
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 

Poskytovateľ a prijímate!' sa spoločne nazývajú aj „zmluvné strany". 
Článok 1 

Definície a výklad 

1.1 Pojmy uvedené v tomto bode budú mať tento význam: 

„Technika" znamená notebook/notebooky poskytnuté poskytovateľom 
prijímateľovi na účely účasti na národnom projekte Profesijný a kariérový rast 
pedagogických zamestnancov. Zoznam techniky je uvedený v čl. 2 tejto 
Zmluvy. 

„Frekventant" znamená zamestnanec prijímateľa, ktorý sa zúčastnil alebo 
zúčastní vzdelávania v rámci akreditovaných programov kontinuálneho 
vzdelávania poskytovaných M P C v rámci aktivity 3.2 Projektu a/alebo sa 
zúčastnil alebo zúčastní na tvorbe vzdelávacích programov v rámci aktivity 2.2 
Projektu a/alebo sa zúčastnil alebo zúčastní na tvorbe učebných zdrojov 
v rámci aktivity 3.1 Projektu. 

„Projekt" znamená národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických 
zamestnancov, kód ITMS: 26120130002, 26140230002, realizovaný 
poskytovateľom z prostriedkov Európskej únie - OP Vzdelávanie. 

„Riadiaci orgán" znamená Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
zodpovedné za implementáciu operačného programu Vzdelávanie. 

„Zdroje financovania" znamená finančné prostriedky poskytnuté 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na implementáciu 
národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov 
financovaného v rámci operačného programu Vzdelávanie. 

„Vzdelávanie" znamená akreditované programy kontinuálneho vzdelávania 
poskytované M P C v rámci aktivity 3.2 Projektu; účasť pedagogického 
zamestnanca školy na tvorbe vzdelávacích programov v rámci aktivity 2.2 
Projektu a/alebo účasť pedagogického zamestnanca školy na tvorbe učebných 
zdrojov v rámci aktivity 3.1 Projektu. 

„Zákon o správe majetku štátu" znamená zákon č. 278/1993 Z. z. v platnom 
znení. 

„Hnuteľný majetok" znamená hnuteľný majetok vo vlastníctve štátu, 
zriaďovateľa školy, školy alebo školského zariadenia zaradených najmenej rok 
do siete podľa osobitného predpisu (§ 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve) a podľa schválených projektov 
spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie. Hnuteľný majetok bude 
využívaný len na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti školy alebo školského 
zariadenia v zmysle ustanovenia § 18i, zákon č. 278/1993 Z. z. v platnom 
znení. 

„Dodávateľ" znamená tretia strana, ktorá na základe zmluvných vzťahov 
s poskytovateľom zabezpečuje kompletnú dodávku Techniky v rámci Projektu. 


