
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 

5.2 Náhrada škody podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy je splatná v lehote desiatich (10) 
dní po doručení písomnej výzvy oprávnenej zmluvnej strany. Písomná výzva 
bude obsahovať špecifikáciu škody. Práva a povinnosti založené týmto článkom 
pretrvávajú i po ukončení tejto Zmluvy. 

Článok 6 
Doručovanie 

6.1 Každé doručenie, ktoré sa môže alebo má uskutočniť na základe alebo v súlade 
s touto Zmluvou, bude vykonané písomne a doručené osobne, doručovateľskou 
službou alebo poštou. Správy sa považujú za doručené na adresy uvedené 
v úvode tejto zmluvy v prvý pracovný deň po osobnom doručení, alebo doručení 
uznávanou miestnou doručovateľskou službou, alebo poštou. Ak bude správa 
uložená na pošte, považuje sa za doručenú na osemnásty deň po jej uložení. 
Ak niektorá strana vykoná doručenie oznámenia viacerými uvedenými 
spôsobmi, správa sa pokladá za doručenú druhej strane v prvý z uvedených 
dní. 

6.2 V prípade spochybnenia doručenia stačí odosielateľovi preukázať, že správa 
bola doručená jedným zo spôsobov uvedených v bode 6.1. 

Článok 7 
Nadobudnutie vlastníctva 

7.1 Prijímate!' nadobudne vlastníctvo k Technike v okamihu jej prevzatia od 
poskytovateľa, čo sa uskutoční preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí 
techniky a uzavretím tejto zmluvy. 

7.2 Zriaďovateľ školy/školského zariadenia v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nadobúda poskytnutú Techniku do 
vlastníctva, pričom škola/školské zariadenie vykonáva správu nad Technikou 
prevzatou od poskytovateľa. 
Zriaďovateľ školy/školského zariadenia v súlade so zákonom č. 446/2001 Zb. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov nadobúda 
poskytnutú Techniku do vlastníctva, pričom škola/školské zariadenie vykonáva 
správu nad Technikou prevzatou od poskytovateľa. 
Predmetné ustanovenie sa netýka súkromných a cirkevných škôl. 

7.3 Prijímate!' nie je oprávnený postúpiť ani inak previesť či zaťažiť svoje práva 
a povinnosti podľa tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu 
poskytovateľa. 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

8.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť v deň jej podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť deň po zverejnení v Centrálnom 
registri zmlúv. 
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