
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

3.1.12 strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s využívaním Techniky
kedykol'vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá bola
uzatvorená medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu SR
a poskytovateľom, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 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 finančnej kontroly, Certifikačný
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 súlade s
príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho
spoločenstva) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť

3.1.13 že v prípade zistenia nedostatkov orgánmi uvedenými v ods. 3.1.12 tohto čl.,
ktoré budú mať za následok vznik neoprávnených výdavkov spôsobených
prijímatel'om, tieto v plnej výške uhradí poskytovatel'ovi

3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje:

3.2.1 zabezpečiť dodanie Techniky a návodov na inštaláciu dodanej Techniky,
ktorých súčasťou bude aj kontakt na hot-line

3.2.2 oznámiť elektronickou poštou prijímatel'ovi termín dodania Techniky

3.2.3 dodať povinné znaky publicity a informovania na označenie Techniky
a miestnosti, v ktorej bude technika umiestnená

Článok 4
Uzavretie zmluvy a ukončenie zmluvy

4.1 Ktoráko/'vek strana môže odstúpiť od tejto Zmluvy, a to z dôvodu uvedeného
v zákone alebo za podstatné porušenie zmluvných povinností tejto Zmluvy.
Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné
odstúpenie odstupujúcej strany druhej strane doručené.

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

4.3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výnimkou bodov 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 a
3.1.9, ktoré sú účinné počas realizácie Projektu.

Článok 5
Náhrada škody

5.1 V prípade, ak si prijímate/' nesplní svoje povinnosti upravené v čl. 3, má
povinnosť uhradiť náhradu škody v zmysle ustanovenia § 373 a nasl.
Obchodného zákonníka nezávisle od skutočnosti, či poskytovateľ odstúpil od
tejto Zmluvy alebo nie.
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5.2 Náhrada škody podl'a bodu 5.1 tejto Zmluvy je splatná v lehote desiatich (10)
dní po doručení písomnej výzvy oprávnenej zmluvnej strany. Písomná výzva
bude obsahovať špecifikáciu škody. Práva a povinnosti založené týmto článkom
pret. vávajú i po ukončení tejto Zmluvy.

Článok 6
Doručovanie

6.1 Kažc e ooručenie, ktoré sa môže alebo má uskutočniť na základe alebo v súlade
s to.Jo Zmluvou, bude vykonané písomne a doručené osobne, doručovatel'skou
služ.iou alebo poštou. Správy sa považujú za doručené na adresy uvedené
v úvode tejto zmluvy v prvý pracovný deň po osobnom doručení, alebo doručení
uznávanou miestnou doručovatel'skou službou, alebo poštou. Ak bude správa
uložená na pošte, považuje sa za doručenú na osemnásty deň po jej uložení.
Ak n.ektorá strana vykoná doručenie oznámenia viacerými uvedenými
spóso,», ii, správa sa pokladá za doručenú druhej strane v prvý z uvedených
dní

6.2 V p: :,Jade spochybnenia doručenia stačí odosielatel'ovi preukázať, že správa
bol' doručená jedným zo spôsobov uvedených v bode 6.1.

Článok 7
Nadobudnutie vlastníctva

7.1 Prijímateľ nadobudne vlastníctvo k Technike v okamihu jej prevzatia od
pos. .ytovateľa, čo sa uskutoční preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí
tec... .iky a uzavretím tejto zmluvy.

7.2 Zriac'o /ateľ školy/školského zariadenia v súlade so zákonom Č. 138/1991 Zb.
o rTL jelr(u obcí v znení neskorších predpisov nadobúda poskytnutú Techniku do
vlas.níctva, pričom škola/školské zariadenie vykonáva správu nad Technikou
pre. zatou od poskytovatel'a.
Zria.iovateľ školy/školského zariadenia v súlade so zákonom Č. 446/2001 Zb.
o m jeť u vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov nadobúda
pos.c.mutú Techniku do vlastníctva, pričom škola/školské zariadenie vykonáva
spr. .. , .iad Technikou prevzatou od poskytovatel'a.
Pre .,1.c né ustanovenie sa netýka súkromných a cirkevných škôl.

7.3 Prij: nateľ nie je oprávnený postúpiť ani inak previesť či zaťažiť svoje práva
a pc .iru I sti podľa tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu
pas. /luvatel'a.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

8.1 Tát.. Llllluva nadobúda platnosť v deň jej podpisu obidvoma zmluvnými
stro, ,"-"",r t ; Táto zmluva nadobúda účinnosť deň po zverejnení v Centrálnom
reg; "i zmlúv,
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8.2 Ak sa ktorékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo
neuskutočnitel'ným, nebude tým dotknutý zvyšok Zmluvy a všetky ostatné
ustanovenia zostávajú platné, účinné a vykonatel'né v rozsahu stanovenom
zákonom. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné, neúčinné alebo
neuskutočnitel'né ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré budú svojím
zmyslom a významom čo najviac podobné ustanoveniam, ktoré boli neplatné,
neúčinné alebo neuskutočnitel'né.

8.3 Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán. Neexistujú,
s výnimkou Zmluvy o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu
uzavretej medzi poskytovatel'om a prijímateľom, iné písomné alebo ústne
dohody s rovnakým predmetom ako táto Zmluva. Ak také existujú, sú neplatné
a nahradené touto Zmluvou. Každá úplná alebo čiastočná zmena alebo úprava
tejto Zmluvy sa musí vykonať písomne a musí byť 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 prečítali a jej obsah prijímajú, že
sú si vedomé povinností, ktoré z nej vyplývajú, a na dôkaz toho ju podpisujú.
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