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ZMLUVA O BEZODPLATNOM PREVODE  MAJETKU ŠTÁTU č. 381/ITA/2018 
uzatvorená podľa § 18i zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 

 
Prevodca: Centrum   vedecko-technických   informácií SR 
Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
Zastúpený: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ  
IČO: 00151882 
IČ DPH: SK2020798395 
DIČ: 2020798395 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000498154/8180 
                                                    7000064743/8180 
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0049 8154  
                                                   SK05 8180 0000 0070 0006 4743 
 (ďalej ako „prevodca“ ) 
 
Nadobúdateľ: Základná škola 
Sídlo: Krosnianska 4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov 

Zastúpený: Ing. Danka Daneshjoová, riaditeľka školy  

IČO: 35546875 

DIČ: 2021676998 
  

 (ďalej ako „nadobúdateľ“ alebo “škola”) 
 
 
uzatvorili túto zmluvu  o bezodplatnom prevode  hnuteľného majetku štátu (ďalej len 
„zmluva“): 

 
 

Čl. II  
Preambula 

 

1. Prevodca je prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre národný projekt „IT 
Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, ITMS  kód  projektu 312011F057 (ďalej len 
„projekt“), realizovaného na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
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príspevku č. OPĽZ/3/2017 (ďalej len „Zmluvy o poskytnutí NFP“) z Operačného programu 
Ľudské zdroje. 
 

2. Hnuteľný majetok štátu (ďalej aj „hnuteľný majetok“, alebo „HMŠ“ alebo „prevádzaný 
majetok“), ktorého prevod vlastníckeho práva je predmetom tejto zmluvy, prevodca 
nadobudne z nenávratného finančného príspevku uvedeného v bode 1 tohto článku na 
základe Rámcovej dohody číslo 284/ITA/2018 zo dňa 15.10.2018 uzatvorenej medzi 
prevodcom a spoločnosťou SPOJNET s.r.o.  v znení  jej neskorších dodatkov a Rámcovej 
dohody číslo 285/ITA/2018 zo dňa 15.10.2018 uzatvorenej medzi prevodcom a spoločnosťou 
Asseco Central Europe, a.s. v znení  jej neskorších dodatkov (ďalej ako „Rámcove dohody“), 
(spoločnosti SPOJNET s.r.o. a Asseco Central Europe, a.s. totožne ďalej ako „predávajúci“ 
alebo ako „dodávateľ“.) V zmysle ustanovení Rámcových dohôd nadobudne kupujúci, t. j. 
prevodca vlastnícke práva k hnuteľnému majetku dňom zaplatenia predávajúcemu. 
Užívateľské práva k hnuteľnému majetku prechádzajú na kupujúceho momentom 
doručenia, t. j.  prevodca má právo odovzdať  do užívania nadobúdateľovi hnuteľný majetok 
ešte pred zaplatením faktúry. 
 

3. Nadobúdateľ je partnerom projektu na základe Zmluvy o partnerstve č.: 226/ITA-ZŠ/2017 
zo dňa 5.10.2017 uzatvorenej medzi nadobúdateľom a  prevodcom (ďalej ako „Zmluva 
o partnerstve“) 
 

4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo súhlas na 
bezodplatný prevod vlastníctva hnuteľného majetku štátu v zmysle § 18i zákona o správe 
majetku štátu listom č. 2018 /14095:4-60B0  zo dňa 5. 11. 2018 
 

Čl. III 
Predmet zmluvy  

 
1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o bezodplatnom prevode správy 

hnuteľného majetku štátu, ktorý prevodca nadobudne do správy na základe Rámcových 
dohôd za finančné  prostriedky definované v článku II - Preambule tejto zmluvy.  Prevodca v 
súlade s § 18i zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o správe majetku štátu“) po nadobudnutí správy majetku štátu 
bezodplatne prevedie vlastníctvo hnuteľného majetku štátu uvedeného  prílohe č. 1 – 
Špecifikácia hnuteľného majetku (ďalej aj „príloha č. 1“) nadobúdateľovi.  
 

