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Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoloönost'/
Projekt je spolufinancovan]í zo zdrojov EÚ.

Európska únia
€uóp9ky leiálny fond

a

VypoZiöiavatel':

sídlo:

identifikaöné öíslo:

dafiové identifikaöné öíslo:

identifikaöné öíslo pre DPH:

bankové spojenie:

öíslo úötu:

konajúci prostredníctvom :

, ií,'-,-'*'í ,.",í\§/-x
-Á ;;;ffi -r

.,|YZDttÁvANlE +*_;;!

ZMLUVA o rnÍpoZIÖxE
uzavretá podl'a ust. § 659 a nasl. 0böianskeho zákonníka v súvislosti s realizáciou národného

projektu "Podpora profesijnej orientácie Ziakov základnej §koly na odborné vzdelávanie a prípravu
prostredníctvom rozvoja polytechnickej v/chovy zameranej na rozvoj pracovnych zruöností

a práca s talentami" medzi nasledovnlimi zmluvnfmi stranami
öíslo PV - 475/2014

PoZiöiavatel': §tátny in§titút odborného vzdelávania
sídlo: Bellova 54/a,B37 63 Bratislava
identifikaöné öíslo: 17 314 B52
daüové identifikaönéöíslo: 2020BB77t5
bankové spojenie: §tátna pokladnica
öíslo úötu: 700006515 6/8l,80
konajúci prostredníctvom: Ing. Branislav Sadloü - hlavnlí manaí,ér projektu

[d alej len "poZiöiavatel"')

Základná §kola Gyulu Szabóa s vyuóovacím iazykom madarsk/m -

Szabó Gyula Alapiskola
Stolská u|ica936/1,g2g 07 Dunajská Streda
360B1019
20273531,14

öeskoslovenská obchodná banka, a.s.

26538183/7500
PaedDr, Csolle Teréz

(d alej len "v5poZiöiavatel"')

L
1,.7.

úvodné ustanovenia
PoZiöiavate|' zabezpeéuje realizáciu projektu pod názvom "Podpora profesijnej orientácie
Ziakov základnej §koly na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja
polytechnickej qichovy zameranej na rozvoj pracovnlich zruöností a práca s talentami", ITMS
kód projektu 26110130549 [dalej len "Proiekt").
Projekt je spolufinancovan;f 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.

7,2.



1,5.

Na realizáciu Projektu uzavrel poZiöiavatel' s Ministerstvom §kolstva, vedy, vlískumu a §portu
Slovenskej republiky Zmluvu o pos§tnutí nenávratného finanöného príspevku
ó. OPV /36/20i3 fd'aiej ieir "Zmiuva o iiFP"j,
PoZiöiavatel' ako realizátor uzavre] 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 vlchovy
zameranej na rozvoj pracovnfch zruÖností a práca s talentami", ktorou sa vypoZiöiavatel'
zapojil do Projektu [d'alejlen "Zmluva o spolupráci"),
Pred ustanoveniami tejto zmluvy majú prednost' ustanovenia v§eobecne záváznlich právnych
predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie, od ktorlich sa nemoZno odchlilií
dohodou zmluvnfch strán a ustanovenia Zmluvy o NFP.

Predmet zmluvy
PoZiöiavatel' na základe Zmlu,"y o spolupráci dodal vypoZiöiavatel'ovi zariadenie odbornlich
uÖebnÍ, ktoré je §pecifikované v preberacom protokole ö. 1VYD143279, ktor1;? tvorí príIohu
tejto zmluvy [dalej len "Zariadenie"J.
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, üe Zariadenie mu bolo odovzdané v stave
spösobilom na riadne uZívanie,

Úöelom vypoi:íéWje pouZitie Zariadenia qiluöne pre potreby Projektu a v súlade so závázkamí
vyp oZi öiavate|' a zo Zmluvy o sp olup ráci.

KaZdú öast Zariadenia je vypoZiöiavatel' povinnf uí,ívat vfluöne v súlade s úöelom, na ktorli sa
obvykle pouZíva,

VypoZiÖiavatel' je povinnl;í chránit' Zariadenie pred po§kodením, stratou, zniöením alebo
odcudzením.

