
NP 02 I52 loBgt
ZmIuva

o zqi§ení kvalifikácie uöitel'ov telesnei a §portovei qichovy
a

o bezodplatnom prevode maietku §tátu
uzatvorenápodl'a zákonat.27B/1,993Z.z,osprávemajetku§tátuvzneníneskor§Íchpredpisov

Zmluvné strany

Poskytovatel';

Názov; Národné §portové centrum
Sídlo: Trnavská cesta 39, B31 04 Bratislava

IÖo: :o B53 923

Ro zp o öto vá or ganizácia
Konajúca prostredníctvom: Mgr. Boris Öavajda- riaditel'

Id'alej aj /len,,poskytovatel"'J

a

Priiímatel':

Názov:
Sídlo:
IÖo:

Zák|adná §kola s V|M
§t<otst<á u|ica 93 6 / I, 9z9 O t Dunai ská Streda
360B1019

V mene ktorej koná: Mgr. Arpád Nagy
(d'alej ajllen,,prijímatel"')
fPoskytovatel' a prij ímatel' sa spo loö ne nazyv ajű aj,,zmluvné strany")

Ólánok I

Predmet zmluvy

1,. Predmetom tejto zmluvy je závázok poslqrtovatel'a poskytnút frekventantom prijímatel'a
podl'a prílohy ö. 2 tejto zmluvy (d'alej len ,,frekventant") vzdelávanie na Projekte Ö.

OpV/K/Np/2072-5 "Zqi§enie kvalifikácie uöitel'ov telesnej a §portovej qfchovy fd'alej len

,,Projekt") spolufinancovanom z prostriedkov^Európskej únie, vrámci aktivity 2,2,ktoré sa
uskutoöní v priebehu roku 2075 a prijímatelJovi bezodplatne previest' vlastníctvo
kpomöckam uvedenym vbode 3 tohto ölánku. Zároveí aj závázok prijímatel'a zabezpeéít,

úöast' frekventantov podl'a prílohy t. 2 zmluvy na Projekte.

2. Poskytovatel' je správcom hnutel'ného majetku §tátu - sady pomócok §pecifikovanej v ods. 3

tohto ölánku, ktorú v súlade s ustanovením § 1Bi zákona t.27B/1,993 Z, z. o správe majetku

§tátu na úöely Projektu a vzdelávania bezodplatne prevádza na prijímatel'a za podmienok
uvedenlfch v tejto zmluve. Preberací protokol predmetu zmluvy je prílohou Ö. 1 zmluvy.

3, Hnutel'nlf majetok §tátu, ktor;i je predmetom tejto zmluvy [d'alej len ,,predmet zmluvy"),
v hodnote 468,71EUR je nasledovny;

t. Frisbee - sada §portoqfch diskov (a ks) odporúóanlfch pre kolektívnu hru, pre
rekreaóné hádzanie z ruky do ruky, Disk je vyroben} zo §peciálneho plastu v priemere 27

cm.
2, KuZele - sada. Vyrobené zo §peciáIneho plastu, qi§ka 20 - 40 cm.

Strana 1 z 6



3.
4.

§vihadlo na skákanie (rope skipping)
Sada prekáí,ok (2O - 60 cm) vyrobené z
prekáZok 20 - 40 cm, §írka 50 - 60 cm

1 ks - §peciálne lano a plastové rúö}qy

pevného plastového materiálu stabilnej 
"Y§ky

5, Gumoqf odráíaé (reaköná + akceleraöná rfchlost') pevnlil gumov} materiál so
schopnosíou nepredvídatel'ného odrazu röznymi smermi od povrchu

6, Fit lopta 1 ks nafukovacia lopta v priemere 40 - 50 cm pre rozvoj kondiönlich a
koordinaönych schopností

7. Plavecké s|íúe t ks nadl'ahöovacia plavecká pomöcka s priemerom 7 - 10 cm v dlZke 150
- ].60 cm

B. Slackline (nat'ahovacia guma na rovnováhu) 1ks syntetick/ popruh, §iro(i 5 cm a

dlhli cca 10 - 15 metrov. MoZnosf ukotvenia medzi dve pevné irde - kmene stromov v
Iubovolnej qi§ke. Cviöenec sa snaZí po fiom kráöat'.

g, Slideboard (trenaZér) 1 ks kÍzavá óast'je vyrobená z extrudovaného polypropylénu -
aíZka rSo - 250 cm, §írka 50 - 200 cm. Boönice slúZia ako odrazové plochy a sú vyrobené
z dreva, hliníkovej zliatiny, Na chodidlách majú cviöiaci obuté §peciálne návleky z mikro-
vlákna ktoré umoZirujú kízaqf pohyb.

10. Overball 1 ks §peciálna latexová lopta, v priemere 20 cm na posilfiovanie stability tela v
röznych polohách

11. Dyna-band (naíahovací gumeny pás) 1 ks §peciáIny latexov/ pás, röznych farieb,
podl'a hrúbky a pevnosti materiá]u, §írka 12-15 cm, diZka 120 - 1-40 cm, nafahovaním sa
posiláujú jednotiivé svalové skupiny

12. Hudba - CD 1 ks taneóné a rytmické hudobné nahrávky pre rözne vekové kategórie
13. Zinenky 1 ks §peciálny tvrd§í penov} materiál v hrubke 7 cmv aÍZte ZOO a v §írke 100

cm
14. Diagnostika zdatnosti - riadiaca a vyhodnocovacia iednotka pre motorickf test

nepriameho stanovenia maximálnei spotreby kyslíka (SW s akustickou odozvouJ.
Riadenie rychlosti pri Legerovom teste aeróbnych schopností.

4. Poskytovatel' a prijímatel'svoje závázky uvedené v tomto ölánku bez v}hrad prijímajú.

Clánok II
Práva a povinnosti zmluvnlfch strán

1,. Prijímatel' sa zavázuje,,
a, Predmet zmluvy dodanf od poskytovatel'a najneskör do siedmich (7) dní od prevzatia

predmetu zmluvy poistit' proti nasledovnfm rizikám: po§kodenie, strata, zniöenie,
odcudzenie a iné §kody na vlastné náklady poöas celého obdobia rea|ízácie Projektu.
Kópiu poistnej zmluvy prijímatel'za§le poskytovatel'ovi do troch (3) pracovnlfch dní odo
dfia jej podpísania,

b. vyuíívat predmet zmluvy poöas doby trvania Projektu len osobou frekventanta, a len na
úöely Projektu.

c. zabezpeéit. úöasí frekventanta na vzdelávaní v rámci Projektu, prióom frekventant je
úöastníkom vzdelávacieho programu v rámci Projektu.

d. Predmet zmluvy vyuíívat qfluöne pre potreby frekventanta poöas vzdelávacieho
programu a na qf,kon práce frekventanta súvisiaci s Projektom. Predmet zmluvy bude
zárov eÁ po dpo rovat' multiplikaónlil efekt real izácie náro d ného Proj ektu.

e, chybu §ikajúcu sa predmetu zmluvy oznámit' bez zbytotného odkladu do servisného
strediska dodávatel'a elektronickou po§tou alebo písomne na adresu, telefónne öíslo
uvedené v preberacom protokole, prióom v oznámení chyby uvedie informácie
minimálne v rozsahu:

a. dátum a öas nahlásenia,
b. typ a qfrobné öíslo predmetu,
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podrobny opis a prejav chyby,
meno nahlasovatel'a a kontakt ftelefón, e-mail),
adresa umiestnenia predmetu,
identifikátor §koly (presnlf názov §koIy, IÓO, öíslo zmluvyJ,

