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Zmluva
o bezodplatnom prevode majetku

štátu č. 2012 PKR GR 2007-
uzavretá podľa § 18i zákona Č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu

(ďalej len "Zmluva")

uzavretá medzi zmluvnými stranami:

1. Poskytovateľ: METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM
Sídlo: Ševčenkova 11,85001 Bratislava
Zastúpené: PaedDr. Ivanom Pavlovom, PhD., generálnym riaditel'om
IČO: OO 164 348
DIČ: 2020798714
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000063679/8180; 70000182192/8180
(ďalej len "poskytovatel"')

2. Prijímateľ:
Zriaďovateľ: 000328871, Obec Štítnik
V zastúpení: Základná škola
Sídlo školy/školského zariadenia: Školská 295, 04932 Štítnik
Zastúpená/-é: Mgr. Jarmila Motúzová, riaditeľkou/riaditeľom školy
IČO: 35543604
(ďalej len"prijímate/m)

Poskytovatel' a prijímatel' sa spoločne nazývajú aj "zmluvné strany".
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Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

Článok 1
Definície a výklad

1.1 Pojmy uvedené v tomto bode budú mať tento význam:

"Technika" znamená notebook/notebooky poskytnuté poskytovatel'om
prijímateľovi na účely účasti na národnom projekte Profesijný a kariérový rast
pedagogických zamestnancov. Zoznam techniky je uvedený v čl. 2 tejto
Zmluvy.

.Frekventant" znamená zamestnanec prijímatel'a, ktorý sa zúčastnil alebo
zúčastní vzdelávania v rámci akreditovaných programov kontinuálneho
vzdelávania poskytovaných MPC v rámci aktivity 3.2 Projektu a/alebo sa
zúčastnil alebo zúčastní na tvorbe vzdelávacích programov v rámci aktivity 2.2
Projektu a/alebo sa zúčastnil alebo zúčastní na tvorbe učebných zdrojov
v rámci aktivity 3.1 Projektu.

"Projekt" znamená národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických
zamestnancov, kód ITMS: 26120130002, 26140230002, realizovaný
poskytovatel'om z prostriedkov Európskej únie - OP Vzdelávanie.

"Riadiaci orgán" znamená Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
zodpovedné za implementáciu operačného programu Vzdelávanie.

"Zdroje financovania" znamená finančné prostriedky poskytnuté
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na implementáciu
národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
financovaného v rámci operačného programu Vzdelávanie.

"Vzdelávanie" znamená akreditované programy kontinuálneho vzdelávania
poskytované MPC v rámci aktivity 3.2 Projektu; účasť pedagogického
zamestnanca školy na tvorbe vzdelávacích programov v rámci aktivity 2.2
Projektu a/alebo účasť pedagogického zamestnanca školy na tvorbe učebných
zdrojov v rámci aktivity 3.1 Projektu.

"Zákon o správe majetku štátu" znamená zákon Č. 278/1993 Z. z. v platnom
znení.

"Hnutel'ný majetok" znamená hnutel'ný majetok vo vlastníctve štátu,
zriaďovateľa školy, školy alebo školského zariadenia zaradených najmenej rok
do siete podl'a osobitného predpisu (§ 15 zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve) a podl'a schválených projektov
spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie. Hnutel'ný majetok bude
využívaný len na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti školy alebo školského
zariadenia v zmysle ustanovenia § 18i, zákon Č. 278/1993 Z. z. v platnom
znení.

.Dodávateľ' znamená tretia strana, ktorá na základe zmluvných vzťahov
s poskytovatel'om zabezpečuje kompletnú dodávku Techniky v rámci Projektu.
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Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

"Preberací protokol" je dokument, ktorý podpíše pri preberaní výpočtovej
a kancelárskej techniky a softvéru štatutár alebo štatutárom na základe notárom
overeného písomného poverenia určený zamestnanec prijímatel'a. Preberací
protokol zároveň slúži ako záručný list pre prijímatel'a.

1.2 Členenie tejto zmluvy do článkov a odsekov a vloženie nadpisov slúži iba na
ul'ahčenie orientácie a nemá vplyv na konštrukciu ani výklad zmluvy.

1.3 Slová vyjadrujúce len jednotné číslo zahŕňajú aj množné číslo a naopak, slová
vyjadrujúce mužský rod zahŕňajú aj ženský a stredný rod a naopak, slová
vyjadrujúce osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak.

