Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
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Zm Iuva

O bezodplatnom

prevode majetku
štátu c. 2012- PKR- GR- 3457
uzavretá podla § 18i zákona c. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
(dalej len "Zmluva")
uzavretá medzi zmluvnými stranami:

1. Poskytovatel': METODICKO-PEDAGOGICKÉCENTRUM
Sídlo: Ševcenkova 11, 850 01 Bratislava
Zastúpené: PaedDr. Ivanom Pavlovom, PhD., generálnym riaditelom
ICO: OO164348 .
DIC. 2020798714

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
C. úctu: 7000063679/8180; 70000182192/8180
(dalej len "poskytovate/"')

~f ,~rajimatel:
Zfiadovatel: 037870475, Prešovský samosprávny kraj
V zastúpení: Gymnázium
Sídlo školy: Duchnovicova 13, 06813 Medzilaborce
Zastúpená/-é: PhDr. Vladimir Tarca, riaditelkou/riaditel'om školy
ICO: 000161055
(dalej ien"prijímateI'U)

Poskytovatel a prijímatel sa spolocne nazývajú aj "zmluvné strany".
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Clánok 1
Definície a výklad
'j .1 Pojmy uvedené v tomto bode budú mat tento význam:

"Technika"

znamená notebook/notebooky poskytnuté poskytovatelom
prijímatelovi na úcely úcasti na národnom projekte Profesijný a kariérc.vý rast
pedagogických zamestnancov. Zoznam techniky je uvedený v cl. 2 tejto
Zm!uvy.

"Frekventant" znamená zamestnanec prijímatela, ktorý sa zúcastnil alebo
zúcastní vzdelávania v rámci akreditovaných programov kontinuálneho
vzdelávania poskytovaných MPC v rámci aktivity 3.2 Projektu a/alebo sa
zúcastnil alebo zúcastní na tvorbe vzdelávacích programov v rámci aktivity 2.2
ProjeKtu a/alebo sa zúcastnil alebo zúcastní na tvorbe ucebných zdrojov
'.Jrár(ICi

aktivity3.1 Projektu.

"Projekt" znamená národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických
zamestnancov, kód ITMS: 26120130002, 26140230002, realizovaný
poskytovatelom z prostriedkov Európskej únie - OP Vzdelávanie.
"Riadiaci orgán" znamená Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
zodpovedné za implementáciu operacného programu Vzdelávanie.
"Zdroje

financovania"

znamená
financné
prostriedky
poskytnuté
Ministerstvom. školstva, vedy, výskumu a športu SR na implementáciu
národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
financovaného v rámci operacného programu Vzdelávanie.

"Vzdelávanie"

znamená akreditované programy kontinuálneho vzdelávania
poskytované MPC v rámci aktivity 3.2 Projektu; úcast pedagogického
zamestnanca školy na tvorbe vzdelávacích programov v rámci aktivity 2.2
Projektu a/alebo úca~t pedagogického zamestnanca školy na tvorbe ucebných
zdrojov v rámci aktivity 3.1 Projektu.

,Z-áken o správe majetku štátu" znamená zákon c. 278/1993 Z. z. v platnom
!i1e'i'

.

"Hnutel'ný

majetok"

znamená hnutelný majetok vo vlastníctve štátu,
zriadovatela školy, školy alebo školského zariadenia zaradených najmenej rok
do siete podla osobitného predpisu (§ 15 zákona C. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve) a podla schválených projektov
spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie. Hnutelný majetok bude
využívaný len na plnenie úloh v rámci predmetu cinnosti školy alebo školského
zariadenia v zmysle ustanovenia § 18i, zákon c. 278/1993 Z. z. v platnom
zileni.

nDodávatel'" znamená tretia strana, ktorá na základe zmluvných vztahov
s poskytovatelom zabezpecuje kompletnú dodávku Techniky v rámci Projektu.
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"Preberaci
protokol" je dokument, ktorý podpíše pri preberaní výpoctovej
a kancelárskej techniky a softvéru štatutár alebo štatutárom na základe notárom
overeného písomného poverenia urcený zamestnanec prijímatela. Preberací
protokoi zároven slúži ako zárucný list pre prijímatela.
1.2 Clenenie tejto zmluvy do clánkov a odsekov a vloženie nadpisov slúži iba na
ulahcenie orientácie a nemá vplyv na konštrukciu ani výklad zmluvy.
13

Slová vyjadrujúce len jednotné císlo zahrnajú aj množné císlo a naopak, slová
\.iyjadrujúce mužský rod zahrnajú aj ženský a stredný rod a naopak, slová
vyjadrujúce osoby zahrnajú fyzické aj právnické osoby a naopak.
Clánok 2
Predmet Zmluvy

2.

PosKytovatel v súlade s ustanovením § 18i zákona o správe majetku štátu na
Úcely Projektu a Vzdelávania bezodplatne prevádza na prijímatela nasledovnú
Techniku:
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PosKytovatel a prijímatel svoje záväzky uvedené v tomto clánku bez výhrad
prijimajl-.

