
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 

3.1.3 zabezpečiť, aby Techniku prevzal štatutárny zástupca, resp. ním na základe 
notárom overeného písomného poverenia určený zástupca a prevzatie potvrdil 
na preberacom protokole, ktorý bude minimálne počas realizácie Projektu 
uchovaný, pretože slúži ako záručný list. Notárom overené písomné 
poverenie zástupcu bude odovzdané spolu s preberacím protokolom 

3.1.4 zabezpečiť bezodkladne po prevzatí Techniky jej prehliadnutie tak, aby mohli 
byť zjavné chyby oznámené dodávateľovi. Ak má Technika zjavné chyby pri 
jej preberaní od dodávateľa, prijímate!' odmietne Techniku prevziať a dôvod 
odmietnutia bude uvedený v zápise 

3.1.5 Techniku dodanú od poskytovateľa najneskôr do siedmich (7) dní od 
prevzatia Techniky poistiť proti nasledovným rizikám: poškodenie, strata, 
zničenie, odcudzenie a iné škody na vlastné náklady počas celého odbobia 
realizácie Projektu a Vzdelávania. Kópiu poistnej zmluvy prijímate!' zašle 
poskytovateľovi do troch (3) pracovných dní odo dňa jej podpísania 

3.1.6 využívať Techniku len na účely Projektu a Vzdelávania 

3.1.7 že nedôjde pri využívaní Techniky k prekrývaniu výdavkov a aktivít s inými 
národnými, resp. dopytovo-orientovanými projektmi 

3.1.8 zabezpečiť účasť minimálne jedného Frekventanta na Vzdelávanie v rámci 
Projektu 

3.1.9 bezodkladne označiť miestnosť, v ktorej bude umiestnená Technika, a 
dodanú Techniku povinnými znakmi publicity a informovania, a to hneď po 
ich doručení poskytovateľom 

3.1.10 chybu týkajúcu sa Techniky oznámiť bez zbytočného odkladu do servisného 
strediska dodávateľa elektronickou poštou alebo písomne na adresu a/alebo 
telefónne číslo uvedené v preberacom protokole, pričom v oznámení chyby 
uvedie informácie minimálne v nasledovnom rozsahu: 

a) dátum a čas nahlásenia 
b) typ a výrobné číslo Techniky 
c) podrobný opis a prejav chyby 
d) adresa umiestnenia Techniky 
e) meno nahľasovateľa a kontakt (telefón, e-mailová adresa) 
f) identifikátor školy (IČO, číslo zmluvy, presný názov školy...) 

Na požiadanie dodávateľa je prijímate!' povinný predložiť preberací protokol, 
zabezpečiť prítomnosť svojho zástupcu pri riešení reklamácie (predvedenie 
chyby a pod.) a poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť. 

3.1.11 berie na vedomie, že záruka dodávateľa na Techniku 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 (napr. batérie). Za 
odstránenie týchto chýb nesie zodpovednosť a náklady na ne hradí prijímate!' 
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