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Príloha č.7 
                                           


                                  Zmluva č. .........................
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany:

1.	Poskytovateľ:		Európska komisia, Brusel, prostredníctvom
.............................................
názov implementačnej agentúry 
.............................................
..............................................
adresa implemetačnej agentúry

            zastúpený:		...........................................................
				riaditeľ implementačnej agentúry


2.	Príjemca:		......................................................
				názov inštitúcie

				......................................................
				adresa príjemcu				

  	zastúpený:		.........................................................
				


uzatvárajú túto zmluvu  podľa  §51 Občianskeho zákonníka

Článok I.
Poskytovateľ touto zmluvou bezodplatne prenecháva príjemcovi a príjemca prevezme hnuteľný majetok uvedený v tabuľke č...., článku I. a podľa prílohy č........(Predbežný preberací protokol), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy:

   	Tabuľka č….	
       Názov položky

Množstvo v kusoch
Cena za kus v EUR (bez DPH)
Dátum prevzatia
Kurz  EUR/SKK k danému dňu
Cena za kus v SKK (bez DPH)
Cena spolu v SKK  (bez DPH)





























Spolu (v SKK bez DPH)
		
Detailný zoznam hnuteľného majetku je uvedený v prílohe č.............. (Predbežný preberací protokol), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok II.
1.	Hodnota hnuteľného majetku určeného v Článku I. je .................................SKK bez DPH (......................... EUR prepočítané kurzami NBS z dní uvedených v tabuľke vyššie). Hnuteľný majetok prechádza do správy majetku príjemcu dňom podpísania tejto zmluvy. 
2.	Príjemca je oboznámený pri preberaní so stavom hnuteľného majetku uvedeného v článku I.

Článok III.
Predmet zmluvy podľa článku I. a prílohy č.1 tejto zmluvy bol realizovaný z finančnej pomoci Európskej únie Slovenskej republike prostredníctvom programu PHARE/Prechodného fondu v rámci projektu č. ..................................... vyplývajúceho z Finančného Memoranda/Rozhodnutia Komisie o finančnom príspevku ............................... Konečným príjemcom tohto majetku je ..................................................

Článok IV.
Príjemca je oslobodený od platenia dane súvisiacej s prijatím predmetu zmluvy. Príjemca sa zaväzuje užívať predmetný majetok, uvedený v článku I., v prílohe č. ...... tejto zmluvy len na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti uvedeného projektu PHARE a v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ho udržiavať v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu, dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu, ako aj viesť evidenciu o majetku.

Článok V.
1.	Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni za nevýhodných podmienok, riadne sa s ňou oboznámili, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.
2.	Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení.

V  Bratislave, dňa ....................................

	


……………………..		     	       			…………………...
riaditeľ implementačnej 					oprávnený zástupca príjemcu
         agentúry					    				      

