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Kód ITMS projektu: 26110130738

Ciel': Konvergencia

PREBERACÍ PROTOKOL číslo PP6/16/2
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 Štátny inštitút odborného vzdelávania
sídlo: Bellova 54/a, 837 63 Bratislava

identifikačné číslo: 17314852

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

a

Vypožičiavateľ:
sídlo:

identifikačné číslo:

Základná škola
M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen

37888421

konajúci prostredníctvom: Mgr. Ondrej Kanka
(ďalej len "vypožičiavatel")

1.1. Požičiavateľ a vypožičiavateľ uzatvorili Zmluvu o spolupráci pri realizácii národného projektu
"Podpora polytechnickej výchovy na základných školách" a na ňu nadväzujúcu Zmluvu o
výpožičke.

1.2. Požičiavateľ na základe vyššie uvedených zmlúv odovzdáva vypožičiavateľovi do dočasného
bezplatného užívania nasledovné veci:

ľ

Číslo Názov položky Inventárne číslo Počet Jednotková
rozpočtovej ks cena s

položky DPH

2.2.3.3. Súbor obrazov na biológiu 95024853 1 524,86 €
2.2.3.11. Súbor lúp na pozorovanie prírody 95026141 1 166,44 €

2.2.3.18. Plastové modely troj rozmerné pre chémiu 95028395 1 309,71 €
(demonštračné)

2.2.3.20. Prenosný ekologický kufrík so sadou náhradných 95029361 1 411,72 €
činidiel

2.2.3.23. Knižný fond + filmy pre chémiu 95029844 1 461,52 €

2.2.4.7. Žiacka edukačná súprava - Optika 95031361, 95031362, 4 358,77 €
95031363, 95031364

2.2.5.24. Stavebnica na obrábanie dreva (vrátane sady 95041696, 95041697, 3 1224,11 €
základného spotr. materiálu) 95041698

2.2.5.25. Stavebnica na obrábanie kovov (vrátane sady 95042049, 95042050 2 1 638,42 €
základného spotr. materiálu)

CENA CELKOM vr. DPH 10258,50 €

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 požičiavatel'om a vypožičiavatel'om.
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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 / použitie / právny úkon/ / iný úkon majetkovej povahy / \
Pripravovaná finančná operácia:
a) je - nie)é v súlade so schváleným rozpočtom, s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky,

s osobitnými predpismi, s uzatvorenými zmluvami/ s rozhodnutiami, s internými predpismi riadenia
o hospodárení s verejnými prostriedkami

b) spÍňa - nes#a podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnoEi
Zodpovedný zamestnanec: Dátum: 1Lr. s . /}!) Podpis:

Dátum: 1'7. g.1:;- Podpis: LI !.6klodn6 1\(0\0
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Schválil:


