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Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoloönost'/

Projekt je spolufinancovany zo zdrojov EÚ.

ZMLUVA o \^ÍPoZtÖxE
uzavretá podl,a ust. § 659 a nasl. Oböianskeho zákonníka v súvislosti s realizáciou národného

projektu "Podpora profesijnej orientácie Ziakov základnej §koly na odborné vzdelávanie a prípravu

prostrednictvom rozvoja polytechnickej vlÍchovy zameranej na rozvoj pracovnYch zruÖností

a práca s talentami" medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami

öíslo PV - Z93 /2014

Európska únia
E!lópsky so.iá ny íonc

PoZiöiavateI:
síd]o:

identiíikaöné öíslo:

daüové identifikaöné öís]o:

bankové spojenie:

öíslo úötu:

konajúci prostredníctvom:

a

Vypoiiöiavatel':

sídlo:

identifikaöné öíslo:

daiové identifikaöné öíslo:

identifikaöné öíslo pre DPH:

bankové spojenie:

öíslo úötu:

konajúci prostredníctvom:

1.

1.1.

§tátny in§titút odborného vzdelávania
Bellova 54/a,B37 63 Bratrslava

1,7 31,4 B5z

20ZOBB771,5

§tátna pokladnica

700006515 6 lBlB0
Ing. Branislav Sadlofi - hlavny manaúér projektu

[d'alej len "poZióiavatel"')

zák|adná§kola Gyulu szabóa s vyuöovacím iazykom mad,arskym _

Szabó Gyula Alapiskola
§kotstá u\ica936l7,929 01, Dunajská Streda

3 60B1019
2021,3531,1,4

öeskoslovenská obchodná banka, a.s.

26538l,83/7500
PaedDr. CsoIIe Teréz

Id'alej len "vypoZiöiavatel"')

L,2,

úvodné ustanovenia
poZiöiavate|' zabezpeéuje realizáciu projektu pod názvom "Podpora profesijnej orientácie

Ziakov základnej §koIy na odborné vzdeiávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

polytechnickej vlfchovy zameranej na rozvoj pracovnych zruöností a práca s talentami", ITMS

kód projektu 26110130549 [dalej len "Proiekt"J.
projekt je spolufinancovany z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operaÖného

programu Vzdelávanie, prioritná os 1: Reforma systému vzdeiávania a odbornej PríPravY,
opatrenie 1,1: Premena tradiönej §koly na modernú.



1.5.

2,

2.1,,

2.2.

2,3.

2.4,

2.5.

2,6.

2.7.

2.B,

2,9.

Na realizáciu Projektu uzavrel poZiöiavatel's Ministerstvom §kolstva, vedy, vlískumu a §portu
Slovenskej republiky Zmluvu o poskytnutí nenávratného finanöného príspevku
ó. OPV /36/2013 (d'alej len "Zmluva o NFP"J.

PoZiÖiavatel' ako realizátor uzavrel s vypoZiöiavatel'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 vlíchovy
zameranej na rozvoj pracovnych zruÖností a práca s talentami", ktorou sa vypoZiöiavatel'
zapojil do Projektu (d'alej len "Zmluva o spolupráci"].
Pred ustanoveniami tejto zmluvy majú prednost ustanovenia v§eobecne záváznych právnych
predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie, od ktorych sa nemoZno odchlflif
dohodou zmluvn3ích strán a ustanovenia Zmluvy o NFP.

Predmet zmluvy
PoZiÖiavatel' na základe Zmluvy o spolupráci dodal vypoZiöiavatel'ovi zariadenie odbornlích
uÖebnÍ, ktoré je §pecifikované v preberacom protokole ö. 1VYD14296I, ktory tvorí príIohu
tejto zmluvy Id'alej len "Zariadenie").
PoZiÖiavate]'touto zmluvou prenecháva Zariadenie vypoZiöiavatel'ovi do bezplatného uZívania
[\ajrpoZiöky), a to na celú dobu trvania Zmluvy o spolupráci.
VypoZiÖiavatel' podpisom tejto zmlur,y potvrdzuje, í,e Zariadenie mu bolo odovzdané v stave
spösobilom na riadne uZívanie.

ÚÖe]om qipoZiÖky je pouZitie Zariadenia vyluöne pre potreby Projektu a v súlade so závázkami
vypoZiöiavate|'a zo Zmluvy o spolupráci.
KaZdú Öasf Zariadenia je vypoZiöiavatel'povinnlí uiívat vfiuöne v sú]ade s úöe]om, na ktory sa
obvykle pouZíva.

