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ZMLUVA o vYpoZtÖxr
uzavretá Podl'a ust. § 659 a nasl. 0böianskeho zákonníka v súvis]osti s rea]izáciou národného

Projektu "PodPora profesijnej orientácie Ziakov základnej §koly na odborné vzdelávanie a prípravu
prostredníctvom rozvoja polytechnickej v}íchovy zameranej na rozvoj pracovnlích zruönoití

a práca s ta]entami" medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami
öíslo PV - 292/20L4

PoZióiavatel':
síd]o:

identifikaöné öíslo:

daűové identifikaöné öíslo;

bankové spojenie:

óíslo úötu:

konajúci prostredníctvom:

a

VypoZiöiavatel'l

sídlo:

identifikaöné öíslo:

daüové identifikaóné öíslo:

identifikaöné öíslo pre DPH:

bankové spojenie:

öíslo úötu:

konajúci prostredníctvom:

§tátny in§titút odborného vzdelávania
Be]lova 54/a, B37 63 Bratisiava
17 31,4 B52
2020BB7715
§tátna pokladnica
7000065156/BlB0
Ing. Branislav Sadloü - hlavny manaí,ér projektu

[d'alej len "poZiöiavatel"')

zák|adná §kola Gyulu szabóa s vyuöovacím iazykom mad'arsk;im -

Szabó Gyula Alapiskola
§t<otst<á ulica 936 / 1, g29 01Dunajská Streda
360B1019

2021353174

Öeskoslovenská obchodná banka, a.s.

26538l,83/7500
PaedDr. Csolle Teréz

[d'alej len "vypoíiöiavatel"'J

1.

1,1.

úvodné ustanovenia
PoziÖiavatel' zabezPeéuje realizáciu projektu pod názvom "Podpora profesijnej orientácieZiakov základnej §kolY na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja
PolYtechnickej qfchovy zamerane j na rozvoj pracovnych zrúöností á práca s talentami,,, ITMS
kód projektu 26110130549 [d'alej len ''Projekt'').
Projekt je sPolufinancovanf z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operaöného
Programu Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy,
opatrenie 1.1: Premena tradiönej §koly na modernú.

1,.2.



Na realizáciu Projektu uzavrel poZiöiavatel's ir,linisterstvom §kolstva, vedy, vyskumu a §portu
Slovenskej repubiiky Zmluvu o poskytnutí nenávratného finanöného príspevku
é. OPV /36/2013 (d'alej len "Zmluva o NFP"),
PoZiÖiavatel' ako realizátor uzavrel s r,ypoZiöiavatel'om ako so §kolou osobitnú Zmluvu o
spolupráci pri realizácii národného projektu "Podpora profesijnej orientácie Ziakov základnej
§kolY na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej vychovy
zameranej na rozvoj pracovnych zruÖností a práca s talentami", ktorou sa r,ypoZiöiavatel'
zapol|r do Projektu (d'alej len "Zmluva o spolupráci"J.
Pred ustanoveniami tejto zmluvy majú prednost ustanovenia v§eobecn e záváznych právnych
PredPisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie, od ktorlich sa nemoZno odchylií
dohodou zmluvnlích strán a ustanovenia Zmiuvy o NFP,

1,5.

2,

Z,1,

2.2,

2.3.

L,+,

2.5.

2.6,

2.7,

2.B.

2.9,

Predmet zmluvy
PoZiöiavatel' na zák]ade Zmluvy o spolupráci
uöební, ktoré je §pecifikované v preberacom
tejto zmluvy (d'alej ]en "Zariadenie").
PoZiÖiavatel'touto zmluvou prenecháva Zariadenie vypoZiöiavatel'ovi do bezplatného uZívania
[qipoZiöky], a to na celú dobu trvania Zmluvy o spolupráci.
VYPoZiÖiavatel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, te Zariadenle mu bolo odovzdané v stave
spösobiIom na riadne uZívanie.

ÚÖelom qipoZióky je pouZitie Zariadenia vlíluöne pre potreby Projektu a v sú]ade so závázkami
vypoZióiavate]'a zo Zmluvy o spolupráci.

dodal vypoZiöiavatel'ovi zariadenie odbornych
protokole ö. ÍVYD142963, ktory tvorí prílohu

na ktorlí sa

náklady na takéto
uöební, do ktorfch
znáéal náklady na

k prevodu vlastníckeho

KaZdú Öasí Zariadenia je vypoZiöiavatel' povinn;f ui,íval vyluöne v sú]ade s úöelom,
obvykle pouZíva.

