
Zmluva o výpožičke
uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka

(ďalej len "Zmluva")
l.

Zmluvné strany
1. Požičiavatel': Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stromová 1, Bratislava, 813 30
IČO: 164 381
štatutárny orgán: doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
internetová adresa (URL): www.minedu.sk
(ďalej len "MŠWaŠ SR")

2. Vypožičiavatel': Špeciálna základná škola
Rovníková 11, Košice-Nad jazerom, 04012
kód školy: 031263178
riaditel' školy: Mgr. Jana Valenčáková
(ďalej len "Škola")

II.

1. Dňa 21.11.2013 nadobudla účinnosť zmluva, ktorou bol schválený národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho
školstva (ďalej len "Projekt").

2. Cieľom Projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do
prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie
vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

3. V súlade s cieľmi Projektu MŠVVaŠ SR bezplatne prenecháva Škole predmet výpožičky v stave spôsobilom na riadne užívanie a Škola
ho bez výhrad prijíma.

4. Predmet výpožičky bude špecifikovaný (vrátane počtu jednotlivých zariadení, sériových a majetkových čísiel) v Protokole o odovzdaní a
prevzatí, ktorý je Prílohou Č. 1 a tvorí neoddelitel'nú súčasť tejto Zmluvy. Predmet výpožičky bude zostavený z nasledovnej konfigurácie:

a. interaktívna tabuľa značky aOMO alebo Promethean, ďalej
b. notebook značky Lenovo alebo HP, ďalej
c. tablet značky Samsung a
d. WiFi Router značky D-Link

(ďalej len "Zariadenie").
5. Zariadenie bude odovzdané v mieste adresy Školy.
6. MŠVVaŠ SR je oprávnené splnomocniť tretiu osobu, aby v mene MŠVVaŠ SR odovzdala a nainštalovala Zariadenie.
7. MŠVVaŠ SR prehlasuje, že:

a. výlučným vlastníkom Zariadenia je Slovenská republika v správe MŠVVaŠ SR.
b. Zariadenie nemá faktické - technické a právne vady, ktoré by obmedzovali Školu v jeho riadnom užívaní,
c. Škola má právo Zariadenie užívať bezplatne.

8. Škola sa zaväzuje, že:
a. bude užívať Zariadenie riadne a v súlade s účelom, ktorý je v súlade s Projektom,
b. bude uhrádzať prevádzkové náklady spojené s užívaním Zariadenia z vlastných finančných prostriedkov,
c. bude chrániť Zariadenie pred poškodením, stratou alebo zničením,
d. vyčlení osobitné priestory pre využívanie Zariadenia - digitálna učebňa,
e. zabezpečí poistenie Zariadenia,
f. neprenechá Zariadenie na užívanie tretej osobe, s výnimkou žiakov Školy,
g. zabezpečí súčinnosť pri prevzatí a inštalácii Zariadenia,
h. strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s výpožičkou Zariadenia počas trvania Projektu a poskytne oprávneným osobám

všetku potrebnú súčinnost'.
i. súhlasí s online monitorovaním využívania Zariadenia prostredníctvom informačného systému MŠVVaŠ SR v súlade s cieľmi

Projektu.
9. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
10. MŠVVaŠ SR a škola sú oprávnení zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
III.

Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exe a ch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom pod . u oma zmluvnými stranami.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom p élpis Protokolu o odovzdaní a prevzatí, ktorý je Prílohou Č. 1 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto

Zmluvy, nie však skôr než dňom sie im po dni jej zverejnenia.
Bratislava, dŕ Košice-Nad jazerom, dňa 11.2,,2014. . Š
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