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Modeľné vzdelźxanie pre vedomostnú spoločnosť / Pľojekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS 26120130078 l 26140Ż30014 Zmluva č). oPv l45lŻ015 a oPV/4 612015

Zmluva o dodávke didaktických prostľiedkov
číslo : 20 1 5-MPC-ANG-BA-KN-1 89

uzatvorenâ podl'a Ş 18i a nasl. zákona NR SR č,.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
v zneni neskorších predpisov međzi nasledovnými zmluvnými stranami:

îazov:
sídlo:
v zastúpení:
Proiekt:

ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:

(ďalej len,,PosĘtovatel*')

Ztiaďovateľ:
Štatutá.ny zástupca:
ICO:
sídlo:
l ď alej lęn zriaď ovateľ l

Základĺâ škola:
Sídlo:
IČo:
Štatutárny zâstupca;
(ďalej len,,Škola";

Metodicko_pedagogické centľum
Sevčenkova 11, P.o. Box 191,850 05 Bratislava
geneľálnou ľiaditeľkou Mgr. Dankou Kapucianovou
Nové trendy vzdelâvania učitel'ov anglického jazyka na
zâkladných školách
Kód ITMS 26120130078 /26140230014
00164348
2020798714
IBAN: SK2 I 8 I 80000000700006367 9,
sK068 1 800000007000 182192

Mesto Koliírovo
Á.paĺ Horváth - primátor mesta
00306517
Kostolné nám. l, 946 03Kolárovo

Zs F.Rákócziho II.s VJM
V. Palkovicha 3, 94603 Kolaľovo
037861174
PaedDr. Judit Bagita - riaditelka ZŠ

I.

DefÎnície a ýklad pojmov

1. Poskýovateľ je rozpočtová organizźrcia zriadená na zźtklade Ş 2l zakon a č,. 52312004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení niektoých zéů<onov
v znení neskorších predpisov a zélkona č,. 59612003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

2. Skola pre účely tejto zmluvy Sa rozumie zźtkIadnâ škola' ktoľá je zarađená do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu a ptevâdzané
didaktické prostriedky budú využívané na plnenie úloh v ľámci pľedmetu ěinnosti Štoly
podľa úěelu a cieľov náľodného projektu .



3. Didaktickými prostriedkami na účel tejto zmluvy Sa rozumejú ,'Didaktické prostriedky na
v1ručbu anglického jazykď'' pre 1. alalebo 2. stupeň ztk|adných škôl' ktoré sú obstarané
v rámci verejnej sitaže,,Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka".

4. Yzdelávaním Sa pre účely tejto zmluvy rozumie vzđelćĺvarlie pedagogických
zamestnancov záklađných škôl vyučujúcich anglický jaryk, v rámci národného projektu
Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka, pre 1. alebo 2 stupeň, ktoié je
financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie (Európskeho sociálneho fondu),
z operačného programu Vzdelávanie (oPV).

5. Finančnými prostriedkami sa rozumejú prostriedky poskytnuté Poskytovateľovi ako
prijímateľovi nenávratného finaněného príspevku z titulu uzatvorenia Zmluvy o
poskynutí nenávratného finančného príspevku č. oPV/45l2OI5 aoPYl46l20l5 (ďalej len
"Zm|uva o NFP") medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a špoľtu Slovenskej
republiky' Stromová 1, 813 30 Bratislava (ďalej uŠvvaŠ SR) a Metodicko-
pedagogickým centľom, Ševčenkova l l, P. o. BoX 19i, 850 05 Bratislava.

6. Riadiacim orgĺínom pre účely tejto zmluvy Sa rozumie Ministerstvo školstva, vedy,
ýskumu a špoľtu Slovenskej republiky ako orgán urěený Slovenskou republikou, ktoý je
zodpovedný za riadenie operačného programu Vzdelávanie.

]. Dodávateľom sa rozumie víťaz suťaže veĘného obstarávania na ,,Didaktické pľostriedky
na výučbu anglického juzyka" pre časť 1.

