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PREBERACÍ PROTOKOL číslo PP6/16/l
k Zmluve o výpožičke uzavretej podľa ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v súvislosti

s realizáciou národného projektu "Podpora polytechnickej výchovy na základných
školách" medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Požičiavateľ

sídlo:

identifikačné číslo:

konajúci prostredníctvom:

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Bellova 54/a, 837 63 Bratislava

17 314 852

Ing. Branislav Sadloň - štatutárny zástupca organizácie
(ďalej len "požičiavatel")

a

Vypožičiavateľ:

sídlo:

identifikačné číslo:

konajúci prostredníctvom:

Základná škola

M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen

37888421

1.1.

Mgr. Ondrej Kanka
(ďalej len "vypožičiavatel")

Požičiavateľ a vypožičiavateľ uzatvorili Zmluvu o spolupráci pri realizácii národného projektu
"Podpora polytechnickej výchovy na základných školách" a na ňu nadväzujúcu Zmluvu o
výpožičke.
Požičiavateľ na základe vyššie uvedených zmlúv odovzdáva vypožičiavateľovi do dočasného
bezplatného užívania nasledovné veci:

1.2.

Číslo Názov položky Inventárne číslo Počet Jednotková
rozpočtovej ks cena s

položky DPH
2.2.3.17. Súbor nástenných tabú l na chémiu 95028234 1 532,80 €
2.2.3.19. Mini pH tester (vrátane kalibračných roztokov) 95029076, 95029077, 5 114,00 €

95029078, 95029079,
95029080

2.2.3.22. Triedna sada chemikálií 95029683 1 432,00 €
2.2.4.1. Prenosný školský záznamník dát pre senzory - 95030005 1 1355,93 €

Data logger - pre fyziku

2.2.4.2. Sada senzorov pre fyziku - základná - pre Data 95030166 1 692,28 €
logger

2.2.4.3. Demonštračná súprava Termodynamika 95030327 1 564,84 €
2.2.5.7. Teplovzdušná pištoľ s príslušenstvom 95036928 1 78,00 €
2.2.5.18. Stavebnica o zdrojoch obnoviteľnej energie 95040470 1 415,20 €
2.2.5.21. Súprava mini-eko vodíkové autíčko 95040953 1 152,54 €

CENA CELKOM vr. DPH 4793,59 e

1.3. Vypožičiavateľ podpisom tohto protokolu potvrdzuje, že všetky veci uvedené v bode 1.2 riadne
od požičiavateľa prevzal a že sú v stave spôsobilom na riadne užívanie.



1.4. Tento protokol je prílohou Zmluvy o výpožičke medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom.
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Mgr. OntÍrej Kanka
riaditeľ školy

Základná škola

podpis podpis a pečiatka

I Ing. Branislav Sadloň

119f·lt!ťltf!6?1i Inft-jtft()t/Ij štatutárny zástupca organizácie
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Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR Č. 502/200 l Z. z. v znení neskorších
predpisov
príjem I použitie I právny úkoVI iný úkon majetkovej povahy I
Pripravovaná finančná operácia: \
a) je - n~ v súlade so schváleným rozpočtom, s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky,

S osobitnými predpismi, s uzatvorenými zmluvam,1A rozhodnutiami, s internými predpismi riadenia
o hospodár~n0 verejnými prostriedkami

b) splňa - nesgi.ňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Zodpovedný zamestnanec: Dátum: 8'. -:1. 1S- Podpis: ' .

Schválil: 8. ::;.1) Podpis: Lr~' -----",klodn6 Ikolo
M. Rózusa 1672/3, Zvolen

·1.

Dátum:


