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Národn! projekt: Podpora profesünej orientácie 2iakov základnej §koly na odborné \rzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

polytechnickej Vychovy zameranejna r;),r#t|jff8ls§h zruöností a práca s talentami.

oPVzDELÁVANlE-í§":T:lüa:f,ífliJá3;i:lilffi:!;*ilÉ,lliJí,Y;3,1í,,jíl5":J"í;Tlx,,lí"1'!ej.§kolyna modernú,

Cieí: Konvergencia

ZMLUVA O BEZODPLATNOM PREVODE MAIETKU §rÁrU
ö. PV_02776/2015

uzavretá v rámci národného proiektu "Podpora profesijnei orientácie áiakov základnej §koly na odborné
vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej qichovy zameranej na rozvoj

pracovn]ích zruöností apráca s talentami" podra ust. § 1Bi zákona é.27B/1,993 Z.z, o správe majetku
§tátu v znení neskor§ích predpisov v spojení s ust, § 628 a nasl. Oböianskeho zákonníka medzi

nasledovnfmi zmluvnlfmi stranami

Prevodca:
sídlo:

identifikaöné öíslo:

dafi ové identifikaöné öíslo:

konajúci prostredníctvom:

a

Nadobúdatel:
Szabó GyulaAlapiskola
sídlo:

identifikaöné öíslo:

konajúci prostredníctvom:

úvodné ustanovenia
Prevodca zabezpeöuje realizáciu projektu pod názvom "Podpora profesijnej orientácie Ziakov
základnej §koly na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej
qichovy zameranej na rozvoj pracovnfch zruöností a práca s talentami", ITMS kód projektu
267I0L30549 fd'alej len "Proiekt").
Projekt je spolufinancovanli z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operaöného
programu Vzdelávanie, prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornei prípravy,
opatrenie 1.1: Premena tradiönej §koly na modernú.

Na základe Zmluvy o spolupráci medzi prevodcom ako realizátorom a nadobúdatelom ako §kolou
uzavrel prevodca ako poZiöiavatel's nadobúdatel'om ako s vypoZiöiavaterom Zmluvtt o qipoZiöke,
ktorou prevodca prenechal nadobúdatel'ovi do bezplatného uZívania hnutel'né veci nadobudnuté
v rámci realízácie Projektu (d'alej len "Zmluva o qipoZiöke").
Predmet prevodu je majetkom §tátu v správe prevodcu.

Predmet zmluvy
Touto zmluvou prevodca podla podmienok Projektu a so súhlasom MinistersWa §kolstva, vedy,
qiskumu a §portu Slovenskej republiky bezodplatne prevádza do qiluöného vlastníctva
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nadobúdatel'a Predmet prevodu [t.j. v§etky hnutel'né veci, ktoré boli nadobúdatel'ovi zapoiiéané
na základe Zmluvy o qipoZiöke) a nadobúdatel'tento Predmet prevodu prijíma.

Nakol'ko nadobúdatel' uZíva Predmet prevodu na základe skör uzavretej Zmluvy o qipoZiöke,
preberá ho do svojho vlastníctva v stave, v akom sa Predmet prevodu nachádza v öase uzavretia
tejto zmluvy.
Osobitné odovzdanie a prevzatie Predmetu prevodu sa neuskutoöní, ked'ie Predmet prevodu bol
odovzdanli nadobúdatel'ovi uZ na základe Zmluvy o qipoZiöke. Zmluvné strany potvrdzujú, Ze
prevodca odovzdáva a nadobúdateL preberá Predmet prevodu v rozsahu inventarizaöného
zoznamu,, ktorli ako Príloha ö. 1 tejto zmluvy predstavuje pre úöely tejto zmluvy preberací protokol
k Predmetu prevodu. Nadobúdatel'nadobúda vlastnícke právo k Predmetu prevodu momentom
nadobudnutia úöinnosti tejto zmluvy.

osobitné ustanovenia
Nadobúdatel' lyhlasuje, íe je §kolou alebo §kolskfm zariadením, ktoré je zaradené najmenej rok
do siete podl'a usL § 15 zákona é.596/2003 Z. z. o ítátnej správe v §kolstve a §kolskej samospráve
v znení neskor§ích predpisov.

Nadobúdatel'zároveü vyhlasuje, Ze Predmet prevodu bude vyuZívany len na plnenie úloh v rámci
predmetu jeho öinnosti ako §koly alebo §kolského zariadenia. Nadobúdatel' sa zavázuje splnií
podmienku udrZatel'nosti Projektu v zmysle Príruöky pre prijímatel'a NFP, Operaönf program
vzdelávanie, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoloönost', verzia 9.0 zo díla t7.02.20t5,
úöinnej odo dfia 19.02.2075, zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv
httns: / /www.ct,z.pov.sl</index,nho?ID=1"7 47 1,43&l=sk.

