
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 

3.1.12 strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s využívaním Techniky 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá bola 
uzatvorená medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu S R 
a poskytovateľom, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 
Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu k Zmluve 
o poskytnutí NFP (MŠWaŠ S R a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný 
úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 
orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány 
a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a 
Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané uvedenými orgánmi v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho 
spoločenstva) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť 

3.1.13 že v prípade zistenia nedostatkov orgánmi uvedenými v ods. 3.1.12 tohto čl., 
ktoré budú mať za následok vznik neoprávnených výdavkov spôsobených 
prijímateľom, tieto v plnej výške uhradí poskytovateľovi 

3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje: 

3.2.1 zabezpečiť dodanie Techniky a návodov na inštaláciu dodanej Techniky, 
ktorých súčasťou bude aj kontakt na hot-line 

3.2.2 oznámiť elektronickou poštou prijímateľovi termín dodania Techniky 

3.2.3 dodať povinné znaky publicity a informovania na označenie Techniky 
a miestnosti, v ktorej bude technika umiestnená 

Článok 4 
Uzavretie zmluvy a ukončenie zmluvy 

4.1 Ktorákoľvek strana môže odstúpiť od tejto 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. 

4.2. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje nedodržanie práv a povinností 
uvedených v čl. 3 v bode 3.1 a v bode 3.2. 

4.3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výnimkou bodov 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 a 
3.1.9, ktoré sú účinné počas realizácie Projektu. 

Článok 5 
Náhrada škody 

5.1 V prípade, ak si prijímate!' nesplní svoje povinnosti upravené v čl. 3, má 
povinnosť uhradiť náhradu škody v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. 
Obchodného zákonníka nezávisle od skutočnosti, či poskytovateľ odstúpil od 
tejto Zmluvy alebo nie. 