8. Národný projekt je národný projekt Nové trendy vzdelétvania učiteľov anglického jazyka,
realizovaný Poskytovateľom z prostriedkov Európskej únie, opeľačného programu
Y zdę|ávanie. Kódy ITMS 2612013007 8 l 26140230014

9. Digitálnym vzdeltwacim obsahom sa rozumie umožnenie využívania digitálneho
vzdelávacieho obsahu, ktoý je súěasťou ',Didaktických prostriedkov îa qiučbu
anglického jazyka" a ktorý je sprístupnený navzdelźtvacom poľtále vŠvvaŠ sn.

10. Uěebňou kontinuálneho vzđelâvarlia sa rozumie učebňa kontinuálneho vzdelávania
vytvorená v riĺmci národného projektu Profesijný a kaľiérový rast pedagogických
zamestnancov.

il.

Účel a pľedmet zmluvy

l. Zmluvné strany touto zmluvou upravujú svoje vzćtjomné prâva apovinnosti pľi prevode
rdidaktických prostriedkov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. V súlade s ustanovením Ş
l8i zfüona č,. 27811993 Z. z. o správe majetku štátu na účely Projektu avzdelâvania
bezodplatne prevádza didaktické pľostriedky na prţímateľa za podmienok uvedených
v tejto zmluve.

2. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o prevode didaktických pľostriedkov,
ktoré sú v majetku Slovenskej republiky a ktoré Poskýovateľ nadobudne do správy na
ztlklade Rámcovej zmluvy zaťlnančné prostriedky definované v tejto zmluve.

Položka
Didaktické prostľiedky na výučbu anglického jazyka pľe učitelh - I. stupeň zŠ 1rscnn r;

(1 sada didaktických prostriedkov na ţučbu anglického jazykapre učiteľa - I. stupeň ZŠ obsahuje:
o digitálny vzdęltwací obsah pre predmet AnglicĘ jazyk,
o digitálny vzďęlávaci obsah v anglickom jazyku, pre pľedmet Matematika
o metodické príručky pre učitel'a pre predmet Anglický jazyk, v tlačenej aj elektronickej forme s

pľávom vytlačenia kópií,
o pracovné listy vhodné na wt|ačenie.)

aktické pľostľiedky na výučbu anglĺckého jazyka pľe učitel'a - II. stupeň (rscED 2)Dĺd
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(l sada didaktických prostriedkov na ţučbu anglického jazykapre učitel'a - II. stupeň Z
o digitálny vzdeltxaci obsah pľe predmet Anglický jazyk,
o mętodické prĺručky pre učiteľa pre predmet Anglický jazyk, v tlačenej aj elektronickej forme s

právom vytlačenia kópií,

obsahuje

a vhodné na
Dĺdaktické pľostľiedĘ na výučbu anglĺckého jazyka pľe žiakov - I. stupeň

( l sada didaktických prostriedkov na v'ýučbu anglického jazyka pre Žiakov - I. stupeň ZŠ obsahuje:
o digitálny vzdęltyaci obsah pľe predmet Anglický jazyk,
o súbor pracovných listov pre Žiaka,

vzdęlâvací obsah va Matematika.

(ISCED 1)

Didaktické pľostľiedky na výučbu anglického jaryka pre žiakov - II. stupeň

(l sada didaktických pľostriedkov na ýučbu anglického jazyka pre žiakov - II. stupeň ZŠ obsahuje
o digitálny vzdelávaçi obsah pre predmet Anglický jazyk,
a súbor listov

(ISCED 2)

3. Počet atyp didaktických prostriedkov posk}tnutých Škole na zźklade tejto zmluvy je
stanovený podľa počtu učiteľov z danej školy zaradených do vzdelávania V ľámci
projektu, a bližšie špecifikovaný v Preberacom protokole. Vzorový Preberací protokol je
prílohou tejto zmluvy.

4. Poskýovateľ na zâklade tejto zmluly a ĺa zźlklađe súhlasu uŠvvaŠ SR a Riadiaceho
orgiĺnu, vyjadľeného v Zmluve o NFP, resp. dodatku k nej alebo iným preukźzateľným
spôsobom, bezodplatne prevâdza Škole đidaktické prostriedky v stave spôsobilom na
riadne uŽívanie a Škola ichbezvýhľad prţíma.

5. Didaktické prostriedky sa stávajú majetkom školy v momente ichprevzatia Školou.
6. Didaktické prostriedky budú Škole odovzdané v jej sídle (distribúciu zabezpečíDodávateľ

podľa pokynov Poskytovateľa).

ilI.

