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Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania deti' z marginalizovaných  rómskych  komunít 1.

lTMS2014+: 312051Q354

DAROVACIA ZMLUVA

ČĺsLO ZMLUW: USVRK-OIP-2020/001270-072

uzavretá   podľa § 628 a  nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších  predpisov

a   §  11 ods. 7 zákona  Národnej rady Slovenskej  republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  v
zneni' neskorších  predpisov (d'alej  len „Zmluva``)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Darca:

Slovenská republika zastúpená  Ministerstvom  vnútra  Slovenskej republiky

sídlo:                                                   Pribinova  2, 812  72  Bratislava,

zastúpený:                                    JUDr.  Ľubomír šablica, generálny tajomník služobného  úradu  Ministerstva

vnútra Slovenskej republiky na  základe plnomocenstva č.  p.  : SL-OPS-

2020/001328-208 zo dňa 25.05.2020
ičo:                                              00151866
DIČ:                                                  2020571520

bankové spojenie:                  Štátna  pokladnica
či'slo  účtu -lBAN:                     SK78 8180 0000 0070 0018 0023

(ďalej len ,,MV SR" alebo „Darca`')  na strane jednej a

Obdaľovaný:

názov:  Obec Rudňany
sídlo:   Rudňany 234, 053 23  Rudňany
zastúpený (meno,  priezvisko, titul, funkcía):   Bc.  Rastislav Neuvirth, starosta obce
lčo: 00329533
DIČ: 2020717842

(d'alej  len „Obdarovaný``)  na strane druhej (ďalej spolu len ,,Zmluvné strany")

Článok 1.

Predmet Zmluvy a účel darovania

1.1    Slovenská  republika  je  výlučným  vlastníkom    hnuteľného  majetku  štátu  v  správe  Ministerstva

vnútra  SR:

a)   uvedeného v Prílohe č.1a tejto Zmluvy v počte 1  ks (balíček/ky)

Tento projekt sa  realizuje vd'aka  podpore z Európskeho sociálneho fondu a  Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu  Ľudské zdroje

www.esf.govst
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b)   uvedeného v Pri'lohe č.1b tejto Zmluvy v počte 1 ks (balĺček/ky)

(ďalej  len ,,Dar``).

1.2  Darca  touto  Zmluvou  bezplatne  prenecháva  Obdarovanému  Dar a Obdarovaný vyhlasuje,  že  Dar

prijíma   a   zaväzuje   sa   využívat`   ho   na   účel   uvedený   vtej.to   Zmluve   a  plniť  všetky   ostatné   svoje

povinnosti  uvedené v tejto Zmluve.

1.3   0bdarovaný je  povinný využi'vať  Dar v súlade  s  §  11  ods.  7  písm.  b)  zákona  Národnej  rady  SR  č.

278/1993  Z.  z.  o  správe  majetku  štátu     v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej   len  „zákon  ospráve
majetku štátu")  na  plnenie  úloh v oblasti výkonu  štátnej  správy v školstve  a  školskej  samosprávy, a  to

výlučne    pre     potreby    materskej    školy,    resp.    základnej    Školy    smaterskou    školou,     ktorej    je

zriad'ovateľom,    a    v ktorej    sa    realizujú    aktivity    národného    projektu    Podpora    predprimárneho
vzdelávania detí z marginalizovaných  rómskych komunít i..

1.4  Dar  bol  vyhlásený  za   prebytočný  majetok  štátu   rozhodnutím   Darcu    podľa   §   3  ods.   3  zákona

o správe majetku štátu.

Č'ánok 2.

Podmienky darovania

2.10bdarovaný sa zaväzuje:
a)   riadne a včas prevziat' Dar  v súlade s článkom 3. tejto Zmluvy;
b) zabezpečiť využi'vanie  Daru v súlade s článkom   1. bod  1.3 tejto Zmluvy;

c)  na základe žiadosti Darcu písomne  informovať Darcu o spôsobe využitia  Daru;
d)  plniť všetky ostatné svoje povinností týkajúce sa  Daru  uvedené v tejto Zmluve.

2.2   Zmluvné   strany   sa   zaväzujú   poskytnúť   si   navzájom   všetku   potrebnú   súčinnost`   vsúvislosti

s plnením tejto Zmluvy.

2.3  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v  prípade,  ak  Obdarovaný    poruší  povinnosti  uvedené  v bode  2.1

písm.  b),  c), a  d)   tohto článku Zmluvy,  Darca je oprávnený požadovať vrátenie  Daru a  Obdarovaný  je
povinný  vrátiť   Dar, a ak to nebude dobre  možné,  nahradiťjeho hodnotu v peniazoch s prihliadnutím
na obvyklé opotrebenie Daru.  Nárok na  náhradu škody tým  nie je dotknutý.