2. Nadobúdateľ vyhlasuje, že vlastníctvo k prevádzanému majetku bez výhrad prijíma a 
nadobudnutý majetok, ktorý je predmetom tejto zmluvy bude nadobúdateľ využívať len na 
plnenie úloh v rámci predmetu činnosti školy v zmysle ustanovenia § 18i zákona o správe 
majetku štátu a zároveň sa zaväzuje, že hnuteľný majetok môže byť počas realizácie 
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projektu a počas obdobia udržateľnosti výsledkov, t. j. do 31.10.2025 využívaný len na účely 
projektu. V prípade porušenia tejto povinnosti má prevodca právo odstúpiť od zmluvy.  
 

3. Hnuteľný majetok, ktorý je predmetom tejto zmluvy je vedený v účtovníctve prevodcu 
v celkovej obstarávacej cene 22 015,98 €, slovom dvadsaťdva tisíc pätnásť eur a 98 centov  
s DPH. 

 
Čl. IV 

Deň prevodu vlastníctva a jeho účel 
 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že hnuteľný majetku štátu prevezme po uzavretí  tejto 
zmluvy nadobúdateľ od dodávateľa, resp. ním poverenej prepravnej spoločnosti (ďalej aj ako 
„kuriér“) spôsobom bližšie špecifikovaným v článku V.  tejto zmluvy. 
 

2. Prevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku na nadobúdateľa nastane ihneď potom, 
ako sa vlastníkom majetku stane prevodca (t. j. okamihom uhradenia kúpnej ceny  
dodávateľovi), o tomto bude nadobúdateľ vyrozumený oznámením zverejneným na web 
stránke http://itakademia.sk/. 
 

3. Nadobúdateľ  nadobúda právo užívať hmotný majetok, ako aj  neobmedzené užívacie právo 
na  užívanie softvéru, ktorý je súčasťou hmotného majetku, v rozsahu podľa § 19 ods. 4 
Autorského zákona, okamihom jeho prevzatia od kuriéra a podpisom dodacieho listu, týmto 
okamihom je nadobúdateľ zodpovedný za škodu na prevzatom majetku. 

 
Čl. V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Prevodca sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť potrebnú na plnenie tejto zmluvy. 
 

2. Nadobúdateľ vyhlasuje, že škola spĺňa podmienku stanovenú v § 18i zákona o správe majetku 
štátu, t. j. že je zaradená minimálne jeden rok do siete škôl podľa osobitného zákona. V 
prípade  uvedenia  nepravdivých údajov má prevodca právo odstúpiť od zmluvy. 
 

3. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že hnuteľný majetok preberie do svojho užívania nasledovným 
spôsobom:  
 

3.1  Dodávateľ oznámi termín dodania hnuteľného majetku nadobúdateľovi min. 
5  pracovných  dní vopred elektronickou poštou, faxom alebo inak po dohode 
 zmluvných strán. Dodanie hnuteľného majetku do miesta dodania sa uskutoční 
 výhradne po vzájomnom odsúhlasení termínu zmluvnými stranami. Nadobúdateľ 
 zabezpečí, aby v oznámený deň prevzal hnuteľný majetok od kuriéra jej štatutárny 
 zástupca alebo ním poverená kontaktná osoba v zmysle Rámcovej dohody 
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(štatutárny zástupca, aj poverená osoba ďalej  ako „poverená osoba“) 
spôsobom bližšie špecifikovaným v bode 3.3 tohto článku. 

 
3.2.  Dodávateľ je povinný spolu s prevádzanými hnuteľnými vecami odovzdať 
 nadobúdateľovi všetky časti sprievodnej dokumentácie od výrobcov dodávaných 
 zariadení, najmä záručné podmienky ku každému druhu tovaru spolu s adresou a 
 kontaktnými údajmi na autorizované záručné servisné strediská s uvedením presnej 
 adresy, vrátane kontaktnej osoby, telefónu, faxu a e-mailu, návod na obsluhu, 
 návod na údržbu a technické certifikáty, vyhlásenie o zhode, atesty. Príslušnú časť 
 dokumentov,  ktoré prevodca potrebuje pre riadne vedenie účtovníctva a evidenciu 
 majetku zašle  nadobúdateľ prevodcovi  bezodkladne, najneskôr však do 3 dní odo 
 dňa prevzatia zásielky. 
 
3.3  Poverená osoba pri prevzatí zásielky - hnuteľného majetku skontroluje 

 neporušenosť  obalu a počet krabíc zásielky a v prípade správnosti  potvrdí 
 prepravný list kuriérovi. Následne bezodkladne skontroluje úplnosť zásielky a 
 vizuálne dodané predmety a  potvrdí v 3 vyhotoveniach k zásielke priložený 
 dodací list, alebo následne zaslaný dodací list. Potvrdený dodací list v 2 
vyhotoveniach pošle dodávateľovi a  1  vyhotovenie zostane nadobúdateľovi, 
ktoré bude uchované minimálne počas doby  realizácie projektu, pretože slúži 
ako záručný list. 

 
3.4  Na dodacom liste, ktorý vyhotoví dodávateľ, bude uvedená špecifikácia tovaru v 
 druhoch a množstvách, jednotková cena položiek dodávaného tovaru, jeho celková 
 výška, miesto a dátum prevzatia tovaru. Dodací list bude zároveň obsahovať meno, 
 priezvisko a podpis osoby, ktorá za nadobúdateľa prevádzaný hnuteľný majetok 
 preberá. 
 
3.5  V prípade, že na hnuteľnom majetku alebo jeho časti sa v čase jeho prevzatia 
 vyskytla zjavná vada, resp. bola zásielka neúplná je nadobúdateľ oprávnený 
 hnuteľný majetok napriek tomu prevziať, pričom uvedie, že ho preberá s vadami, 
 tieto do dodacieho listu konkretizuje a ustanoví dodávateľovi lehotu, maximálne 
 však 14 dní od prevzatia, dokedy musí vady odstrániť. O skutočnostiach, ktoré sú 
 uvedené v predchádzajúcej vete, nadobúdateľ bezodkladne, najneskôr však do 2 
 dní odo dňa prevzatia upovedomí dodávateľa i prevodcu elektronickou poštou,  
 faxom alebo písomne na adresy a/alebo na  tel. číslo uvedené v dodacom liste v 
 nasledujúcom rozsahu: 

(i)  dátum a čas nahlásenia, 
(ii)  názov, označenie, typ a výrobné číslo predmetu,  
(iii) podrobný popis a prejav závady,  
(iv) adresa umiestnenia predmetu, číslo zmluvy, číslo dodacieho listu 
(v)  meno oznamovateľa závady a kontakt (telefón, emailová adresa). 
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3.6  Postupom uvedeným v bode 3.5. tohto článku oznamuje  nadobúdateľ aj ostatné 
 zistené závady, pričom na požiadanie je povinný predložiť potvrdený dodací list, 
 resp.  doklad o záruke, zabezpečiť prítomnosť poverenej osoby nadobúdateľa pri 
 riešení  reklamácie (predvedenie závady a pod.) a poskytnúť inú potrebnú súčinnosť. 
 

4. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že v prípade, že nezabezpečí prevzatie hnuteľného majetku v 
dohodnutom termíne, uhradí v plnej výške náklady na jeho skladovanie a opätovné 
doručenie. 
 

5. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že v prípade nezabezpečenia súčinnosti pri reklamácii závad 
hnuteľného majetku uhradí všetky náklady, ktoré  dodávateľovi vzniknú zmarením riešenia 
reklamácie. 
 