Práva a povinnosti zmluvných strán pľi pľeberaní dĺdakticĘch prostriedkov

1. Dodávku didaktických prostriedkov podľa osobitného harmonogľamu určeného
Poskytovateľom zabezpeči Škole Spolu s protokolom o ich dodávke a prevzati
Poskýovateľ v obale či obaloch umožňujúcich bezpečnú pľeprar,.u tak, aby nedošlo k ich
strate, poškodeniu alebo zničeniu.

2. Teľmín odovzdávania didaktických prostľiedkov oznttmi Poskytovateľ Škole
elektronickou poštou alebo inak. Škola zabezpeěí, aby didaktické prostriedky prevzal jej
štatutárny zástupca, resp. ním písomne poverený určený zźłstllpca a prevzatie potvrdil
v Preberacom protokole. Škola fyzicky overí pri preberaní didaktických prostriedkov ich
úplnosť a neporušenosť. Ak majú dodané didaktické prostriedky vady zjavné pľi ich
preberaní, Škola mâ pľávo odmietnuť ich prevzatie a đôvod odmietnutia uvedie
v preberacom protokole. V prípade, že sa rozhodne didaktické pľostriedky ptevziať
s vadami, konkľetizuje ich v Preberacom protokole. V prípade, ak chyby a nedostatky sú
zistené po prebratí didaktických pľostriedkov, škola je ich povinnâbezodkladne nahlásiť
Poskytovateľovi.

3. Poskýovateľ zabezpeěi, aby boli didaktické prostriedky označené logom Európskej únie a
logom operačného programu Yzđelâvanie, podľa manuálu pre infoľmovanie a publicitu,
vydaného Riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie.

4. Preberací protokol je povinný vyhotoviť Poskýovateľ v šiestich vyhotoveniach. Jedno
vyhotovenie Preberacieho protokolu si ponechá Škola. ostatné vyhotovenia Preberacieho
protokolu si nechá Poskytovateľ.

î
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Škoh zaraďí dodané didaktické prostriedky do účtovní ctva amajetku školy a následne do
troch dní im pridelí inventáľne číslo. Škola je povinná viesť ľiadnu evidenciu prevedených
didaktických prostriedkov podľa plaĘých všeobecne závazných právnych predpisov, ako
aj vnútorných predpisov, to všetko tak, aby si kedykoľvek mohla splniť povinnosti bliŽšie
špeciÍikované v článku V. tejto zmluvy.
Škola berie na vedomie, že vprípade, ak odmietne prevádzané didaktické prostriedky
prevziať bezdôvodne, möže si Poskýovateľ uplatniť od Školy úhľadu nákladov spojených
s ich doručením.

rv.

Používanie pľevedených hnutel'ných vecí

1. Škola sa zaväzu1e použivať didaktické prostriedky s náleŽitou starostlivosťou. Najmä je
povinná chľaniť didaktické prostriedky pľed poškodením, Stratou, zničením alebo
znellžitim.

2. Škola je zodpovedná za to, že sa didaktické pľostriedky budú lryužívať len na účely
stanovené projektom a pokiaľ to vyžaduje ich charakteľ, tak len osobami, ktoré sú na
vyuŽívanie didaktických prostriedkov určené. V pľípade, že prevedené didaktické
prostriedky nie sú použivané v súlade s cieľmi projektu, alebo ak ich použiva iný subjekt
ało Škola, ide o podstatné porušenie zmluvných podmienok zo strany Štoty.

3. Škola je povinná uchovávať obalový materiti didaktických prostriedkov v pľípade, Že sú
na ňom uvedené logâa identifikačné znaky.

4. Didaktické prostriedky môže Škola uživať natrvalo bez časoých obmedzení.

osobitné ustanovenia

1. Škola sa zaväzuje akceptovať všetky požiadavky Posky.tovateľa, ktoré vyplývajú
Poskýovateľovi ako prţímateľovi zo Zmluvy o poskýnutí NFP, vrtttane jej budúcich
dodatkov. Najmä sa zavazuje strpieť výkon kontrol (auditu)' overovania súvisiaceho
s prevedenými didaktickými prostriedkami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto
zmluvy všetkými kompetentnými oľgánmi ako sú Riadiaci orgĺĺn projektu a ním poverené
osoby, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly,
CeľtiÍikačný orgân a ním poverené osoby, oľgán auditu, jeho spolupracujúce orgźny a
nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Euľópskej komisie a Európskeho dvora
audítorov, osoby prizvané uvedenými orgánmi v sťllade s príslušnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky a Euľópskeho spoločenstva. Ak sa v súvislosti so závermi auditu
alebo inej kontroly zistia nedostatky avzniknú ztoho neoprávnené výdavky pre
Poskýovateľa' Škola ich uhradí Poskytovateľovi.

2. Skola sa zaväzuje rešpektovať ptavidlâ pre publicitu projektu, ktoré vypl;ivajú
Poskýovateľovi ako prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Skola sa zavazuje k tomu, že umožní vzdelźĺvanie v rĺímci projektu v rozsahu 2 đni
minimálne l učiteľovi anglického jazyka, škola umožní overenie aplikácie získaných
poznatkov v praxi aumožni oveľenie využívania didaktických prostriedkov prevedených
v rámci projektu. Zátoveň umožní prácu poradcov/koučov a native speakeľov v škole

v

podľa
Škola,

cieľov a aktivít projektu.
ktoľá disponuje učebňou kontinuálneho vzdelâvania sa zav'âzuje ju poskytnúť na4

vzdelźxanie pre účely tohto projektu.
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5 V prípade, ak Škola aj bez svojho zaviĺenia bude vyradenâ zo siete škôl a školských
zariadení, je povinná bezodkladne vľátiť pľevedené didaktické prostriedky
Poskýovateľovi v Stave, ktorý zodpovedá obvyklému opotrebeniu, inak je povinná
uhľadiť Poskýovateľovi škodu, ktorá mu podstaĘým porušením týchto zmluvných
povinností vznikne.. Ak má Škola právneho nástupcu' prejdú didaktické pľostriedky na
právneho nástupcu Štoly.

vI.

DôsledĘ porušenia zmluvy

V prípade, že dôjde zo strany Štoty k podstatnému porušeniu tejto zmluvy, je
Poskýovateľ oprávnený od tejto zmlur,y odstúpiť. Rovnako, ak sa podstatného
porušenia zmluvy dopustí Poskýovateľ, môŽe od zmluvy odstupiť Škola. V prípade
akéhokoľvek odstúpenia od tejto zmluvy je Škola povinná bezodkladne vrátiť
Poskýovateľovi prevedené didaktické pľostriedky v stave zodpovedajúcom obr,yklému
opotrebeniu. V prípade, ak od zmluĺry odstúpi Poskýovateľ, mâ pľávo uplatniť si voči
Skole nĺĺrok na náhradu škody avzniknutých výdavkov.
Zapodstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje:

- bezdôvodné odmietnut ĺe prev zatia pr ev âđzaných hnuteľných vecí,
- využivanie prevedených hnuteľných vecí iným subjektom ako Školou a na iný

účel ako sú uľčené v zmluve.
- neumoŽnenie vzďelźxania učiteľom ktorí boli na zti<lade platnej prihlášky

zaraďeni do pľojektu,
- neumožnenie prítomnosti poradcov/koučov a native speakerov v škole podľa

cieľov a aktivít nĺĺľodného projektu.
V pľípade zistenia, ze Škola používapľevedené didaktické pľostľiedky na iné účely ako
sú definované projektom, alebo ak ich polžíva iný subjekt ako Škola' má Poskýovateľ
právo uložiť Škole zmluvnú pokutu do výšky celkovej hodnoty dodaných didaktických
prostriedkov za podstatné porušenia tejto zmluly.

vII.

Spoločné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznźlmenia alebo dokumenty međzi
zmluvnými stranami týkajúce sa tejto zmluvy musia bý'vyhotovené v štátnom jazyku,
musia mať písomnú formu a musia bý'doručené osobne oproti podpisu kompetentného
zamestnanca Poskyto v ateľ a, zaslané doporučenou poštovou zásielkou alebo kuriérskou
sluŽbou' pokiaľ nie je uvedené inak.