f. na poZiadanie dodávatel'a je prijímatel'poünnlf predloZit'preberací protokol, zabezpeöií
prítomnost' svojho zástupcu pri rie§ení reklamácie (predvedenie chyby a pod.)
a poskytnúí dodávatel'ovi potrebnú súöinnost,

g. berie na vedomie , íe záruka dodávatel'a na predmet zmluvy sa vzt'ahuje len na funköné
alebo qirobné chyby dodanych zariadení, záruka sa nevzt'ahuje na chyby spösobené
z neznalosti, nedbanlivosti, zámerne, nedodrZaním obvykllfch pracovnlich podmienok
alebo opotrebovaním. Za odstránenie t}chto chyb nesie zodpovednost' a náklady na ne
hradí prijímatel',

h. strpieí qikon kontroly/overovania súvisiaceho s vyuZívaním predmetu zmluvy
kedykolVek poöas platnosti a úöinnosti Zmluvy.

i. berie na vedomie, Ze v prípade zistenia nedostatkov pri v/kone kontroly, ktoré budú mat'
za následok vznik neoprávnenlich v}davkov spösobenych prijímatel'om, tieto v plnej
qí§ke uhradí poskytovatel'ovi,

2, Poslqrtovatel' sa zavázuje:
zab ezp eéil frekve ntantom vzd elávani e p o d l'a p ro gramu Proj ektu,
zabezp etit dodanie predmetu zmluly,
uhradit frekventantom v}dav}ry v zmysle Zákona o cestovnych náhradách a v zmysle
Príruöky pre prijímatel'a NFP OPV.

I.

Clánok III
Uzavretie zmluvy a ukonöenie zmluvy

KtorákolVek strana möZe odstúpit' od zmluvy, a to z dóvodu uvedeného v zákone alebo za
podstatné poru§enie zmluvnfch povinností tejto zmluvy. Uöinky odstupenia od tejto zmluvy
nastanú dfiom, kedy bude písomné odstúpenie odstupujúcej strany druhej strane doruöené.
Za podstatné poru§enie zmluvy sa povaZuje nedodrZanie povinností podl'a öl. II tejto
zmluvy.
zmluva sa uzatvára na dobu neuröitú.

Ölánok Iv
Zodpovednosí

V prípade ak si prijímatel'nesplní svoje povinnosti upravené v öl. II, má poskytovatel'právo
poíadovat od prijímatel'a zmluvnú pokutu v sume zhodnej s hodnotou predmetu tejto
zmluvy uvedenej v öl. I ods. 3 tejto zmluvy, a to nezáüsle od skutoönosti, ói poskytovatel'
odstúpi od tejto zmluvy alebo nie.
Uplatnením zmluvnej pokuty nárok na náhradu §kody nie je dotknulf.

ÖlánokV
Ostatné doiednania

Prevzatím veci prijímatel'om, alebo ním poverenou osobou prechádza na prijímatel'a
vlastnícWo predmetu zmluvy.

L

Clánok Vt
záveretné ustanovenia

C.

d.

e.

f.

a.

b,

c.

1,.

2,

2,
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1. Pokial' sa ktorékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnlim öi nevymoZitel'nly'm,
nebude to mat' vplyv na platnost' a vymoZitel'nost ostatnly'ch ustanovení tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zavázujű nahradit neplatné alebo nevymoZitel'né ustanovenie noqim
ustanovením, ktorého znenie bude zodpovedaf úmyslu vyjadrenému póvodnfm
ustanovením a touto zmluvou ako celkom.

Právne vztahy medzi zmluvnlimi stranami, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa
spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona é. 278/7993 Z. z. o správe
majetku §tátu v znení neskor§ích predpisov.

Túto zmluvu je moZné menit' len formou oöíslovanfch písomnlfch dodatkov ktoré budú
podpísané zmluvnlfmi stranami.

Táto zmluva avztahy z nej vyplfvajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.

Nedelitel'nou súöast'ou tejto zmluvy je príloha protokol o odovzdani a prevzatí predmetu
zmIuvy.