6. Nadobúdateľ  je povinný bezodkladne  zabezpečiť označenie jednotlivých predmetov 
hnuteľného majetku, ako aj miestností, v ktorých bude hnuteľný majetok umiestnený  
nálepkami a plagátmi, ktoré prevodca doručí nadobúdateľovi spolu s metodickým pokynom. 
Táto povinnosť označenia miestností i hnuteľného majetku trvá počas celej doby trvania 
projektu.  
 

7. Nadobúdateľ je povinný viesť riadnu evidenciu prevedeného hnuteľného majetku podľa 
platnej legislatívy ako aj svojich vnútorných predpisov a viesť o HMŠ účtovníctvo, t. j. 
zabezpečí zaevidovanie hnuteľného majetku do svojej evidencie majetku do nadobudnutia 
vlastníctva ako cudzí majetok, po nadobudnutí vlastníctva do svojho účtovníctva, prípadne 
operatívnej evidencie, a to všetko tak, aby si mohol nadobúdateľ  kedykoľvek splniť 
povinnosti bližšie špecifikované v článku VI. tejto zmluvy. 
 

8. Nadobúdateľ berie na vedomie, že nebezpečenstvo škody na hnuteľný majetok prechádza 
na nadobúdateľa v okamihu prevzatia od dodávateľa, preto nadobúdateľ zabezpečí 
poistenie majetku pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd 
počas celej doby trvania projektu a do doby udržateľnosti projektu, t. j. minimálne do 
31.10.2025, pričom toto poistenie bude platné a účinné najneskôr od okamihu prevzatia 
majetku od dodávateľa. Kópiu poistnej zmluvy overenú štatutárnym zástupcom školy zašle 
nadobúdateľ prevodcovi bezodkladne, najneskôr však do 3 dní odo dňa prevzatia prvej 
zásielky. 
 

9. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že v prípade škodovej udalosti zabezpečí  informovanie o škode a 
o postupe jej riešenia prevodcu ihneď, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel. 
 

10. Nadobúdateľ je povinný zabezpečiť opravy nad rámec záručných opráv, ako i prevádzkové 
náklady súvisiace s  hnuteľným majetkom. 
 

11. Nadobúdateľ berie na vedomie, že záručná doba dodaného majetku je 24 mesiacov od 
dodania.  
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12. Nadobúdateľ berie podpisom tejto zmluvy na vedomie, že záruka dodávateľa na hnuteľný 
majetok sa nevzťahuje na závady spôsobené z neznalosti, nedbalosti, zámerne, nedodržaním 
obvyklých pracovných podmienok a že za odstránenie takto vzniknutých závad nesie 
zodpovednosť a náklady na ne hradí  nadobúdateľ. 
 

13. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak nastane poistná udalosť, je nadobúdateľ povinný 
o tejto skutočnosti bezodkladne informovať písomne prevodcu, tak aby mohol prevodca 
splniť povinnosť informovať poskytovateľa finančných prostriedkov - Sprostredkovateľský 
orgán (ďalej aj ako „SO“) v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.  Po obdržaní poistného krytia je 
nadobúdateľ povinný bezodkladne písomne informovať  prevodcu, ktorý je o tejto 
skutočnosti povinný informovať SO. Z vyplatenej  poistnej sumy nadobúdateľ následne 
zabezpečí chýbajúci, resp. poškodený hnuteľný majetok. Nadobúdateľ môže využiť aj vlastné 
prostriedky a zabezpečiť nový hnuteľný majetok ešte pred  vyplatením poistného krytia, 
avšak uvedené vlastné prostriedky si nemôže nadobúdateľ nárokovať u prevodcu ani u SO, 
a to ani v prípade, pokiaľ by poisťovňa poistné krytie nevyplatila. V prípade, ak dôjde k 
poistnej udalosti počas realizácie projektu a poistné plnenie obdrží nadobúdateľ až po 
ukončení projektu, je nadobúdateľ povinný opätovne zabezpečiť hnuteľný majetok, príp. 
vrátiť príspevok SO v lehote, ktorú určí SO.  Na opätovné zabezpečenie hnuteľného majetku 
sa vzťahujú ustanovenia o verejnom obstarávaní. 
 

