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ZMLUVA

o bezodplatnom prevode majetku štátu c. 250/2014
uzavretá podla § 18i zákona c. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu

(dalej len ako "Zmluva")

medzi:

1. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Sídlo: Žehrianska 9

851 07 Bratislava
PhDr. Romana Kanovská, riaditel'ka
42134943
2022673994

Zastúpený:
ICO:
DIC:

(dalej aj ako "NÚCEM"alebo "Poskytovatel")

a

2. Škola:
Sídlo:

Gymnázium
Duchnovicova 13
068 13 Medzilaborce
PhDr. Tarca Vladimír, riaditel
161055

Zastúpená:
ICO:

Zriadovatel:
Sídlo:

Prešovský samosprávny kraj
Prešov

(dalej len ako "Prijímatel")

Úvodné ustanovenia

1. Poskytovatel je správcom majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky,
s ktorým ako správca nakladá v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 2 zákona c.
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom znení.

2. Prijímatel' má s Poskytovatel'om uzavretú Zmluvu o rámcových podmienkach
spolupráce C. 1742 zo dna 19.9.2013 (dalej len ako "Rámcová zmluva"); táto
Zmluva je uzavretá na základe ustanovení Rámcovej zmluvy a v súlade s jej
znením, ktoré je pre Prijímatela a Poskytovatel'a záväzné v celom rozsahu,
ak táto Zmluva výslovne neustanovuje inak.

3. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (dalej len
"Ministerstvo") ako zriadovatel vo vztahu k majetku štátu v správe NÚCEM,
udelilo pred podpisom tejto Zmluvy súhlas s prevodom majetku štátu podla
tejto Zmluvy dna 17. 12.2013 císlo 2013-21912/61740: 2 - 38.
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1. Clánok Definicia pojmov

1.1 Pojmy definované v Rámcovej zmluve uvádzané v tejto Zmluve velkým
zaciatocným písmenom, ak táto Zmluvavýslovneneuvádza inak, platia aj
pre túto Zmluvu; okrem uvedeného, tieto pojmy uvedené v tejto Zmluve
s velkýmzaciatocnýmpísmenommajúv tejtoZmluvenasledovnývýznam:
1.1.1 "Poskytovater" je NÚCEMako správca majetkuštátu.
1.1.2 "Projekt" znamená národnýprojektnZvyšovaniekvalityvzdelávania

na základných a stredných školách s využitfm elektronického
testovania", kód ITMS: 26110130546 a 26140130030, realizovaný
poskytovatelom z prostriedkov Európskej únie - OP Vzdelávanie.

1.1.3 "Hardware a software" znamená zariadenie výpoctovejtechniky-
stolový PC spolu so softvérovým balikom MS office Standard
a antivírusovýmsoftvéromESET. Predmetný Hardwarea software
nadobúda Poskytovatel na základe Ciastkovej zmluvy c. 01
k Rámcovej dohode c. 0729/2013, v zmysle ktorej, na základe
objednávky Poskytovatela, uskutocni dodávatel dodanie Hardware
priamok rukámPrijímatela.

1.1.4 "Zákon o správe majetku štátu" znamená zákon c. 278/1993 Z.z.
o správe majetkuštátu zneni neskoršich predpisov.

1.1.5 "Majetok" znamená hnutelný majetok - Hardware so software,
ktorý je predmetom prevodu podla tejto Zmluvy; Majetok bude
využivaný len na plnenie úloh v rámci predmetu cinnosti školy alebo
školského zariadenia v zmysle ustanovenia § 18i Zákona o správe
majetku štátu, v súlade s Rámcovou zmluvou a Projektom.

1.1.6 "Dodávater" znamená príslušné tretie strany, ktoré na základe
zmluvných vztahov s Poskytovatelom zabezpecujú kompletnú
dodávku jednotlivých zložiek -Majetku.

1.1.7 "Preberajúca organizácia" znamená základnú alalebo strednú
školu alebo školské zariadenie na územi Slovenskej republiky
zriadenú jej zriadovatelom, zaradenú najmenej rok do siete škôl a
školských zariadení podla osobitného predpisu, a ktorá je
Poskytovatelom urcená na prebratie niektorej casti Majetku podla
tejto Zmluvy.

1.1.8 Štatutár PO" znamená štatutárneho zástupcu, alebo štatutárnym
zástupcom na základe pisomného poverenia poverenú osobu,
prislušnej Preberajúcej organizácie.