VypoZiÖiavatel' je povinny chránit Zariadenie pred po§kodením, stratou, zniöením alebo
odcudzením,
BeZnú ÚdrZbu Zariadenia bude zabezpeöovat vypoZiöiavatel', priöom potrebu váö§ích opráv
alebo servisnlích zásahov bude oznamovat'poziöiavatel'ovi najneskör do troch pracovnlích dní
po zistení takejto potreby a následne bude v ta\íchto prípadoch postupovat podl'a jeho
pokynov.

Poistenie Zariadenia zabezpeöuje poZióiavatel', ktory bude zároveü zná§aí náklady na takéto
poistenie (bod 3,3. Zmluvy o spolupráci). Poistenie priestorov odbornlích uöební, do ktorlích
bude Zariadenie dodané, zabezpeóuje r,ypoZiöiavatel', ktorlí bude zároveú, znáéat náklady na
takéto poistenie fbod a.1. písm. g) Zmluvy o spolupráci].
Poskytnutím Zariadenia do uZívania vypoZiöiavatel'ovi nedochádza k prevodu vlastníckeho
práva k Zariadeniu.

osobitné ustanovenia
Zmluvné strany sa vo vzfahu k vfpoZiöke Zariadenlazavázujű plnií aj v§etky povinnosti, ktoré
im vypllívajú zo Zm]uvy o spolupráci (najmá z jej ölánku 6).

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 uröitlí öas, a to na dobu trvania zmluvy o spolupráci,
PoZiÖiavate]' mÖZe poZadovaf 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 vlastníckeho práva k Zariadeniu na
vYPoZiÖiavatel'a, bude vypoiiöiavatel' po skonöení trvania tejto zmluvy povinny vrátit
Zariadenie poZiÖiavatel'ovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie,
inak bude povinnf nahradit vzniknutú §kodu,

3,

3.1.

3,2.

4,

4.1.

4,2,

4.3,



5.

J.l.

závereöné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnost' momentom jej podpísania obidvoma zmluvnymi stranami a

úöinnost'dfiom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle ust. § 47a ods. 1 Oböianskeho
zákonníka.

5.2, Túto zmluvu moZno menit alebo dopÍúaí len po vzájomnej dohode zmluvnych strán v
písomnej forme.

5.3. Vo veciach neupravenych touto zmluvou sazávázkovy
spolupráci, 0böianskym zákonníkom a súvisiacimi
právnych predpisov SIovenskej repubIiky.

5,4, Vprípade zru§enia vypoZiöiavatel'a s právnym nástupcom prechádzajú v§etky jeho závázky
vypl}vajúce z tejto zmluvy na príslu§ného právneho nástupcu,

5.5. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neplatné, nie je tym dotknutá platnosí ostatnych
ustanovenÍ. Namiesto neplatnfch ustanovení a na vyplnenie medzier sa pouZije Úprava, ktorá,
pokial' je to právne moíné, sa óo najviac pribliZuje zmyslu a úöelu tejto zmluvy.

5,6. Prílohou tejto zmlur,y je preberací protokol ö. 1VYD14296I, ktory obsahuje zoznam vecí
tvoriacich vypoZiöané Zariadenie,

5,7, Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva pre poZiöiavatel'a a jeden pre
l,ypoZiöiavatel'a.

5.B, Zmluvné strany vyhlasujú, Ze si túto zmluvu preöítali, jej obsahu porozumeli, povaiujú ju za
dostatoöne jasnú, uröitú a zrozumitel'nú, neuzatvárajú ju v tiesni a ani za nápadne
neqfhodnlfch podmieno}1 priöom na znak toho, Ze táto zm]uva zodpovedá ich skutoÖnej
a slobodnej völi, ju podpisujú.

,Jlr.'< Jt ,'l/
V Bratislave dira ......,..,,..,.,,, í.,.,.,.,.,

Zó h.i*d n,i
l vyui,:;vr:ci
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'i']l!jld;:Iij j: ,, -l "
L. L.,*

Ing. Branislav Sadloü
hlavny manaZér proj ektu

§tátny in§titút odborného vzdelávania

vztah fiou zaloZeny spravuje Zmluvou o

ustanoveniami v§eobecne záváznych

PaedDr. Csolle Teréz
riaditeI'

Základná §kola Gyulu Szabóa s vyuöovacím
jazykom madarskym - Szabó GyuIa Alapiskola