14. Nadobúdateľ  a prevodca berú na vedomie, že záväzky obsiahnuté v tejto zmluve nie je 
možné počas realizácie projektu a počas obdobia udržateľnosti výsledkov, t. j. do 
31.10.2025 previesť na tretie osoby. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie 
nijaké práva a povinnosti a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. V prípade porušenia tejto 
povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy 
odstúpiť. 
 

Čl. VI  
Osobitné ustanovenia o kontrole 

 
1. Nadobúdateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly 

orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa§ 6 a § 10 zákona č. 292/2014 Z. z. o 
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a podľa článku 123 a nasl. nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013 
zo 17. decembra 2013 resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa § 
6 a § 10 zákona č. 292/2014 a podľa článku 123 a nasl. nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013 zo 
17. decembra 2013 na výkon kontroly.  Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti 
pri výkone kontroly neprináleží nadobúdateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. 
Táto povinnosť trvá aj po zániku tejto zmluvy. V prípade zmeny vyššie uvedených 
legislatívnych aktov je nadobúdateľ povinný podriadiť sa kontrole príslušných orgánov 
tak, aby bol dosiahnutý účel sledovaný týmto zmluvným ustanovením. 
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2. Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo 
strany nadobúdateľa sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy, ktoré zakladá 
právo prevodcu na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € ( sto eur), a to  opakovane za každé 
takéto porušenie tejto povinnosti. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 10 dní po doručení 
písomnej výzvy. Prípadný nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. Prevodca je 
oprávnený uplatniť si voči nadobúdateľovi nárok na náhradu vzniknutých neoprávnených 
výdavkov, ktoré vzniknú prevodcovi v dôsledku kontroly, ako aj náhradu vzniku škody v 
dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných 
podkladov zo strany nadobúdateľa. Škola je povinná túto škodu nahradiť v plnej miere v 
lehote 10dní po doručení písomnej výzvy. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu 
upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch pre implementáciu projektov zo 
štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2014-2020. 

 
Čl. VII 

Ukončenie zmluvy 
 

1. Zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od 
zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší túto zmluvu alebo 
z dôvodov uvedených v zákone. Odstúpenie je účinné doručením písomného odstúpenia 
druhej zmluvnej strane; týmto dňom sa zmluva zrušuje. 
 

2. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje nedodržanie práv a povinností stanovených 
touto zmluvou ako i Zmluvou o partnerstve. 
 

3. V prípade akéhokoľvek odstúpenia od tejto zmluvy je škola povinná bezodkladne vrátiť 
prevodcovi prevedené hnuteľné veci v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu. 
 

4. V prípade, ak od zmluvy odstúpi prevodca, má právo uplatniť si voči škole nárok na náhradu 
škody a vzniknutých výdavkov.  Náhrada škody je splatná v lehote 10 dní po doručení 
písomnej výzvy oprávnenej zmluvnej strany. Písomná výzva bude obsahovať špecifikáciu 
škody. Práva a povinnosti založené týmto článkom pretrvávajú i po ukončení tejto zmluvy. 
 

5. V prípade vyradenia nadobúdateľa zo siete škôl prechádza majetok po predchádzajúcom 
súhlase prevodcu na nástupnícku školu, ktorá je povinná prevziať práva a povinnosti 
pôvodnej školy vyplývajúce zo Zmluvy o partnerstve a tejto zmluvy .  

 
Čl. VIII  

Osobitné ustanovenia  
 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky 
skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.  
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodujúcim jazykom je slovenský jazyk a v prípade sporov 

vzniknutých na základe tejto zmluvy bude rozhodujúci právny poriadok Slovenskej republiky.  
 

