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Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja 
polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami. 

Kód ITMS projektu: 26110130549 
OP VZDELÁVANIE – PO 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.  

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 
Cieľ: Konvergencia 

 

ZMLUVA O BEZODPLATNOM PREVODE MAJETKU ŠTÁTU 

č.  PV-02816/2015 

uzavretá v rámci národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné 
vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj 

pracovných zručností a práca s talentami" podľa ust. § 18i zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku 
štátu v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi 

nasledovnými zmluvnými stranami 

 

Prevodca:   Štátny inštitút odborného vzdelávania 

sídlo:    Bellova 54/a, 837 63 Bratislava  

identifikačné číslo:  17 314 852 

daňové identifikačné číslo: 2020887715 

konajúci prostredníctvom: Ing. Branislav Sadloň – námestník úseku európskych projektov a 
programov 

(ďalej len "prevodca") 

a 

 

Nadobúdateľ:   Základná škola 

sídlo:    Pionierska 33, 044 14 Čaňa 

identifikačné číslo:  31953204 

konajúci prostredníctvom: Mgr. Zuzana Bruncová - riaditeľka školy 

(ďalej len "nadobúdateľ") 

 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1. Prevodca zabezpečuje realizáciu projektu pod názvom "Podpora profesijnej orientácie žiakov 
základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej 
výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami", ITMS kód projektu 
26110130549 (ďalej len "Projekt"). 

1.2. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného 
programu Vzdelávanie, prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, 
opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú. 

1.3. Na základe Zmluvy o spolupráci medzi prevodcom ako realizátorom a nadobúdateľom ako školou 
uzavrel prevodca ako požičiavateľ s nadobúdateľom ako s vypožičiavateľom Zmluvu o výpožičke, 
ktorou prevodca prenechal nadobúdateľovi do bezplatného užívania hnuteľné veci nadobudnuté 
v rámci realizácie Projektu (ďalej len "Zmluva o výpožičke"). 

1.4. Predmet prevodu je majetkom štátu v správe prevodcu. 

 

2. Predmet zmluvy 

2.1. Touto zmluvou prevodca podľa podmienok Projektu a so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky bezodplatne prevádza do výlučného vlastníctva 
nadobúdateľa Predmet prevodu (t.j. všetky hnuteľné veci, ktoré boli nadobúdateľovi zapožičané 
na základe Zmluvy o výpožičke) a nadobúdateľ tento Predmet prevodu prijíma. 
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2.2. Nakoľko nadobúdateľ užíva Predmet prevodu na základe skôr uzavretej Zmluvy o výpožičke, 
preberá ho do svojho vlastníctva v stave, v akom sa Predmet prevodu nachádza v čase uzavretia 
tejto zmluvy.  

2.3. Osobitné odovzdanie a prevzatie Predmetu prevodu sa neuskutoční, keďže Predmet prevodu bol 
odovzdaný nadobúdateľovi už na základe Zmluvy o výpožičke. Zmluvné strany potvrdzujú, že 
prevodca odovzdáva a nadobúdateľ preberá Predmet prevodu v rozsahu inventarizačného 
zoznamu, ktorý ako Príloha č. 1 tejto zmluvy predstavuje pre účely tejto zmluvy preberací protokol 
k Predmetu prevodu. Nadobúdateľ nadobúda vlastnícke právo k Predmetu prevodu momentom 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 

3. Osobitné ustanovenia 

3.1. Nadobúdateľ vyhlasuje, že je školou alebo školským zariadením, ktoré je zaradené najmenej rok 
do siete podľa ust. § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších predpisov. 

3.2. Nadobúdateľ zároveň vyhlasuje, že Predmet prevodu bude využívaný len na plnenie úloh v rámci 
predmetu jeho činnosti ako školy alebo školského zariadenia. Nadobúdateľ sa zaväzuje splniť 
podmienku udržateľnosti Projektu v zmysle Príručky pre prijímateľa NFP, Operačný program 
vzdelávanie, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, verzia 9.0 zo dňa 17.02.2015, 
účinnej odo dňa 19.02.2015, zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv 
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1747143&l=sk. 

3.3. Ak by sa niektoré z vyhlásení nadobúdateľa uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto článku 
ukázalo ako nepravdivé, bude môcť prevodca od tejto zmluvy odstúpiť, v dôsledku čoho vznikne 
nadobúdateľovi povinnosť vrátiť Predmet prevodu prevodcovi. 

 

4. Záverečné ustanovenia 

4.1. Táto zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom 01.12.2015 v zmysle ust. § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka.  

4.2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou 
číslovaných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.  

4.3. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa záväzkový vzťah medzi zmluvnými stranami spravuje 
ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky. 

4.4. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných 
ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, 
pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. 

4.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, tri pre prevodcu a jeden pre nadobúdateľa. 

4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzatvárajú ju 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej 
a slobodnej vôli, ju podpisujú. 

 

V Bratislave dňa     v Čani, dňa 

 

 

 

 

Prílohy: Preberací protokol/Inventarizačný zoznam

 

__________________________________________ 

Ing. Branislav Sadloň 
námestník úseku európskych projektov a programov 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 

__________________________________________ 

Mgr. Zuzana Bruncová 
riaditeľka školy 
Základná škola 
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