BeZnú údrZbu Zariadenia bude zabezpeöovat'vypoáiöiavatel', priöom potrebu váö§ích opráv
alebo servisnlich zásahov bude oznamovat' poZiöiavatel'ovi najneskör do troch pracovnych dní
po zistení takejto potreby a následne bude v talqfchto prípadoch postupovat' podla jeho
pokynov.

Poistenie Zariadenia zabezpeéuje poZiöiavatel', ktorli bude zároveri zná§at'náklady na takéto
poistenie fbod 3.3. Zmluvy o spolupráciJ. Poistenie priestorov odbornych uöební, do ktorfch
bude Zariadenie dodané, zabezpeöuje vypoZiöiavatel', ktorli bude zároveő zná§at' náklady na
takéto poistenie [bod 4.1. písm. g) Zmluvy o spolupráci].
Poslrytnutím Zariadenia do uZívania vypoZiöiavatel'ovi nedochádza k prevodu vlastníckeho
práva k Zariadeniu.

osobitné ustanovenia
Zmluvné strany sa vo vzíahu k,4iípoZiöke Zariadeniazavázujú plnit'aj v§et}<y povinnosti, ktoré
im vypl;1?vajűzoZmluvy o spolupráci (najmá z jej ölánku 6).

Poru§enie povinností z tejto zmluvy sa posudzuje rovnako ako poru§enie povinností
vyplliivaj ú ci ch zo zmluvy o sp olupráci.

Trvanie zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na uröitf öas, a to na dobu trvania Zmluvy o spolupráci.
PoZiöiavateL möZe poZadovat'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 vypoZiöiavatel' po skonöení trvania tejto zmluvy povinn,§ vrátil
Zariadenie poZiÖiavatel'ovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie,
inak bude povinnf nahradif vzniknutú §kodu.
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5.

5.1.

závereéné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnost' momentom jej podpísania obidvoma zmluvnlimi stranami a

úöinnost' düom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle ust. § 47a ods, 1 ObÖianskeho

zákonníka,

Túto zmluvu moZno menit' alebo dopÍriaí len po vzájomnej dohode zmluvnfch strán v

písomnejforme.

Vo veciach neupravenl7ch touto zmluvou sa závázkovy vztah fiou zaloZeny sPravuje Zmluvou o

spolupráci, oböiansk}m zákonníkom a súvisiacimi ustanoveniami v§eobecne záváznirch

právnych predpisov Slovenskej republiky.

V prípade zru§enia vypoZiöiavatel'a s právnym nástupcom prechádzajú v§etky jeho záváz|<Y

vypl;ivajúce z tejto zmluvy na príslu§ného právneho nástupcu.

Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neplatné, nie je tym dotknutá platnost' ostatnfch

ustanovení, Namiesto neplatnlich ustanovení a na vyplnenie medzier sa pouZije Úprava, ktorá,

pokial' je to právne moíné, sa öo najviac pribliZuje zmyslu a úöelu tejto zmluvy.

prílohou tejto zmluvy je preberací protokol ö. 1VYD143279, ktorli obsahuje zoznam vecí

tvoriacich vypoZiöané Zariadenie.

Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva pre poZiÖiavatel'a a jeden Pre

Ing, Branislav Sadloü

hlavnf manaZér projektu

§tátny in§titút odborného vzdelávania

5.4.

vypoZiöiavatel'a.

5,B. Zmluvné strany vyhlasujú, Ze si túto zmluvu preöítali, jej obsahu porozumeli, povaZujú ju za

dostatoöne jainú, uröitú a zrozumítel'nú, neuzatvárajú ju v tiesni a ani za náPadne

nev}hodnllich podmienok, priöom na znak toho, ie táto zmluva zodpovedá ich skutoÖnej

a slobodnejvöli, ju podpisujú.
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PaedDr, Csolle Teréz
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Základná§kola Gyulu Szabóa s vyuöovacím
jazykom madars\im - Szabó Gyula Alapiskola