2.4   Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v  prípade,  ak  Obdarovaný   poruší  povinnosť  uvedenú  v bode  2.1

písm. a) tohto článku Zmluvy, je  povinný nahradiť Darcovi škodu,  ktorá mu tým vznikla.

Článok 3.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

3.1  Darca  oznámi  (telefonícky  alebo  e-maílom)  Obdarovanému  aspoň  dva  (2)  pracovné  dni  vopred
miesto  a  čas  odovzdania  Daru,  najskôr však  po  nadobudnutí  účinnosti  tejto  Zmluvy.    Odovzdanie  a

prevzatie  Daru   bude   potvrdené  na   preberacom     protokole,   ktorého  vzor  tvori'  Prílohu  č.  2  tejto
Zmluvy.

3.2  0bdarovaný je  povinný  pri  prevzatí skontrolovat'  kompletnost`  Daru   a  zabezpečiť  prevzatie  Daru

poverenou osobou.

Tento  projekt sa  realizuje vďaka  podpore z Európskeho sociálneho fondu a  Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu  Ľudské zdroje

www.esf.Eov.sk
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3.3   0bdarovaný   nadobudne   vlastnícke   právo   k   Daru   jeho   prevzatím   a   podpisom   preberacieho

protokolu  poverenou  osobou,  najskôr však v deň  účinnosti  tejto  Zmluvy.

Článok 4.

Záverečné ustanovenia

4.i     Táto      Zmluva   nadobúda   platnost'   dňom   udelenia   súhlasu   Ministerstvom   financií   Slovenskej

republiky a  účinnost' dňom  nasledujúcím  po  dni jej  prvého   zverejnenia.

4.2   Vzt`ahy   touto   Zmluvou   výslovne   neupravené   sa   riadia   príslušnými   ustanoveniami   Občianskeho

zákonníka,  zákona  č.  278/1993  Z.  z.  o  správe  majetku  štátu   v  znení  neskorši'ch  predpisov a  ostatnými

všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  platnými  na  územi'  Slovenskej  republiky.

4,3   Táto  Zmluva  je  vyhotovená  v  štyroch  (4)  rovnopisoch  s  platnosťou  originálu,  z  ktorých  dva  (2)  sú

určené   pre   Darcu,   jeden   (1)   pre   Obdarovaného   ajeden   (1)   pre   Ministerstvo   financií   Slovenskej

republiky.

4.4   Zmluvné  strany,  každá  za  seba,   vyhlasujú,  že  si  text  tejto  Zmluvy  riadne  a  dôsledne  prečítali,  jej

obsahu   a  právnym  účinkom  z  nej  vyplývajúcim  porozumeli,  ich  zmluvné  prejavy  sú  dostatočne jasné,
určíté  a  zrozumitel'né,  podpisujúce  osoby  sú  oprávnené  k  podpisu  tejto  Zmluvy  a  na  znak  súhlasu  ju

podpĺsali.

4.5 Táto  Zmluva  má  nasledujúce  prílohy,  ktoré  tvoria jej  neoddelitel'nú  súčast':

Prĺloha  č.  ia  a  ib   Špecifikácia   Daru

Pri'loha  č.  2   Vzor preberacieho  protokolu

Za  Darcu

JUDr.  Ľubomír  Šablica

generálny  tajomnĺk  služobného  úrádú  Mĺnisterst`va/ vnút.ha  Slovenskej  republik`'

V  Bratislave   dňa
2  3    -0Ô-   '020

Za  Obdarovaného

Bc   Rastislav  Neuvirth,  starosta  obce

V 84ý%%dňa  .!..1.. -!7:.!.!.}0

Pečiatka  a  podpis:  .... TTT` ........ T:,ĺ`...=..t    +

/

Pečiatka  a  podpis:   .........../y ......



Príloha č. 1a Darovacej zmluvy číslo: USVRK-OIP-2020/001270-072

Jeden socializačný bali'ček (balík socializačných pomôcok) obsahuje:

Položka  1 Papuče detské   (3 - 6 rokov)

veľkosť 27 28 29 30 31 celkom

počet 0 1 1 2 1 5ks

Položka 2 Pančuchové nohavice  (3 - 6 rokov)

veľkosť 104 110 116 128 celkom

(pre výšku 99-104 (pre výšku  105-111 (pre výšku  112-116 pre výšku  122-

cm) cm) cm) 128 cm

počet 4 4 8 4 20ks

Položka 3 Ponožky tenké (3 -6 rokov)

veľkost' 27 28 29 30 31 ce'kom

počet 4 4 4 4 4 20ks

Položka 4 Nohavičky -dievčenské (3 - 6 rokov)

veľkosť

104 110 116 128

celkompre výšku 99-104 pre výšku  105-111 pre výšku  112-116 pre výšku  122-
Cm Cm Cm 128 cm

počet 4 8 4 4 20ks

Položka 5 Slipy -chlapčenské (3 - 6 rokov)

veľkost,

104 110 116 128
celkompre výšku 99-104 pre výšku  105-111 pre výšku  112-116 pre výšku  122-128