Zmluva nadobúda platnost' dfiom jej podpisu v§etlc_imi zmluvnfmi stranami prípadne
dfiom, ked Ministerstvo §kolstva, vedy, qiskumu a §portu Slovenskej republiky udelí súhlas
s darovaním majetku, ak tento súhlas bude vydanli neskór, ako döjde k podpisu tejto zmluvy
a zmluva nadobúda úöinnost' düom nasledujúcim po dni jej zvereinenia v súlade s
Oböianskym záko nníkom,

Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktoryích kaZdá zo strán obdrií po jednom
vyhotovení a jeden je uröenli pre Ministerstvo §kolstva, vedy, rr,_iskumu a §portu Slovenskej
republiky.

Úöastníci tejto zmluvy prehlasujú, Ze táto zmluva je prejavom ich slobodn ej aváinej vőIe, í.e
túto podpísali bez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú k nej svoje podpisy.

2 C "{ ?0|s

4.

5.

6.

B.

V Bratislave, dfia

fJ§ED

Príloha ö. 1: PREBERACÍ PROTOKoL
Príloha é, 2: ZOZNAM FREKVENTANTOV

Zlikiacjnó 5ko,c G; uIu jioDrrc
s vyufovacim jdzykom madarskyni

Szabó Gyula Alapiskola
Skolskó ulica i.936/1 €)

Dunajsk.! Stred§ . rDundszerCoheti.

"í/,V1 i,h.

-1-

Mgr. Arpád Nagy
(prijímatel')

rvínomÉ,íponu(cÜvmru' t6íá39_:.,7^

..",:.::' Národné §portové§- Mgr. Boris Óavajdy
(poskytovatel')
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Prílohaö.lkZmluve

PREBERACÍ pRoroxot,

Poskytovatel':

Názov: Národné §portové centrum
Sídlo: Trnavská cesta 39, B31 04 Bratislava
ICO: 30B 53 923
Rozpoótová organizácia
Konajúca prostredníctvom: Mgr, Boris Öavalda- riaditel'

Prijímatel':
Názov:
Sídlo:
IÖo:
V mene ktorej koná:

Základná §kola s V|M
§totská u|ica 936 / t, 92901 Dunaiská Streda
360B1019
Mgr. Arpád Nagy

Názol, Balík üdaktick!,ch pomöcok v hodnote 468,71, EUR/lsada

Poéet
4

Zoznam pomócok
v jednej sade

Frisbee - sada §portoqich diskov [a ks)
kuzele - sada
§vihadlo na skákanie (rope skipping) 1 ks
Sada prekáZok (20 - 60 cm)
Gumoqi odráiaé (reaköná + akceleraöná rfchlost')
Fit lopta 1 ks
plavecké slíze 1ks
Slackline (nafahovacia guma na rovnováhu) 1ks
Slideboard ftrenaíér) 1 ks
overball1ks
Dyna-band (nafahovací gumeny pás)1 ks
Hudba-CDlks
Zinenky 1 ks
Diagnostika zdatnosti - riadiaca a vyhodnocovacia iednotka pre
motorickú test nepriameho stanovenia maximálnej spotreby kys]lka

Za poskytovatela:
Meno: Mgr. Boris Cavajda; riaditel'

""-> L\=,*-
Podpis: ,, 

í*-
í

Za prljímateía:
Meno: Mgr. Arpád Nagy

Podpis (W4
l
I

álüdnó tkola Gyuhr Szri.lr,.r.
r vyuéovacím jazykom madarskyr;

§Pbó Gyula Alaplskola
Skolskó ullca d.9]6/1 Ú

ntlnals*á Str€da - Dunaszerdahe!..

Dátum: j|i iüii Dátum: 
! í f .z u, 

,/ l
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Príloha ó.2 kZmluve

KÓDY A ZOZNAM FREKVENTANTOV

02-10B9t Mgr. Ákos Bugár
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