Ak by sa niektoré z vyhlásení nadobúdatel'a uvedenlfch v predchádzajúcich bodoch tohto ölánku
ukázalo ako nepravdivé, bude möct'prevodca od tejto zmluvy odstúpit', v dösledku öoho vznikne
nadobúdatel'ovi povinnost' vrátit' Predmet prevodu prevodcovi.

závereöné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosf düom jej podpísania obidvoma zmluvnfmi stranami a úöinnost'
driom 0L.12,2015 v zmysle ust. § 47a ods. 2 Oböianskeho zákonníka.

Túto zmluvu moZno menit' alebo dopÍüaí len po vzájomnej dohode zmluvnych strán formou
öíslovanlfch dodatkov podpísanfch zmluvnfmi stranami.

Vo veciach neupravenfch touto zmluvou sazávázkovy vztah medzi zmluvn;imi stranami spravuje
ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky.
Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neplatné, nie je tYm dotknutá platnost' ostatnfch
ustanovení. Namiesto neplatnfch ustanovení a na vyplnenie medzier sa pouZije úprava, ktorá,
pokial' je to právne moíné, sa öo najviac pribliZuje zmyslu a úöelu tejto zmluvy.

Táto zmluva je vyhotovená v §tyroch rovnopisoch, tri pre prevodcu a jeden pre nadobúdateLa.

Zmluvné strany vyhlasujú, Ze si túto zmluvu preöítali, jej obsahu porozumeli, neuzatvárajú ju
v tiesni ani za nápadne neqihodn;ich podmienok a na znak toho, Ze zodpovedá ich skutoönej
a slobodnej vöIi, ju podpisujú.
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Ing. Branislav Sadloü
námestník úseku európskych projektov a programov
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Základná §kola Gyulu Szabóa s vyuöovacím jazykom
madarsk;y'm - Szabó Gyula Alapiskola
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Mgr. Arpád Nagy
riaditel'§koly



Prílohy: Preberací protokol/Inventarizaön,! zoznam
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Národn! projekt: Podpora profesijnej orientácie Ziakov základnej §koly na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja
polytechnickej v5ichovy zameranej na rozvoj pracovnlch zruóností a práca s talentami.

op vzDELAvANlE _ po 1 Reforma .r..u.u 
".§áXJ]*j 

j:ffi:i:ji[?]ff'#"trenie 
1.1 premena tradiönej §koly na modernú.

lvíoderné VzdeláVanie pre Vedomosinú sp:P"affiiáT?ijr, .polufinanmvan]/ zo zdrcjov EtJ.

PREBERACÍ PnOrOKOt K ZMLUVE O BEZODPLATNOM PREVODE

Odovzdávajúci:
sídlo:

identifikaöné öíslo:

daúové identifikaöné öíslo :

konajúci prostredníctvom:

a

Preberaiúci:
Szabó Gyula Alapiskola
sídlo:

identifikaöné öíslo:

konajúci prostredníctvom:

MAJETKu §rÁru / INVENTARIzaÖruÍ ZOZNAM
ö. Pv-o2776/2ol5

§tátny in§titút odborného vzdelávania
Bellova 54/a,B37 63 Bratislava
77 3I+ B5z
2020887715
Ing. Branislav Sadlofi - námestník úseku európskych projektov a

programov

Základná§kola Gyulu Szabóa s vyuöovacím iazykom madars\im -

§kolská u|ica936/I,929 OI Dunajská Streda

360B1019
Mgr. Arpád Nagy - riaditel'§koly

Odovzdávajúci a preberajúci potvrdzujú odovzdanie a prevzatie majetku nadobudnutého v rámci
realizácie národného projektu "Podpora profesijnej orientácie Ziakov základnej §koly na odborné
vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej qichovy zameranej na rozvoj
pracovnliich zruöností a pr áca s talentami ", ITMS kó d proj ektu 2 6t10 L3 05 49.

L2 Tento preberací protokol / inventarizaéni,zoznamje vyhotovenli v §tyroch rovnopisoch, troch
pre odovzdávajúceho a jednom pre preberajúceho.

V Bratislave dfia 2' NOV' ?015
vDunajskejStrede,dfia ,!.{l la, ,lö l,'-
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Ing. Branislav Sadloü
námestník úseku európskych projektov a programov

§tátny in§titút odborného vzdelávania

Mgr. Arpád Nagy
riaditel'§koly

Základná §kola Gyulu Szabóa s vyuöovacím jazykom
madarsk;fm - Szabó Gyula Alapiskola