3. Doručením všetkých písomností medzi zmluvnými stranami sa na účely tejto zmluvy rozumie 
prijatie zásielky v písomnej forme na adresu sídla zmluvnej strany uvedenej v čl. I tejto zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia zásielky druhej zmluvnej strane nastávajú tiež 
dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky 
adresátom. Zmluvné strany môžu písomnosti doručovať aj prostredníctvom elektronickej pošty, 
alebo osobne na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ak v zmluve nie je uvedené inak.  

 
Čl. IX  

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia podľa § 47a zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 13 zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zmluva je povinne zverejňovaná podľa 
§ 5a zákona o slobode informácií. Jej zverejnenie zabezpečí prevodca. 

 
2. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, ostatné 

ustanovenia zmluvy nie sú touto neplatnosťou dotknuté a ostávajú v platnosti. Namiesto 
neplatného ustanovenia sa vzťahy zmluvných strán upravené touto zmluvou budú spravovať 
príslušnými platnými právnymi predpismi. 

 
3. Na právne vzťahy touto zmluvou  výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenie 

zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zák. č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými príslušnými právnymi 
predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. 

 
4. Akékoľvek dodatky a zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť výlučne formou písomných a 

očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a podliehajú povinnému zverejneniu v 
Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Účinnosť dodatkov nastáva dňom nasledujúcim po ich 
zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, ak sa zmluvné strany v súlade s § 47a ods.2 zák. č 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nedohodnú inak.   
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5. Zmena  kontaktných údajov uvedených v článku I. tejto zmluvy , t. j.  zmena názvu zmluvnej 
strany, štatutárneho zástupcu, resp. riaditeľa a sídla, okrem zmeny IČO,  podlieha 
oznamovacej povinnosti zmluvných strán. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa 
informovať o týchto zmenách ihneď, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa, kedy tieto 
zmeny nastali. 

 
6. Táto zmluva je vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých prevodca po jej podpísaní 

obdrží 2 (dve) vyhotovenia a 1 (jedno) vyhotovenie obdrží nadobúdateľ. 
 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  
Príloha č. 1 - Špecifikácia hnuteľného majetku štátu 
Príloha č. 2 - Postup pri reklamácii 

 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani pod  

nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle. Zmluvné strany spoločne 
prehlasujú , že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, zmluvné prejavy 
sú jasné, určité a zrozumiteľné, právny úkon je vykonaný v predpísanej forme, zmluvu si 
dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej porozumeli a že podpisujúce osoby 
sú oprávnené k jej podpisu a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
V Bratislave......................................                                     V............................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
............................................................. .............................................................. 

      prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.     Ing. Danka Daneshjoová 
             generálny riaditeľ              riaditeľka školy 
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                Príloha č. 2 - Postup pri reklamácii 
 
 

1. Pre majetok dodaný spoločnosťou SPOJNET s.r.o.   
 
V prípade technickej poruchy dodaných zariadení je potrebné túto poruchu bezodklad-
ne nahlásiť e-mailom na adresu: servis.cvti@spojnet.sk.  
 
Oznámenie poruchy musí obsahovať tieto informácie: 
- názov reklamovaného zariadenia podľa dodacieho listu, 
- výrobné číslo reklamovaného zariadenia podľa dodacieho listu, 
- stručný opis prejavov poruchy, 
- miesto, kde sa reklamované zariadenie nachádza (adresa školy), 
- meno a telefonický kontakt na zamestnanca školy, ktorý nahlasuje poruchu, 
- dátum a čas nahlásenia poruchy. 

 
 

2. Pre majetok dodaný spoločnosťou Asseco Central Europe, a.s. 
V prípade technickej poruchy dodaných zariadení je potrebné túto poruchu bezodklad-
ne nahlásiť  e-mailom na adresu: cvti-support@asseco-ce.com 
 
Oznámenie poruchy musí obsahovať tie isté informácie ako v bode 1 tejto prílohy. 
 