Cm Cm Cm Cm

počet 4 8 4 4 20ks

Položka 8 Pyžamo detské (3 -6 rokov)

veľkost`

104 110 116 128

celkompre výšku 99-104 pre výšku  105-111 pre výšku  112-116 pre výšku  122-128
Cm Cm Cm Cm

počet 2 2 4 2 10ks



Položka  11 Tričko s krátkym  rukávom

veľkosť

104 110 116

pre výšku  122-128 celkompre výšku  99-104 pre výšku  105-111 pre výšku  112-116
Cm Cm Cm Cm

počet 2 2 4 2 10ks

Položka  12 Tepláková súprava

veľkost'

104 110 116

pre výšku  122-128 celkompre výšku 99-104 pre výšku  105-111 pre výšku  112-116
Cm Cm Cm Cm

počet 2 2 4 2 10ks

Ľ
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Príloha č. 1b  Darovacej zmluvy číslo: USVRK-OIP-2020/001270-072

Jeden didaktícko-materiálny balíček (balík didaktických  pomôcok pre deti) obsahuje:

1. 5ks

Drevený hlavolam viacdielny pre rozvoj jemnej motoriky a  priestorovéhovybavenia

2. 1ks

Detský pracovný stôl s príslušenstvom

3. 1ks

Didaktická  pomôcka  pre rozvoj sociálnych zručností, kreativity, jemnej motoriky
a pamäte
4. 1ks

Upratovací vozík

5. 1ks

Detská  kuchynka s funkčnými prvkami

6. 1ks

Detský obchod
7. 2ks

Didaktická  stavebnica -guľôčková dráha

8. 1ks

Didaktická  pomôcka  na  rozpoznávanie a kombináciu farieb a tvarov

9. 1ks

Didaktická  pomôcka -precvičovanie a  rozvoj drobných pohybových  prejavov a
aktivl't

10. 1ks

Didaktická  pomôcka -základy geometrie a  rovinné útvary

11. 1ks

Stavebnica s viacerými modelmi s pevným stĺpikom  a dutým kruhom  na
zlepšenie  kreativíty

12. 5ks

Hracia doska  pre najmenších -čísla a motýr

13. 1ks

Základy matematiky -interaktívna  pomôcka
14. 1ks

Edukačná  hra -pi'smená a slovíčka

15. 3ks

Edukačná sada -činnosti základnej  hygieny a čistoty

16.Sada didaktických samo -opravných pomôcok 1ks

17. 1ks

Súprava  mäkkých  penových čísel so zvieracou textúrou
18. 1ks

Súprava  mäkkých penových pi'smen s pestrofarebnou textúrou
19. 1ks

Súprava mäkkých hmatových poduštičiek

20. 1ks

Súprava taktilných diskov na  rozvoj hmatových zmyslov

21. 1ks
Skladačka -ľudská  kostra



22. 1ks
Edukati'vny kufrík  1.

23. 1ks

Obrázkové  rozprávky s výberom  dejovej línie

24. 1ks

Didaktická  pomôcka -Kalendárny rok

25. 1ks
Edukatívný  kufri'k  11.

26. 2ks

Skladačka   -dopravné prostriedky
27. 1ks

Súprava dopravná výchova
28. 1ks

Didaktická  pomôcka -Čas a časti dňa
29. 2ks

Didaktická  magnetická sada
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Národný projekt Podpora  predprimárneho vzdelávania deti' z marginalizovaných  rómskych  komuni't i.

lTMS2014+: 312051Q354

Príloha č. 2 Darovacej zmluvy číslo: USVRK-OIP-2020/001270-072

Preberací pľotokol -VZOR

Obdarovaný:
názov:

sídlo:

týmto potvrdzujem   prevzatie Daru v zmysle darovacej zmluvy č ......

-Socializačný balíček v počte  ...........  kusov

-Didaktický balíček v počte  ............  kusov

a vyhlasujem že som  Dar pri  prevzatí skontroloval a  potvrdzuj.em jeho kompletnosť .

V".."........dňa:.....

Odovzdávajúci

Meno,  priezvisko,  funkcia:

V..".-....._dňa:.....

Preberajúci

Meno,  priezvisko, funkcia:


