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Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre y§eobecno-vzdelávacie predmeQ

zMLUvA o BEzoDpLATNoM pREvoDE MAJETKu §rÁru é.7721201,5

uzatvorenápod|a § 18i zák. é. 27811993 Z. z. o správe majetku §tátu v zneni neskor§Ích predpisov
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Prevodca:

Sídlo:
Zasttlpeny:.

töo:
tÖ opH:
DIÖ:

Bankové spojenie :

öíslo úötu:

IBAN:
(d alej ako,,prevodcaoo)

a

Nadobúdatel':
Sídlo:
tÖo:

Správca (§kola):

Sídlo:
IÖo/kód §koly:

Zastbpeny:
(d alej ako,,nadobúdate1"')

öt.I
Zmluvné strany

slovenská republika _ centrum vedecko-technickfch informácií

Slovenskej republiky
Lamaöská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

prof, RNDr. Ján Turüa, CSc., generálny riaditel zastupen} Mgr. Soiou

Futoovou na základe splnomocnenia zo día27 . mája 2015

00l51882
SK2020798395
2020798395

§tátna pokladnica

70000ó4743/8180
SK05 8180 0000 0070 0006 4743

Mesto Dunajská Streda

Hlavná 50l 16, 929 01 Dunajská Streda

00305383

V súlade s § 6 ods. 3 zákonaé.446l200| Z. z. o majetku vy§§ích űzemnych celkov v znení neskor§Ích

predpisov za nadobúdateía koná správca. Vsúlade s § 6 ods. 4 zák. ö. 138/1991 Zb. omqetku obCÍ

v zneni neskor§ích predpisov za nadobúdateta koná správca:

Záktadná §kola Gyulu Szabóa s vyuöovacím jazykom madarsk}m - Szabó

Gy,rrla Alapiskola
§t<otska llica936lI,929 0I Dunajská Streda

036081019

trlgr. Árpád Nagy

lzatvorilituto zmluvu o bezodplatnom prevode hnutelhého majetku §tátu (dalej 1en,,zmluva"):

ölu
preambula

1, Prevodca je prijímatel'om nenávratného f,rnanöného príspevku pre národnj, projekt ,,Moderné

vzdelávanie digitálne vzdelávanie pre v§eobecno-vzdelávacie predmety", ITMS kód

26110130582, v rámci Operaöného programu Vzdelávanie s ciel'om Moderné vzdelávanie pre

vedomostnú spoloónost', spolufinancovaného z prostriedkov EÚ (prostredníctvom EuróPskeho

sociálneho fondu) a §tátneho rozpoötu, ktorého ciefom je uskutoönit' obsahovú Prestavbu

vzde|ávaniana zák|adnych a strednych §kolách s r.yuZitím inovatívnych foriem a metód wjuÖbY.



2.

3.

4.

2. Hnutefny majetok §tátu, ktorého prevod vlastníckeho práva je predmetom tejto zmluvy nadobudol

prevodca znenávratného finanöného pdspevku uvedeného v bode 1 tohto ölánku.

1.

öl nr
Predmet zmluvy

Prevodca je správcom hnute]]ného majetku §tátu uvedeného v prílohe ö, 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí

j ej neoddelitel'nú súöast'.

Prevodca vsúlade s § 18i zák. ö.2'l8ll993 Z. z. ospráve majetku §tátu vznení neskor§Ích

predpisov (d'alej len ,,zákon o správe majetku §tátu")bezodplatne prevádza vlastníctvo hnutel'ného

majetku §tátu uvedeného v prílohe ö. 1 nadobúdatefovi,

Majetok, ktorj, je predmetom tejto zmluvy bude nadobúdatet vyuúívat len na plnenie úloh v rámci

predmetu öinnosti §koly v zmysle ustanovenia § 18izákona o správe majetku §tátu. Vprípade
poru§enia tejto povinnosti má prevodca právo odstupit' od zmluvy.

Hnutel'ny maj etok, ktory j e predmetom tej to zmluvy j e vedeny v úötovníctve prevodcu v celkovej

obstarávacej cene 1 834,40 €, slovom j edentisícosemstotridsat'§tyri eur, §tyridsat' centov bez DPH,

öt. rv
Deű prevodu vlastníctva a jeho úöel

1. Prevod vlastníctva hnutel'ného majetku §tátu sa uskutoöiuje diom nadobudnutia úöinnosti tejto

zmluvy.

Hnutelh} majetku §tátu, ktory je predmetom prevodu podl'a tejto zmluvy sa v Öase podpísania

zmluvy ako aj jej úöinnosti nachádza na §kole, z uvedeného dövodu nie je potrebné jeho fyzické

prevzatie.

Nadobúdatel' lyhlasuje, ie pozná stav hnutelného majetku §tátu, ktorj, je predmetom tejto

zmluvy.

Na hnutel'ny majetok, ktory je predmetom tejto zmluvy sa vzt'ahuje záruóná doba, podrobnosti sú

upravené v prílohe ö. lzmlulry.

l.

öt. v
Práva a poünnosti zmluvn;ich strán

Prevodca:

a, sa zavázuje poskytnút' súóinnost' potrebnú na plnenie tejto zmluvy

Nadobúdateí:
a. vyhlasuje, Ze §kola spíia podmienku stanovenú v § 18i zákona o správe majetku §tátu tj. Ze je

§kolou zaradenou minimálne jeden rok do siete podl'a osobitného zákona, V prípade, ak sa

lkáie toto twdenie nadobúdatel'a ako nepravdivé, má prevodca právo odstupit' od zmluqr,

b. sa zavázt|e poistit' hnutelhy majetok, ktorj, je predmetom tejto zmluvy po dobu 5 rokov odo

dia prevodu,

c. poskytnút' súöinnost'potrebnú na plnenie tejto zmluvy,

2,

J.

4.

2.



d. sa zavazvje nepreviest' vlastnícke právo k hnutel'nému majetku, ktorj' je predmetom

zmluvy na tretiu osobu po dobu 5 rokov.

öl vr
osobitné ustanovenia o kontrole

1. Nadobúdateí je povinny strpiet'v}kon kontroly a posLrytnút'súöinnost' pri v}kone kontroly

orgánu oprár,,nenému r,ykonávat' kontrolu podl'a zákona ó. 52BlZ008 Z.z. o pomoci a PodPore
poskltovanej z fondov Európskeho spoloöenstva v platnom znení (d'alej len ,,zátk. ö. 528/2008

Z.z!') a podl'a ölánku 59 a nas1. nariadenia Rady (ES) 108312006, ktorym sa ustanor,ujú

v§eobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a

Kohéznom fonde (dalej len ,,nariadenie Rady (ES)1083/2006") resp. subjektom a osobám

poveren}m príslu§n}mi oprávnenymi orgánmi podfa zák. ó. 52812008 Z.z. a podÍa ölánku 59 a

nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na v}kon kontroly. Za strpenie v}konu kontroly a

poskytnutie súöinnosti pri v!,kone kontroly neprináIeíi poskytovatefovi Ziadna odmena, náhrada

ani iné plnenie. Táto povinnost' trvá aj po zániku tejto zmluvy. V prípade zmeny vy§§ie uveden}ch

legislatívnych aktov je poskytovatel' povinny podriadit' sa kontrole príslu§nj,ch orgánov tak, aby

bol dosiahnuty úöel sledovan} t}mto zmlut"nym ustanovením.

2, Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súöinnosti a nedodanie poZadovanych podkladov zo strany

nadobúdatel'a sa bude povalovat za podstatné poru§enie tejto zmluvy, ktoré zakladá právo

prevodcu na zmlurrnú pokutu vo v!,§ke 50,- €, prípadny nárok na náhradu §kody t}m nie je

dotknuty.

3. V prípade vzriku §kody v dösledku nestrpenia kontroly, neposklnutia súöinnosti a nedodania

poZadovan}ch podkladov zo strany nadobúdatefa, je povinny nadobúdateí túto §kodu nahradit'v

plnej miere. Povinnost'strpiet'kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo v§eobecne záváznych

predpisoch pre implementáciu projektov zo §trukturálnych fondov EÚ v pfogramovom období

2007-20|3 do 31. augusta 2020.

öt. vll
Skonöenie zmluly

1, Ktorákol'vek zmlurmá strana möZe odstúpit' od tejto zmluly, a to z dövodu stanoveného v zákone,

zmluve alebo v prípade podstatného poru§enia zmluvnych povinností druhou zmluvnou stranou.

2. Zapodstatné poru§enie zmllvy sa povaZuje nedodrZanie povinností stanovenych touto zmluvou.

3. Odstupenie je úöinné doruöením písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane; t}mto dfiom sa

zmluva zru§uie.

öl. vnr
závereéné ustanovenia

1. Zmllvanadobúda platnost diom jej podpísania zmluvnymi stranami a úöinnost' diom 1 ,1,2.2015.

2. Ministerstvo §kolstva, vedy, vlskumu a §portu Slovenskej republiky udelilo súhlas na bezodplatny

prevod vlastníctva hnutefného majetku §tátu v zmysle § 18i zákona o správe majetku §tátu listom

ö. 2015-1 l48ll22123:3-59AA zo dha29. mája2015.



V súlade s § 47a zákona é. 4011964 Zb. Obéiattskeho zákonníka v zrení neskor§Ích predpisov

azák. é.2II12O00 Z. z. oslobodnom prístupe kinformáciám a o zmene a doplnení niektorlch

zákonov (zákon o slobode informácií) vzneni neskor§ích predpisov táto zmluva sa zverejíuje

v Centrálnom registri zmlix.

V prípade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmlur,y je alebo sa stane neplatn}m, ostatné ustanovenia

zmluly nie sú touto neplatnost'ou dotknuté a ostávajú v platnosti. Namiesto nePlatného

ustanovenia sa vzt'ahy zmluvnj,ch strán upravené touto zmluvou budú spravovat' Príslu§nlni
platnjmi práwymi predpismi.

Túto zmluvu moZno menit' iba formou písomn}ch dodatkov. Dodatky sú neoddelitel'nou súÖasfou

zmluvy. Úöinnost' dodatkov nastane defi po ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, ak sa

zmluvné strany v súlade s § 47a ods.Z zák. é 4011,964 Zb. Obéianskeho zákonníka v mení

neskor§ích predpisov nedohodnú inak.

Na právne vztahy touto zmluvou neupravené sa vzt'ahujú pdslu§né ustanovenie zák. ó. 27811993

Z. z. o správe majetku §tátu v zneni neskor§ích predpisov, zák, é. 4011964 Zb. ObÖianskY

zákonník v zneni neskor§ích predpisov a súvisiace v§eobecne závázné prá.me PredPisY

Slovenskej republiky.

Táto zmluva je vyhotovená v 3rovnopisoch, z ktorych prevodca po jej podpísaní obdrZÍ dve

vyhotovenia a jedno ryhotovenie obdríi nadobúdatel].

Zrn71,1vné strany vyhlasujú, Ze si zmlulu pred jej podpísaním preöítali, jej obsahu porozumeli a na

znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Bratislave......... q.t,.qIL.n1!...

J.

4,

5.

6.

7.

8.

aói{lüdnö lkitld 6l,ulii S:ílL,Oa

s vyurlovacirn ja;1*om mad'lrskytrl
Szabó Gyula Alopiskolo /-r\

§totsttó ulica e .9]6/l §2

Dunaiskó Stredö " Dunaizerdahely[entrum vedecko,technickfch informácii §r,

811 04 Bratislava, Lar}F cesla ü/A

löor 1 51BB2, otÓ: lT:ó\9s

generá|ny riaditer

Prílohy:
§pecifikácia hnutel2ného majetku, ktor! je predmetom zmluvy

v.z. Mgr. Soia Futoová

;;Tl" 3,|t.uír
|h!,,,, g 3! / tn l .l- iíl;l,i;i[ i'-.!



Príloha ö. 1

ZMLUvy o BEzoDpLATNoM pREvoDE MAJETKU §rÁru é.77212015

uzatvorenápodl'a § 18i zák. ó.218l1993 Z. z. o správe majetku §tátu v zneni

§pecifikácia hnutel'ného majetku §tátu, ktorf je predmetom zmluvy a postupy reklamácie

Hnutefnj,majetok §tátu, ktori, je predmetom zmluvy:

Po stupy záruénej a p ozáruétej reklamácie :

Závady NOTEBOOKOV a REPRODI]KTOROV:
V pdpade technickej poruchy dodan}ch zariadenije potrebné tuto poruchu bezodkladne nahlásit'primáme e-mailom

na adresu hotline@,aliter.com, alebo na tel. öísle +421914254880.

Omámenie poruchv musí obsahovat' tieto informácie:

- názov a reklamovaného typ vj. obku,

- v}robné a sériové öíslo vj. obku,

- struönj,opis prejavov závady,

- miesto, kde sa reklamovany v}roboknachádza (adresa §koly),

- meno a telefonick} kontakt na zamestnanca §koly, ktory nahlasuj e závadu,

- dátum a öas nahlásenia závady.

ZávadY D{TERAKTÍ\rNEJ TABULE:
V prípade technickej poruchy tabule je potrebné tuto poruchu bezodkladne nahlásit primárne e-mailom na

adresu ms-tabule@aliter. com, alebo tel. öís1o + 4219 l 1 63 68 86.

omámenie poruchv musí obsahovat' tieto informácie:

- názov,typ reklamovaného v}robku
- v}robné a sériové öíslo vj. obku,

- struönj,opis prejavov závady,
- miesto, kde sa reklamovany v"jroboknachádza (adresa §koly),

- meno a telefonny kontakt pracovníka, ktory závadu nahlásil,

- dátum a öas nahláseniazávady.

neskor§Ích predpisov

Názov
poloZky

Názov produktu ks vwobné óísla Cena
zalks
bez
DPH

Cena
zaIks
s DPH

Cena
celkom
bez
DPH

Cena
celkom
s DPH

Notebook LenovoThinkPadB590 l 1 S594095 54WB136897 8,7 350,00 420,00 3 50,00 420,00

Reproduktory Genius
SP-HF1800A

l ZF393370l162 78,40 94,08 78,40 94,08

Interaktívna
tabuía

SmartBoardTM 480i l G032GW2OS1280 1406,00 168,7,20 1406,00 1681,20

SPoLU 1834.40 2201.28



A Tffi-l Úrad vlády slovenskej republiky
|§fJ Nám. Slobody,t,813 70 Bratislava
\-"

Potvrdenie o zverejnení zmluvy

Podl'a zákona § 5a ods. 7 zákona ö, 21112000 Z, z, o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektoryich zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskór§ích predpisov

A
Uöastníci zmluvy,

Mesto Dunajská Streda

i Centrum vedecko-tech n i clc,ich i nfo rm áci í SR

Predmet amiuvy * öíslCI zrniuvy

2087311

ilátum uzavretia em|uvy

i01 .10.2015

Dáturrt zv*r*jnenia

Dátum: 13.10.2015

*§*'],q
,"#^f

Marián Brém
Odbor informatiky a elektroniclcich sluZieb

Úrad vlády Slovenskej republiky