1.1.9 "Preberaci protokol" je jeden alebo viac dokumentov, ktorý
podpíše pri preberaní Majetku Štatutár PO alebo štatutárom PO na
základe písomného poverenia urcený zamestnanec PO, v súlade
s ustanoveniami tejto Zmluvya ktorýzároven slúži-na identifikáciu
Majetku, ktorý je predmetom prevodu na základe tejto Zmluvyz
Poskytovatela na Prijímatela.
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2. Clánok Predmet Zmluvy

2.1 Poskytovatel v súlade s ustanoven im § 18i Zákona o správe majetku štátu
bezodplatne prevádza na Prijimatela Majetok, ktorý je podrobne
definovaný v Preberacom protokole, resp. viacerých Preberacich
protokoloch, v ktorých Prijimatel potvrdi Dodávatelovi prevzatie
predmetného Majetku.

2.2 Prijimatel Majetok uvedený v Preberacom protokole ku dnu podpisu
Preberacieho protokolu bez výhrad prijima a zaväzuje sa poskytnút
Poskytovatelovi alalebo Dodávatelovi všetku súcinnost potrebnú
k riadnemu prevodu Majetku, a to prostrednictvom Štatutárov PO alebo
poverených zamestnancov PO.

3. Clánok Nadobudnutie vlastníctva -Dodanie Majetku

3.1 Prijimatel nadobudne vlastnieke právo k Majetku okamihom jeho prevzatia
príslušným Štatutárom PO alebo nim povereným zamestnancom PO
priamo od prislušného Dodávatela a zaúctuje nadobudnutie Majetku v
súlade s úctovnými predpismi; o prevzati Majetku bude spisaný preberaci
protokol, ktorý sa stane ako prfloha súcast tejto Zmluvy. Dnom prevzatia
Majetku priamo od Dodávatela prechádza na Prijimatela tiež
nebezpecenstvo škody na Majetku.

3.2 Zriadovatel prislušnej Preberajúcej organizácie, v súlade s ustanoveniami
zákona C. 138/1991 Zb. o majetku obcí, alebo v súlade s ustanoveniami
zákona C. 446/2001 Zb. o majetku vyššich územných celkov, alalebo v
súlade s ustanoveniamni Zákona o správe majetku štátu, nadobúda
poskytnutý Majetok do vlastníctva, pricom príslušná Preberajúca
organizácia vykonáva správu Majetku prevzatého na základe tejto Zmluvy
(uvedené sa netýka súkromných a cirkevných škôl).

3.3 Prijímatel zabezpeci, aby Štatutár PO alebo ním poverený zamestnanec
PO odmietol prevzatie Majetku, ktorý bude vykazovat zjavné vady alebo na
ktorom sa vady ukážu pri úvodnom testovani funkcnosti Hardware
(zapojenie do elektrickej siete a k sieti internet a otestovanie základných
funkcii Hardware, vrátane jeho pripojenia k sieti internet) pri odovzdávaní,
ktorého vykonanie sa Prijimatel rovnako zaväzuje zabezpecit.

3.4 Dodávatel je Poskytovatelovi zmluvne zaviazaný spolu s majetkom
odovzdat Prijímatelovi tiež všetky súcasti a príslušenstvo Majetku, ako aj
všetku dokumentáciu, ktoré sú potrebné na nakladanie s Majetkom a na
jeho riadne uživanie. Prijimatel zabezpecí prevzatie aj tejto dokumentácie
a prislušenstva.

3.5 Prijimatel nie je oprávnený postúpit ani inak previest ci zatažit svoje práva
a povinnosti podla tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho
súhlasu Poskytovatela. .

4. Clánok Práva a povinnosti Prijímatera

4.1 Prijímatef sa zaväzuje:
4.1.1 zabezpecit umiestnenie Hardware v priestoroch prislušnej

Preberajúcej organizácie,
4.1.2 prevzatý Majetok a miestnost, v ktorej bude Majetok umiestnený,
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oznacit povinnými znakmi publicity a informovania,

4.1.3 zabezpecit prevzatie Majetku Štatutárom PO, vrátane vyplnenia
a podpisu Preberacieho protokolu, v termínoch dohodnutých
s Poskytovatelom a oznámených Dodávatelovi, a jeho zaradenie
podla platných úctovných postupov.

4.1.4 zabezpecit vykonanie úkonov (najmä, no nie len kontrolné
testovanie pripojenia) pri prevzatí Majetku smerujúcich k prevereniu
funkcnosti Hardware; ustanovenia bodu 3.3 tejto Zmluvy tým nie sú
dotknuté,

4.1.5 zabezpecit úcast, ako aj poskytnutie dalšej potrebnej súcinnosti,
príslušných osôb zo strany Preberajúcej organizácie, na zaškolení
Dodávatelom o podmienkach riadneho užívania jednotlivých súcastí
Majetku,

4.1.6 Majetok prevzatý od Dodávatela poistit proti nasledovným rizikám:
poškodenie, strata, znicenie, odcudzenie a iné škody na vlastné
náklady; kópiu poistnej zmluvy Prijímatel predloží Poskytovatelovi
na jeho vyžiadanie,

