strany nadobúdateľa, je povinný nadobúdateľ túto škodu nahradiť v
plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných
predpisoch pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EU v programovom období
2007-2013 do 31. augusta 2020.
ČI. VII
Skončenie zmluvy
1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže odstúpiť od tejto zmluvy, a to z dôvodu stanoveného v zákone,
zmluve alebo v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou.
2. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje nedodržanie povinností stanovených touto zmluvou.
3. Odstúpenie je účinné doručením písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane; týmto dňom sa
zmluva zrušuje.
ČI. VIII
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1.12.2015.
2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo súhlas na bezodplatný
prevod vlastníctva hnuteľného majetku štátu v zmysle § 18i zákona o správe majetku štátu listom
č. 2015-11481/22123:3-59AA zo dňa 29. mája 2015.

3. V súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov táto zmluva sa zverejňuje
v Centrálnom registri zmlúv.
4. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, ostatné ustanovenia
zmluvy nie sú touto neplatnosťou dotknuté a ostávajú v platnosti. Namiesto neplatného
ustanovenia sa vzťahy zmluvných strán upravené touto zmluvou budú spravovať príslušnými
platnými právnymi predpismi.
5. Túto zmluvu možno meniť iba formou písomných dodatkov. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy. Účinnosť dodatkov nastane deň po ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, ak sa
zmluvné strany v súlade s § 47a ods.2 zák. č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov nedohodnú inak.
6. Na právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenie zák. č. 278/1993
Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov
a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
Slovenskej republiky.
7. Táto zmluva je vyhotovená v 3rovnopisoch, z ktorých
vyhotovenia a jedno vyhotovenie obdrží nadobúdateľ.

prevodca po jej podpísaní obdrží dve

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
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v.z. Mgr. Soňa Futoová

Prílohy:
Špecifikácia hnuteľného majetku, ktorý je predmetom zmluvy
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Príloha č . 1
Z M L U V Y O B E Z O D P L A T N O M P R E V O D E M A J E T K U ŠTÁTU č. 939/2015
uzatvorená podľa § 18i zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov
Špecifikácia hnuteľného majetku štátu, ktorý je predmetom zmluvy a postupy reklamácie

Hnuteľný majetok štátu, ktorý je predmetom zmluvy:
Názov
položky

Názov produktu

ks

Výrobné čísla

Notebook

LenovoThinkPadB590

1

1S59409554WB13691002

Reproduktory

Genius
SP-HF1800A

1

ZF3933702420

Interaktívna
tabuľa

SmartBoard™ 480i

1

G032GW19S0588

SPOLU

-

-

-

Cena
celkom
s DPH

420,00

Cena
celkom
bez
DPH
350,00

78,40

94,08

78,40

94,08

1406,00

1687,20

1406,00

1687,20

-

-

1834,40

2201,28

Cena
za 1 ks
bez
DPH
350,00

Cena
za 1 ks
s DPH

420,00

Postupy záručnej a pozáručnej reklamácie:
Závady NOTEBOOKOV a REPRODUKTOROV:
V prípade technickej poruchy dodaných zariadení je potrebné túto poruchu bezodkladne nahlásiť primárne e-mailom
na adresu hotline(a),aliter.com, alebo na tel. čísle +421914254880.
Oznámenie poruchy musí obsahovať tieto informácie:
- názov a reklamovaného typ výrobku,
- výrobné a sériové číslo výrobku,
- stručný opis prejavov závady,
- miesto, kde sa reklamovaný výrobok nachádza (adresa školy),
- meno a telefonický kontakt na zamestnanca školy, ktorý nahlasuje závadu,
- dátum a čas nahlásenia závady.
Závady INTERAKTÍVNEJ TABULE:
V prípade technickej poruchy tabule je potrebné túto poruchu bezodkladne nahlásiť primárne e-mailom na
adresu ms-tabule@aliter.com. alebo tel. číslo +421911636886.
Oznámenie poruchy musí obsahovať tieto informácie:
- názov, typ reklamovaného výrobku
- výrobné a sériové číslo výrobku,
- stručný opis prejavov závady,
- miesto, kde sa reklamovaný výrobok nachádza (adresa školy),
- meno a telefónny kontakt pracovníka, ktorý závadu nahlásil,
- dátum a čas nahlásenia závady.