Clánok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
3. ~ Prijímatel sa zaväzuje:
3 '!.1

umiestnit techniku v miestnosti
zamestnancovi školy

3.1.2

prijat dodávku Techniky, zaradit ju v tom istom mesiaci, v ktorom bola
prebratá. do úctovníctva a do evidencie majetku

~-.-__......._.....

prístupnej

každému

pedagogickému
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3.1.3

zabezpecit, aby Techniku prevzal štatutárny zástupca, resp. ním na základe
(,otárom overeného písomného poverenia urcený zástupca a prevzatie potvrdil
:ia preberacom protokole, ktorý bude minimálne pocas realizácie Projektu
tJchovaný, pretože slúži ako zárucný list. Notárom overené pisomné
poverenie zástupcu bude odovzdané spolu s preberacím protokolom

3.i .4

zabezpecit bezodkladne po prevzatí Techniky jej prehliadnutie tak, aby mohli
byt zjavné chyby oznámené dodávatelovi. Ak má Technika zjavné chyby pri
]ej preberaní od dodávatela, prijímatel odmietne Techniku prevziat a dôvod
odmietnutia bude uvedený v zápise

3.1.5

Techniku dodanú od poskytovatela najneskôr do siedmich (7) dní od
prevzatia Techniky poistit proti nasledovným rizikám: poškodenie, strata,
znicenie, odcudzenie a iné škody na vlastné náklady pocas celého odbobia
reaiizácie Projektu a Vzdelávania. Kópiu poistnej zmluvy prijímatel zašle
poskytovatelovi do troch (3) pracovných dní odo dna jej podpísania

3.'j.6

využívat Techniku len na úcely 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

zabezpecit úcast minimálne jedného Frekventanta na Vzdelávanie v rámci
Projektu

3.1.9

bezodkladne oznacit miestnost, v ktorej bude umiestnená Technika, a
dodanú Techniku povinnými znakmi publicity a informovania, a to hned po
ich dorucení poskytovatelom

3.1.10

chybu týkajúcu sa Techniky oznámit bez zbytocného odkladu do servisného
strediska dodávatel'a elektronickou poštou alebo písomne na adresu a/alebo
telefónne císlo uvedené v preberacom protokole, pricom v oznámení chyby
uvedie informácie minimálne v nasledovnom rozsahu:
a) dátum a cas nahlásenia
b) typ a výrobné císlo Techniky
c) podrobný opis a prejav chyby
d) adresa umiestnenia Techniky
e) meno nahlasovatela a kontakt (telefón, e-mailová adresa)
f) identifikátor školy (ICO, císlo zmluvy, presný názov školy...)
Na požiadanie dodávatela je prijímatel povinný predložit preberací protokol,
zabezpecit prítomnost svojho zástupcu pri riešení reklamácie (predvedenie
chyby a pod.) a poskytnút dodávatelovi potrebnú súcinnost.

3.<1.11 berie na vedomie, že záruka dodávatel'ana Techniku sa vztahuje len na
funkcné alebo výrobné chyby dodaných zariadení, záruka sa nevztahuje na
chyby spôsobené z neznalosti, nedbanlivosti, zámerne, nedodržaním
obvyklých pracovných podmienok alebo opotrebovaním (napr. batérie). Za
odstránenie týchto chýb nesie zodpovednost a náklady na ne hradí prijímatel
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3.i .12 strpiet výkon kontroly/overovania súvisiaceho s využívaním Techniky
kedykolvek pocas platnosti a úcinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá bola
uzatvorená medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu SR
a poskytovatelom, a to oprávnenými osobami v zmysle clánku 12
Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu k Zmluve
o poskytnutí NFP (MŠWaŠ SR a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný
úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa financnej kontroly, Certifikacný
orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány
a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a
Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané uvedenými orgánmi v s..Jlades
príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho
spolocenstva) a poskytnút im všetku potrebnú súcinnost
3.1.13 že v prípade zistenia nedostatkov orgánmi uvedenými v ods. 3.1.12 tohto cl.,
ktoré budú mat za následok vznik neoprávnených výdavkov spôsobených
p;-ijímatelom, tieto v plnej výške uhradí poskytovatelovi
3.2 Poskytovatel sa zaväzuje:
32.1

zabezpecit dodanie Techniky a návodov na inštaláciu dodanej Techniky,
ktorých súcastou bude aj kontakt na hot-line

3.2.2

oznámit elektronickou poštou prijímatelovi termín dodania Techniky

3.2.3

dodat

povinné znaky publicity a informovania na oznacenie Techniky

a miestnosti, v ktorej bude technika umiestnená

Clánok 4
Uzavretie zmluvy a ukoncenie zmluvy
4.1

Ktorákol'vek strana môže odstúpit od tejto Zmluvy, a to z dôvodu uvedeného
\i

zákone alebo za podstatnéporušeniezmluvných povinnostítejto Zmluvy.

Úcinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dnom, kedy bude písomné
odstúpenie odstupujúcej strany druhej strane dorucené.
4.2.

Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje nedodržanie práv a povinností
uvedených v cl. 3 v bode 3.1 a v bode 3.2.

4 :5.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú s výnimkou bodov 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 a
3.1.9, ktoré sú úcinné pocas realizácie Projektu.
Clánok 5
Náhrada škody

5.1 V prípade, ak si prijímatel nesplní svoje povinnosti upravené v cl. 3, má
t::.ov'nnost uhradit náhradu škody v zmysle ustanovenia § 373 a nasl.
Obchodného zákonníka nezávisle od skutocnosti, ci poskytovatel odstúpil od
tejto Zmluvy alebo nie.
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5.2 Náhrada škody podla bodu 5.1 tejto Zmluvy je splatná v lehote desiat:ch (10)
dní po dorucení písomnej výzvy oprávnenej zmluvnej strany. Písomná výzva
bude obsahovat špecifikáciu škody. Práva a povinnosti založené týmto clánkom
pretrvávajú i po ukoncení tejto Zmluvy.
Clánok 6
Dorucovanie
6.1 Každé dorucenie, ktoré sa môže alebo má uskutocnit na základe alebo v súlade
s touto Zmluvou, bude vykonané písomne a dorucené osobne, dorucovatelskou
službou alebo poštou. Správy sa považujú za dorucené na adresy uvedené
v Úvode tejto zmluvy v prvý pracovný den po osobnom dorucení, alebo dorucení
uzné!vanou miestnou dorucovatelskou službou, alebo poštou. Ak bude správa
u1Gžená na pošte, považuje sa za dorucenú na osemnásty den po jej uložení.
Ak niektorá strana vykoná dorucenie oznámenia viacerými uvedenými
spôsobmi, správa sa pokladá za dorucenú druhej strane v prvý z uvetjených
dni.
ó,2 V prípade spochybnenia dorucenia stací odosielatelovi preukázat, že správa
bola dorucená jedným zo spôsobov uvedených v bode 6.1.
Clánok 7
Nadobudnutie vlastníctva
7.1 Prijímatel nadobudne vlastníctvo k Technike v okamihu jej prevzatia od
poskytovatela, co sa uskutocní preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí
techniky a uzavretím tejto zmluvy.
7.2 Zriadovatel školy/školského zariadenia v súlade so zákonom c. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nadobúda poskytnutú Techniku do
viastn,íctva pricom škola/školské zariadenie vykonáva správu nad Technikou
prevzatou od poskytovatela.
Zriad'ovatel školy/školského zariadenia v súlade so zákonom c. 446/2001 Zb.
(; ""1ajetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov nadobúda
posKytnutú Techniku do vlastníctva, pricom škola/školské zariadenie vykonáva
správu nad Technikou prevzatou od poskytovatela.
Predmetné ustanovenie sa netýka súkromných a cirkevných škôl.
7.3 Prijímatel nie je oprávnený postúpit ani inak previest ci zatažit svoje práva
a povinnosti podla tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu
poskytovatela.
Clánok 8
Záverecné ustanovenia
8.1 Táto Zmluva nadobúda platnost v den jej podpisu obidvoma zmluvnými
stranami. Táto zmluva nadobúda úcinnost den po zverejnení v Centrálnom
registri zmlúv.
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Ak sa ktorékolvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným, neúcinným alebo
neuskutocnitelným, nebude tým dotknutý zvyšok Zmluvy a všetky ostatné
ustanovenia zostávajú platné, úcinné a vykonatelné v rozsahu stanovenom
zákonom. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradit neplatné, neúcinné alebo
neuskutocnitelné ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré budú svojím
zmyslom a významom co najviac podobné ustanoveniam, ktoré boli neplatné,
leÚcinné alebo neuskutocnitelné.

8.3 Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán. Neexistujú,
s výnimkou Zmluvy o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu
uzavretej medzi poskytovatelom a prijímatelom, iné písomné alebo ústne
dohody s rovnakým predmetom ako táto Zmluva. Ak také existujú, sú neplatné
a nahradené touto Zmluvou. Každá úplná alebo ciastocná zmena alebo úprava
tejte Zmluvy sa musí vykonat písomne a musí byt' podpísaná obidvoma
stranami.
8.4 Táto Zmluva je záväzná pre zmluvné strany a ich právnych nástupcov.
8.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach.
8 6 Zmluvné strany tejto Zmluvy vyhlasujú, že sú právne spôsobilé, uzatvárajú túto
Zmluvu slobodne a vážne, že táto Zmluva nebola vyhotovená pod nátlakom ani
za nevýhodných podmienok, že si túto Zmluvu precítali a jej obsah prijímajú, že
sú si vedomé povinností, ktoré z nej vyplývajú, a na dôkaz toho ju podpisujú.

V Bratislave dna:

o 1 APR.2012

Poskytovatel:
Prijimater:
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