VYPoZiÖiavatel' je povinnf chránit Zariadenie pred po§kodením, stratou, zniöením alebo
odcudzením,

BeZnú ÚdrZbu Zariadenia bude zabezpeóovat vypoZiöiavatel', priöom potrebu váö§ích opráv
alebo servisnych zásahov bude oznamovat poZiöiavatel'ovi najneskör dó troch pracovnYch dní
po zistení takejto potreby a následne bude v taklíchto prípadoch postupovaf podl,a jeho
pokynov,

Poistenie Zariadenia zabezpeöuje poZiöiavatel', ktorlí bude zároveü zná§af
poistenie (bod 3.3. Zmluvy o spolupráci). Poistenie priestorov odbornych
bude zariadenie dodané, zabezpeöuje vypozióiavatel', ktory bude zároveí
takéto poistenie [bod a.1. písm. gJ Zmluvy o spolupráci].
pos}<ytnutím zariadenia do uzívania vypoziöiavatel'ovi nedochádza
práva k Zariadeniu.

3.

3.1.

3.2,

4,

4.1.

4.2,

4,3,

osobitné ustanovenia
Zmluvné strany sa vo vzt'ahu k vlÍpoZiÖke Zariaden ia zavázujű plnií aj v§etky povinnosti, ktoré
im vypl;ívajú zo Zm\uvy o spolupráci [najmá z jej ölánku 6J.
Poru§enie Povinností z tejto zmluvy sa posudzuje rovnako ako poru§enie povinností
vypllívajúcich zo zmluvy o spolupráci.

Trvanie zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na uröity öas, a to na dobu trvania Zmlur,y o spolupráci.
PoZiÖiavatel' mÖZe PoZadovaí vrátenie Zariadenia aj predöasne, ak ho vypoZiöiavatel' neuZíva
riadne alebo ak ho uZíva v rozpore s úöelom, ktorému slúZi.
Ak nedÖjde na základe osobitnej zmluvy k prevodu v]astníckeho práva k Zariacleniu na
vYPoZiÖiavatel'a, bude vypoZiöiavatel' po skonöení trvania tejto imluvy povinny vrátif
Zariadenie PoZiÖiavatel'ovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na ouvyna opotrebenie,
inak bude povinny nahradit vzniknutú §kodu.



5.

5.1.

5.3.

5,4,

5.5.

5.6.

5.7,

5.B.

závereéné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda Platnosf momentom jej podpísania obidvoma zmluvnymi stranami aÚÖjnnosí driom nasiedujúcim po jej zverejn"ní , r^ysle ust. § 47a ods, 1 oböianskeho
ZaKonnlKa.

Túto zmluvu moZno menif alebo dopÍüaí len
písomnej forme.

Vo veciach neupravenych touto zmluvou sa závázkovy
spolupráci, Oböianskym zákonníkom a súvisiacimi
právnych predpisov Slovenskej republiky,

v Bratislave düa

Ing, Branislav Sad]oi
hlavny manaZér proj ektu

§tátny in§titút odborného vzdelávania

V PríPade zru§enia '"YPoZiÖiavatel'a s právnym nástupcom prechádzajú v§etky jeho závázky
.vypl;ívajúce z tejto zmluvy na príslu§ného právneho nástupcu.
Ak bY niektoré ustanovenia tejto zmiuvy boli neplatné, nie je tlim dotknutá platnosí ostatnych
ustanovenÍ, Namiesto nePlatny'ch ustanovení a na vyplnenie medzie. ,, pouzi;. úprava, ktorá,pokial' je to právne moúné, sa öo najviac priblizuje zmyslu a úöelu tejto zmluvy.
PrÍ]ohou tejto zmluvy je preberací protokol ö. 1VyD142963, ktory obsahuje zoznam vecítvoriaci ch vyp oíióané Zariadeni e,

Táto zmluva je vYhotovená v troch rovnopisoch, dva pre poZiöiavatel,a a jeden prevypoZiöiavatel'a.

Zmluvné stranY vYhlasujÚ, Ze si túto zm]uvu preöítali, jej obsahu porozumeli , povaí,ujú ju zadostatoÖne jasnÚ, urÖitú a zrozumjte]'nú, 
-neuzatvará;ú 

ju v tiesni u uni za nápadnener4ihodnlich Podmieno[ priÖom na znak toho, Ze tátá zmluva zodpovedá ich skutoönej
a slobodnejvöli, ju podpisu;ú.

po vzájomnej dohode zmluvnych strán v

vztah iou zalozenlí spravuje zmluvou o
ustanoveniami v§eobecne záváznych
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PaedDr, Csolle Teréz
riaditel'

Základná §kola Gyulu Szabóa s vyuöovacím
jazykom mad'arsklim - Szabó Gyula Alapiskola