2. Zmluvné strany sa zaväzuju vzâjomne si oznámiť bez zbyočnóho odkladu všetky
Zmeţry týkajúce sa ich identiťrkačných údajov, vrátane zmeny štatutámeho orgánu a
kontaktných údajov uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve.

vIII.

Záverećné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcom po dni zveľejnenia v Centrálnom registri zm|uv podľa

1

2

a
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ţ 47 a odst. l ztlkona č,. 4011964 Zb. občianskeho zźlkonníka v znení neskoľších
predpisov.

2. Po realizâcii Projektu sa s prevedenými hnuteľnými vecami naloží podľa pokynov
fuadiaceho orgánu.

3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné,
alebo neskôľ stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a ani účinnosť
ostatných jej ustanovení. Namiesto neplaĘých, pľípadne neúčinných ustanovení sa
primerane pouŽije 'űptava, ktoľá pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac pľibliŽuje
zmyslu a úěelu tejto zmluvy.

4. Zmeny v tejto zmluve možno vykonať výluěne formou dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.

5. Táto zmluvamôže bý ukončená písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstupením
od zmluvy. odstupiť od zmluvy môže ktorákolţek zmluvná Stľana' a to zdôvodu
podstatného porušenia zmluvných povinností tejto zmluvy. odstupenie Sa stane
účinným okamihom doľučenia písomného oznámęnía o odstupení druhej zmluvnej
strane.

6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, zktoých jeden obdrží Škola a šţľi
rovnopisy Poskýovateľ.

7. Zmluvné, strany vyhlasujú' že si túto zmlulrr preěítali, jej obsahu porozumeli,
neuzatvârajú ju v tięsni alrj za nápadne nevýhodných podmienok, ich prejavy vôle sú
slobodné aurčité azmluvnâ voľnosť nebola ničím obmedzená. Na znak toho obe
zmlurmé strany tuto zmluvu podpisujú.

EflÁjĺi. c ľ [$. i,15
PosĘtovatel':

Mgĺ. Danka Kapucianová

PaedDr. Judit Bagita

v ....k.ĺ 6.p.ľ.ý.......... dňa

dňa

RUţv1

52, podpis a pečiatkn

0 { lÚu 2015

v

MËT0nl
ševĆeriilĺl'v:l l

850 15 iJ
ir ar.il

tiţl2!.2

škoh

ţ'sĐ
ailołoľĺ{ Šxou ľn,utnŚxł nÁxĺi("'zlIl0 ll.

'ľffJt:lHffi9ľ"Hhţ'á'#'ŕ"
v. PALKovIcHA 3, 94ô 03 xolÁRĺrvĺ.l

lČo: ßzrĺttzł
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Modeľné vzdelávanie pľe vedomostnú spoločnost'/Pľojekt je spolufinancovaný zo zdľojov EU
Kód ĺTMS 26120130078 l 26140230014 Zmluvač. oPv/45l20l5 aoPY/4612015

PREBERAcÍ ľnoToKoL číslo: 2015 MPC ANG BA KN 189

***

***

*
*
*

*
*
*

Dodávaiúcĺ: Pľebeľaiúci:

Metodicko-pedagogické centľu m ZŠ F.Rákócziho II.s VJM

Ševčenkova ll, P.O. Box 58 V. Palkovĺcha 3

850 05 Bľatislava 946 03 Koláľovo

Počet
kusov

Cena/ks
vEURs

DPH

Názov položky
Meno a pľiezvisko učitel'a, číslo platnej prihlášky do vzdelávania

343,68 IDidaktické pľostľĺedky na výučbu anglĺckého jazyka pľe učitel'a - I. stupeň
zs íISCED 1).z toho:

IKatalin Szabó
105,72 tx17Didaktĺcké pľostľiedky na výučbu anglického iazyka nre žiakov - I. stuneň

ZS flSCED 1). z toho:
t7Katąlin Sząbó

317,!6 2Didaktĺcképrostľĺedky na výučbu anglického jazyka pľe učĺtel'a - II. stupeň
zŠ 0scno 2), z toho:

IZtuana Szivolicsovó
ISzilvia László

103,56 2xl7Dĺdaktĺcké pľostľiedky na výučbu angtického jazyka pre žiakov - II. stupeň
zŠ ĺrscno 2). z toho:

17Zl,uana Szivolicsová
17Szilvia László