Článok 2
Predmet Zmluvy

2.1 Poskytovatel' v súlade s ustanovením § 18i zákona o správe majetku štátu na
účely Projektu a Vzdelávania bezodplatne prevádza na prijímatel'a nasledovnú
Techniku:

Názov
Názov produktu ks Cena za 1 ks Cena 1 ks s Cena celkom Cena celkom

položky bez DPH DPH bez DPH s DPH

Notebook HP ProBook
2 479,00 € 574,80 € 958,00 € 1149,60€4330s

Aplikačný Microsoft Office
Standard SNGLsoftvér- LicSAPk MVL s 2kancelársky aktualizáciou na

softvér obdobie 3 rokov
ESET NOD32 135,00 € 162,00 € 270,00 € 324,00 €

Aplikačný Antivirus
softvér- Business

2antivírusový Edition s
softvér aktualizáciou na

obdobie 3 rokov
SPOLU - - - - 1128,00€ 1473,60 €

2.2 Poskytovatel' a prijímatel' svoje záväzky uvedené v tomto článku bez výhrad
prijímajú.

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Prijímatel' sa zaväzuje:

3.1.1 umiestniť techniku v miestnosti prístupnej každému pedagogickému
zamestnancovi školy

3.1.2 prijať dodávku Techniky, zaradiť ju v tom istom mesiaci, v ktorom bola
prebratá, do účtovníctva a do evidencie majetku

- 3 -



Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

3.1.3 zabezpečiť, aby Techniku prevzal štatutárny zástupca, resp. ním na základe
notárom overeného písomného poverenia určený zástupca a prevzatie potvrdil
na preberacom protokole, ktorý bude minimálne počas realizácie Projektu
uchovaný, pretože slúži ako záručný list. Notárom overené písomné
poverenie zástupcu bude odovzdané spolu s preberacím protokolom

3.1.4 zabezpečiť bezodkladne po prevzatí Techniky jej prehliadnutie tak, aby mohli
byť zjavné chyby oznámené dodávateľovi. Ak má Technika zjavné chyby pri
jej preberaní od dodávatel'a, prijímate!, odmietne Techniku prevziať a dôvod
odmietnutia bude uvedený v zápise

3.1.5 Techniku dodanú od poskytovatel'a najneskôr do siedmich (7) dní od
prevzatia Techniky poistiť proti nasledovným rizikám: poškodenie, strata,
zničenie, odcudzenie a iné škody na vlastné náklady počas celého odbobia
realizácie Projektu a Vzdelávania. Kópiu poistnej zmluvy prijímatel' zašle
poskytovatel'ovi do troch (3) pracovných dní odo dňa jej podpísania

3.1.6 využívať Techniku len na účely Projektu a Vzdelávania

3.1.7 že nedôjde pri využívaní Techniky k prekrývaniu výdavkov a aktivít s inými
národnými, resp. dopytovo-orientovanými projektmi

3.1.8 zabezpečiť účasť minimálne jedného Frekventanta na Vzdelávanie v rámci
Projektu

3.1.9 bezodkladne označiť miestnosť, v ktorej bude umiestnená Technika, a
dodanú Techniku povinnými znakmi publicity a informovania, a to hneď po
ich doručení poskytovateľom

3.1.10 chybu týkajúcu sa Techniky oznámiť bez zbytočného odkladu do servisného
strediska dodávatel'a elektronickou poštou alebo písomne na adresu a/alebo
telefónne číslo uvedené v preberacom protokole, pričom v oznámení chyby
uvedie informácie minimálne v nasledovnom rozsahu:

a) dátum a čas nahlásenia
b) typ a výrobné číslo Techniky
c) podrobný opis a prejav chyby
d) adresa umiestnenia Techniky
e) meno nahl'asovatel'a a kontakt (telefón, e-mailová adresa)
f) identifikátor školy (IČO, číslo zmluvy, presný názov školy ... )

Na požiadanie dodávateľa je prijímatel' povinný predložiť preberací protokol,
zabezpečiť prítomnosť svojho zástupcu pri riešení reklamácie (predvedenie
chyby a pod.) a poskytnúť dodávatel'ovi potrebnú súčinnosť.

3.1.11 berie na vedomie, že záruka dodávateľa na Techniku sa vzťahuje len na
funkčné alebo výrobné chyby dodaných zariadení, záruka sa nevzťahuje na
chyby spôsobené z neznalosti, nedbanlivosti, zámerne, nedodržaním
obvyklých pracovných podmienok alebo opotrebovaním (napr. batérie). Za
odstránenie týchto chýb nesie zodpovednosť a náklady na ne hradí prijímateľ
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