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Zmluva číslo: NP 02 604 659 

 
Zmluva  

o bezodplatnom prevode majetku štátu 
uzatvorená podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

 
 

Zmluvné strany 
 
Poskytovateľ: 
 
Názov:    Národné športové centrum 

Sídlo:     Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava 

IČO:     308 53 923 

Rozpočtová organizácia 

Konajúca prostredníctvom:  Mgr. Boris Čavajda- riaditeľ 

 
(ďalej aj/len „poskytovateľ“) 
 
a 
 
Prijímateľ:   
  
Názov:    Základná škola s materskou školu  
Sídlo:    Dubodiel 335 
IČO:    36129763 
V mene ktorej koná:  Mgr. Anton Prechádzka – riaditeľ školy 
 
(ďalej aj/len „prijímateľ“) 
(Poskytovateľ a prijímateľ sa spoločne nazývajú aj „zmluvné strany“) 
 

 
Článok I 

Predmet zmluvy 
 

1. Poskytovateľ uzavrel Zmluvu o štúdiu, prostredníctvom ktorej sa osoba/osoby poverená 
prijímateľom (ďalej len „frekventant/ frekventanti“) zúčastní na Projekte č. 
OPV/K/NP/2012-5 "Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy (ďalej 
len „Projekt“) spolufinancovanom z prostriedkov Európskej únie. Zoznam frekventantov 
tvorí prílohu tejto zmluvy. 
 

2. Poskytovateľ je správcom hnuteľného majetku štátu – sady pomôcok špecifikovanej v 
ods. 3 tohto článku, ktorú v súlade s ustanovením § 18i zákona č. 278/1993 Z. z. o správe 
majetku štátu na účely Projektu a vzdelávania bezodplatne prevádza na prijímateľa. 
 

3. Hnuteľný majetok štátu, ktorý je predmetom tejto zmluvy (ďalej len „predmet zmluvy“),  
v hodnote 468,71. EUR je nasledovný: 

Pohybové hry 
1. Frisbee – sada športových diskov (4 ks) odporúčaných pre kolektívnu hru, pre 

rekreačné hádzanie z ruky do ruky. Disk je vyrobený zo špeciálneho plastu v 
priemere 27 cm. 

Športové hry 



Strana 2 z 7 

 

2. Kužele – sada. Vyrobené zo špeciálneho plastu, výška 20 - 40 cm. 
3. Švihadlo na skákanie (rope skipping) 1 ks - špeciálne lano a plastové 

rúčky                                              
Individuálne športy 
4. Sada prekážok (20 – 60 cm) vyrobené z pevného plastového materiálu stabilnej 

výšky prekážok 20 - 40 cm, šírka 50 – 60 cm                       
5. Gumový odrážač (reakčná + akceleračná rýchlosť) pevný gumový materiál so 

schopnosťou nepredvídateľného odrazu rôznymi smermi od povrchu 
6. Fit lopta 1 ks nafukovacia lopta v priemere 40 - 50 cm pre rozvoj kondičných a 

koordinačných schopností 
Plávanie a príroda 
7. Plavecké slíže 1 ks nadľahčovacia plavecká pomôcka s priemerom 7 - 10 cm v 

dĺžke 150 - 160 cm 
8. Slackline (naťahovacia guma na rovnováhu) 1ks syntetický popruh, široký 5 

cm a dlhý cca 10 - 15 metrov. Možnosť ukotvenia medzi dve pevné žrde - kmene 
stromov v lubovolnej výške. Cvičenec sa snaží po ňom kráčať. 

9. Slideboard (trenažér) 1 ks kĺzavá časť je vyrobená z extrudovaného 
polypropylénu - dĺžka 150 - 250 cm, šírka 50 - 200 cm. Bočnice slúžia 
 ako odrazové plochy a sú vyrobené z dreva, hliníkovej zliatiny. Na chodidlách 
majú cvičiaci obuté špeciálne návleky z mikro-vlákna ktoré umožňujú kĺzavý 
pohyb. 

Gymnastika a estetická aktivita 
10. Overball 1 ks špeciálna latexová lopta, v priemere 20 cm na posilňovanie 

stability tela v rôznych polohách 
11. Dyna-band (naťahovací gumený pás) 1 ks špeciálny latexový pás, rôznych 

farieb, podľa hrúbky a pevnosti materiálu, šírka 12-15 cm, dĺžka 120 - 140 cm, 
naťahovaním sa posilňujú jednotlivé svalové skupiny 

12. Hudba – CD 1 ks tanečné a rytmické hudobné nahrávky pre rôzne vekové 
kategórie 

13. Žinenky 1 ks špeciálny tvrdší penový materiál v hrúbke 7 cm v dĺžke 200 a v 
šírke 100 cm 

14. Diagnostika zdatnosti – riadiaca a vyhodnocovacia jednotka pre motorický 
test nepriameho stanovenia maximálnej spotreby kyslíka (SW s akustickou 
odozvou). Riadenie rýchlosti pri Legerovom teste aeróbnych schopností. 

 
4. Poskytovateľ a prijímateľ svoje záväzky uvedené v tomto článku bez výhrad prijímajú. 

 
 
Článok II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 
a. Predmet zmluvy dodaný od poskytovateľa bezodkladne od prevzatia 

predmetu zmluvy poistiť proti nasledovným rizikám: poškodenie, strata, 
zničenie, odcudzenie a iné škody na vlastné náklady počas celého obdobia 
realizácie Projektu. Kópiu poistnej zmluvy prijímateľ zašle poskytovateľovi 
do troch (3) pracovných dní odo dňa jej podpísania, 

b. odovzdať predmet zmluvy do užívania frekventantovi,  
c. využívať predmet zmluvy počas Projektu len osobou frekventanta, a len na 

účely Projektu a po jeho skončení len na vzdelávanie súvisiace s Projektom. 
d. zabezpečiť účasť frekventanta na vzdelávaní v rámci Projektu, pričom 

frekventant je účastníkom vzdelávacieho programu v rámci Projektu.  
e. predmet zmluvy využívať výlučne pre potreby účastníka vzdelávania, t.j. 

frekventanta počas vzdelávacieho programu, ako i po ukončení Projektu na 
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výkon práce frekventanta súvisiaci s Projektom. Predmet zmluvy bude 
zároveň podporovať multiplikačný efekt realizácie národného Projektu. 

f. chybu týkajúcu sa predmetu zmluvy oznámiť bez zbytočného odkladu do 
servisného strediska dodávateľa elektronickou poštou alebo písomne na 
adresu, telefónne číslo uvedené v preberacom protokole, pričom v oznámení 
chyby uvedie informácie minimálne v rozsahu: 

i. dátum a čas nahlásenia,  
ii. typ predmetu, 

iii. podrobný opis a prejav chyby, 
iv. meno nahlasovateľa a kontakt (telefón, e-mail), 
v. adresa umiestnenia predmetu, 

vi. identifikátor školy (presný názov školy, IČO, číslo zmluvy), 
g. prijímateľ je povinný predložiť preberací protokol, ktorým odovzdá 

frekventantovi majetok do užívania. Odovzdávací protokol tvorí 
neoddeliteľnú súčasť zmluvy.   

h. zabezpečiť prítomnosť svojho zástupcu pri riešení reklamácie (predvedenie 
chyby a pod.) a poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť, 

i. berie na vedomie, že záruka dodávateľa na predmet zmluvy sa vzťahuje len 
na funkčné alebo výrobné chyby dodaných zariadení, záruka sa nevzťahuje 
na chyby spôsobené z neznalosti, nedbanlivosti, zámerne, nedodržaním 
obvyklých pracovných podmienok alebo opotrebovaním. Za odstránenie 
týchto chýb nesie zodpovednosť a náklady na ne hradí prijímateľ, 

j. strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s využívaním predmetu 
zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy. 

k. berie na vedomie, že v prípade zistenia nedostatkov pri výkone kontroly, 
ktoré budú mať za následok vznik neoprávnených výdavkov spôsobených 
prijímateľom, tieto v plnej výške uhradí poskytovateľovi. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje: 
a. zabezpečiť dodanie predmetu zmluvy, ktorý bude označený povinnými 

znakmi publicity a informovania.  
 
  

Článok III 
    Uzavretie zmluvy a ukončenie zmluvy 

 
1. Ktorákoľvek strana môže odstúpiť od zmluvy, a  to z dôvodu uvedeného v zákone alebo 

za podstatné porušenie zmluvných povinností tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od tejto 
zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné odstúpenie odstupujúcej strany druhej strane 
doručené. 

2. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje nedodržanie povinností podľa čl. II tejto 
zmluvy. 

3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 

Článok IV 
Zodpovednosť 

 
1. V prípade ak si prijímateľ nesplní svoje povinnosti upravené v čl. II, má poskytovateľ 

právo požadovať od prijímateľa zmluvnú pokutu v sume zhodnej s hodnotou predmetu 
uvedenej v čl. I ods. 3 tejto zmluvy, a to nezávisle od skutočnosti, či poskytovateľ odstúpi 
od tejto zmluvy alebo nie. 

2. Uplatnením zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu nie 
je dotknutý. 
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Článok V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Pokiaľ sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným či nevymožiteľným, 

nebude to mať vplyv na platnosť a vymožiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. 
Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymožiteľné ustanovenie novým 
ustanovením, ktorého znenie bude zodpovedať úmyslu vyjadrenému pôvodným 
ustanovením a touto zmluvou ako celkom. 
 

2. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa 
spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe 
majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

 
3. Túto zmluvu je možné meniť len formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú 

podpísané zmluvnými stranami. 
 

4. Táto zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky. 
 
5. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu 

zmluvy. 
 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s Občianskym zákonníkom. 

 
7. Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých každá zo strán obdrží po jednom 

vyhotovení a jeden je určený pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky .  

 
8. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, 

že túto podpísali bez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú k nej svoje 
podpisy. 

 
 
V Bratislave, dňa  .................................. 
 
 
 
 
 
___________________________________      ____________________________________ 
 poskytovateľ                                                                                                prijímateľ 
 
 
 
 
 

 
 
 

Príloha č. 1: PREBERACÍ PROTOKOL  
Príloha č. 2: ZOZNAM FREKVENTANTOV 
Príloha č. 3: ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL 
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 Príloha č. 1 k Zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu 
 
PREBERACÍ PROTOKOL   
 
Poskytovateľ: 
 
Názov:    Národné športové centrum 

Sídlo:     Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava 

IČO:     308 53 923 

Rozpočtová organizácia 

Konajúca prostredníctvom:  Mgr. Boris Čavajda- riaditeľ 

 
Prijímateľ:   
  
Názov:    Základná škola s materskou školu  
Sídlo:    Dubodiel 335 
IČO:    36129763 
V mene ktorej koná:  Mgr. Anton Prechádzka – riaditeľ školy 
 
 

Názov 
 

Balík didaktických pomôcok 

Počet  
 

1 sada 

Zoznam pomôcok 
v jednej sade 
 
 
 
 
 

Frisbee – sada športových diskov (4 ks)  
Kužele – sada 
Švihadlo na skákanie (rope skipping) 1 ks  
Sada prekážok (20 – 60 cm) 
Gumový odrážač (reakčná + akceleračná rýchlosť)  
Fit lopta 1 ks  
Plavecké slíže 1 ks  
Slackline (naťahovacia guma na rovnováhu) 1ks  
Slideboard (trenažér) 1 ks  
Overball 1 ks  
Dyna-band (naťahovací gumený pás)1 ks  
Hudba – CD 1 ks  
Žinenky 1 ks  
Diagnostika zdatnosti – riadiaca a vyhodnocovacia jednotka pre 
motorický test nepriameho stanovenia maximálnej spotreby kyslíka  

 
 
 
Za  poskytovateľa:                                  Za prijímateľa:  
Meno: Mgr. Boris Čavajda                 Meno: Mgr. Anton Prechádzka 
 
Podpis:        Podpis 
 
                     
Pečiatka:                    Pečiatka: 
 
 
Dátum:                                             Dátum: 
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Príloha č. 2 k Zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu 
 
ZOZNAM FREKVENTANTOV 
 
659 Mgr. Andrea Malecová
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Príloha č. 3 k Zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu 
 
ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL 
 
 
Odovzdávajúci: 
 
Názov:    Základná škola s materskou školu  
Sídlo:    Dubodiel 335 
IČO:    36129763 
    
 
 
 
Prijímateľ:   
  
Meno:      Andrea 
Priezvisko:   Malecová 
 
 
 
 
Zoznam 
odovzdaných 
pomôcok  
 
 
 
 
 

Frisbee – sada športových diskov (4 ks)  
Kužele – sada 
Švihadlo na skákanie (rope skipping) 1 ks  
Sada prekážok (20 – 60 cm) 
Gumový odrážač (reakčná + akceleračná rýchlosť)  
Fit lopta 1 ks  
Plavecké slíže 1 ks  
Slackline (naťahovacia guma na rovnováhu) 1ks  
Slideboard (trenažér) 1 ks  
Overball 1 ks  
Dyna-band (naťahovací gumený pás)1 ks  
Hudba – CD 1 ks  
Žinenky 1 ks  
Diagnostika zdatnosti – riadiaca a vyhodnocovacia jednotka pre 
motorický test nepriameho stanovenia maximálnej spotreby kyslíka  

 
 
 
 
 
Za odovzdávajúceho:                                  Za prijímateľa:  
Meno: Mgr. Anton Prechádzka                 Meno: Andrea Malecová 
 
Podpis:        Podpis 
 
                     
Pečiatka:       
 
Dátum:                                             Dátum: 

 
 