4.1.7 využívat Majetok len na úcel uvedený v tejto Zmluve a Rámcovej
zmluve,

4.1.8 strpiet výkon kontroly/overovania súvisiaceho s využívaním Majetku
kedykolvek pocas platnosti a úcinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,
ktorá bola uzatvorená medzi Ministerstvom a Poskytovatelom, a to
príslušnými oprávnenými osobami (napr.: riadiaci orgán 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, osobý prizvané uvedenými orgánmi
v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky
a Európskeho spolocenstva) a poskytnút im všetku potrebnú
súcinnost,

4.1.9 v prípade zistenia nedostatkov orgánmi uvedenými v bode 4.1.8
tejto Zmluvy, ktoré budú mat za následok vznik neoprávnených
výdavkov spôsobených Prijímatelom, tieto v plnej výške nahradit
Poskytovatelovi.

5. Clánok Práva a povinnosti Poskytovatera

5.1 Poskytovatel sa zaväzuje:
5.1.1 zabezpecit dodanie Majetku podla tejto Zmluvy prostredníctvom

Dodávatela,
5.1.2 vcas oznámit elektronickou poštou Prijímatelovi termín dodania

Majetku a ostatné informácie nevyhnutné pre riadne prevzatie a
následné užívanie Majetku,

5.1.3 dodat povinné znaky publicity a informovania na oznacenie Majetku
a miestnosti, v ktorej bude technika umiestnená.

6. Clánok Trvanie a ukoncenie Zmluvy

6.1 Ktorákolvek strana môže odstúpit od tejto Zmluvy, a to z dôvodu
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uvedeného v zákone alebo v prípade podstatného porušenia zmluvných
povinností druhou zmluvnou stranou; úcinky odstúpenia od Zmluvy nastanú
dnom, kedy bude písomné odstúpenie odstupujúcej strany druhej strane
dorucené.

6.2 Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä nedodržanie práv
a povinností Prijímatela uvedených v cl. 4. tejto Zmluvy.

6.3 Zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú.

7. Clánok Záverecné ustanovenia

7.1 Táto Zmluva sa riadi a vykladá v súlade s právnym poriadkom Slovegskej
republiky. Ak nie je dohodnuté v tejto Zmluve inak, riadia sa právne vztahy
z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Zákona o prevode majetku
štátu, Obchodného zákonníka, Obcianskeho zákonníka a súvisiacimi
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.2 Táto Zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu oprávnenými zástupcami
Zmluvných strán a úcinnost dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia: tým
nie sú dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa úcinnosti prevodu
Majetku na Prijímatela (jeho zriadovatela), resp. úcinnosti prevodu správy
Majetku na Prijímatela (jeho zriadovatela).

7.3 Táto Zmluva je povinne zverejnovaná zmluva podla ustanovení § 5a
zákona C. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom
znení v spojení s ustanoveniami § 271 ods. 2 a § 1 ods. 2 Obchodného
zákonníka a s ustanoveniami § 47a Obcianskeho zákonníka. Prijímatel
súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy vrátane jej príloh bez vynechania
ktorejkolvek casti jej textu a dodatkov, a tiež disponuje písomným
súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za Prijímatela) na
zverejnenie jej údajov v tejto Zmluve, v jej prílohách a dodatkoch, a to
zverejnenie Poskytovatelom pocas trvania jeho povinnosti podla § 5a § 5b
zákona o prístupe k informáciám. Tento súhlas možno odvolat len po
predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovatela.

7.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením obsahu tejto Zmluvy tretím
osobám v nevyhnutnom rozsahu, v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády
Slovenskej republiky na Internete - príslušnej webovej stránke
(www.crz.aov.sk).

7.5 Neoddelitelnou súcastou tejto Zmluvy sú:

7.5.1 Príloha c. 1 - Preberací protokol obsahujúci špecifikáciu
preberaného Majetku, podpísaný príslušným Dodávatelom a
Prijímatelom v zmysle tejto Zmluvy

7.6 Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možno vykonávat iba písomným
dodatkom k nej.

7.7 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo sa ukáže
ako neplatným podla platného práva, bude toto ustanovenie neúcinné len
do tej miery, do akej je neplatné. Dalšie ustanovenia tejto Zmluvy ostávajú
nadalej záväzné a v plnej platnosti a úcinnosti. Pokial nastane takáto
situácia, Zmluvné strany nahradia neplatné ustanovenie iným ustanovením,
ktoré sa mu svojím obsahom a úcelom bude najviac približovat.

7.8 Akákolvek písomná komunikácia medzi Zmluvnými stranami v tejto
súvislosti sa bude adresovat príslušnej Zmluvnej strane na nižšie uvedenú
adresu a bude sa považovat za dorucenú v prípade:
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7.8.1 dorucenia faxom po tom, .ako bolo odosielatelovi dorucené
potvrdenie, že prenos údajov prebehol v poriadku,

7.8.2 osobného dorucenia, prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak,
po jej prijati,

7.8.3 dorucenie e-mailom po dorucení potvrdenia od príjemcu o prijati,
alebo

7.8.4 doporucenej zásielky k dátumu uvedenému na potvrdení o dorucení
alebo na potvrdení o tom, že zásielku nie je možné dorucit.

7.9 Písomná komunikácia bude adresovaná nasledovne:

Zásielky pre NÚCEM:
Do pozornosti: Mgr. Hana Kotlárová - projektová manažérka
Adresa: Žehrianska 9,851 07 Bratislava
Telefón: +421 232782627
E-mail: hana.kottarova@nucem.sk

Zásielky pre Prijlmatera:
Do pozornosti: PhDr. Tarca Vladimír -riaditel

Škola: Gymnázium
Adresa: Duchnovicova 13

068 13 Medzilaborce
577321002
info@gymlab.sk

Telefón:
E-mail:

7.10 Dôležité písomnosti podla tejto Zmluvy sa musia dorucovat osobne alebo
prostredníctvom doporucenej zásielky.

7.11 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po 2 rovnopisy pre NÚCEM
a 2 rovnopisy pre Prijímatela.

7.12 Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená postúpit túto Zmluvu ako
celok alebo akúkolvek jej cast bez predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej Zmluvnej strany.

Bratislava, dna: 8.1.2014

Za NÚCEM: /
za Prijlmatera:Q

Národný ústav certifikovaných meraní
vzdelávania
PhDr. Romana Kanovská - riaditel

Gymnázium
PhDr. Tarca Vladimír - riaditel

Nt1t,jdnýdstav
certifikovanjrh lt11?r,lrIívzdelávania

lehrian5ka 9, 85107 Bratislava5
ICO:42 134943

GVrJlNÁZIUM
00801 MEDZILABORCE

....

Strana6



1111111111111111111111111111111111I11111111111111I111111111111111

Predávajúci:
CA.TA.LA.N Galvaniho17/A,82104 Bratislava

WORKS ICO: 35810734 DIC: 2020259175

Kupujúci:

Národný ústav certifikovaných Žehrianska9, 85107 Bratislava5

meraní vzdelávania
ICO: 42134943 DlC: 2022673994

,
PREBERACI PROTOKOL císlo: 2132637 -350

Zákazka1Dodaci list: I D02132637 Ciastkovázmluva: 0729/2013(DATALAN70/2013)
ITMS: I 26110130546 Zmluvao BPMŠ: 250/2014

Miesto dodania: Kód školy: I 161055

Názovškoly: Gymnázium ,
Adresa: Duchnovicova 13, 06813 Medzilaborce

V zastúpeni: PhDr. Tarca Vladimir

Telefón: 057 17321002

E-mail: info@gymlab.sk

Popis techniky Pocet ks
cena za ks cena za ks

bez DPH sDPH

Osobný pocítac l. + Monitor l.

1 PC Dell OptiPlex 7010SFF, G2030/2GB/250GBlWin7Pro
4 509,00 € 610,80 €

LCD Benq GL2250
Zárucná doba 36 mesiacov

SW balík k PC/notebooku l. (súcastou inštalácie na PC)
2 MicrosoftOffice Standard - Select program (predinštalovanýna PC) 4 74,00 € 88,80 €

ESET EndPoint Antivirus s 3 rocnou aktualizáciou (predinštalovanýna PC)

Výrobné cisla (osobný pocitac): Výrobné cisla (monitor):
1 3HV2ZZ1 1 ETRAD08191019
2 65G2ZZ1 2 ETRAD08193019
3 78G2ZZ1 3 ETRAD08196019
4 GYG2ZZ1 4 ETRAD08198019

Servisné stredisko DATALAN, a.s., Púchovská 8,831 06 Bratislava celkom bez DPH: 2 332,00 €

mail: NUCEMservis@datalan.sk, http: www.datalan.sk celkom s DPH: 2 798,40 €

Zárucné podmienky podla Reklamacného poriadku a Zmluvy císlo 0729/2013 (70/2013)
uzatvorenej medzi Národný ústav certifikovaných meraní a DATALAN, a.s.

Preberací protokol slúži súcasne ako Zárucný list.

Odovzdal: DATALAN, a.s. Meno a priezvisko preberajúcej osoby:

Dátum: 20.01.2014

FunkciaP'$"fJItyz, U NI::,:-.';':' t!':;o.
D6801 DZILABORCE
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