
IV.
Používanie prevedených hnutel'ných vecí

1. Škola sa zaväzuje používať didaktické prostriedky s náležitou starostlivosťou. Najmä je
povinná chrániť didaktické prostriedky pred poškodením, stratou, zničením alebo
zneužitím.

2. Škola je zodpovedná za to, že sa didaktické prostriedky budú využívať len na účely
stanovené projektom a pokiaľ to vyžaduje ich charakter, tak len osobami, ktoré sú na
využívanie didaktických prostriedkov určené. V prípade, že prevedené didaktické
prostriedky nie sú používané v súlade s cieľmi projektu, alebo ak ich používa iný subjekt
ako Škola, ide o podstatné porušenie zmluvných podmienok zo strany Školy.

3. Didaktické prostriedky môže Škola užívať v súlade so stanoveným účelom natrvalo bez
časových obmedzení.

V.
Osobitné ustanovenia

1. Škola sa zaväzuje k tomu, že umožní vzdelávanie v rámci projektu v rozsahu jedného (1)
dňa minimálne jednému (1) učiteľovi anglického jazyka, škola umožní overenie aplikácie
získaných poznatkov v praxi a umožní overenie využívania didaktických prostriedkov
prevedených v rámci projektu.

2. Škola, ktorá disponuje učebňou kontinuálneho vzdelávania, v prípade potreby umožní jej
využitie na vzdelávanie pre účely tohto projektu.

3. V prípade, ak Škola aj bez svojho zavinenia bude vyradená zo siete škôl a školských
zariadení, je povinná oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi a zabezpečiť bezodkladné
vrátenie prevedených didaktických prostriedkov Poskytovateľovi. Ak má Škola právneho
nástupcu, prejdú didaktické prostriedky na právneho nástupcu Školy.

VI.
Dôsledky porušenia zmluvy

1. V prípade, že dôjde zo strany Školy k podstatnému porušeniu tejto zmluyy.je Poskytovateľ
oprávnený od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť. Rovnako, ak sa podstatného porušenia
zmluvy dopustí Poskytovateľ, je oprávnená od zmluvy odstúpiť Škola. V prípade
akéhokol'vek odstúpenia od tejto zmluvy je Škola povinná bezodkladne vrátiť
Poskytovateľovi prevedené didaktické prostriedky. V prípade, ak od zmluvy odstúpi
Poskytovateľ, má právo uplatniť si voči Škole nárok na náhradu prípadnej škody a
vzniknutých výdavkov.

2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje:
bezdôvodné odmietnutie prevzatia prevádzaných hnutel'ných vecí,
využívanie prevedených hnuteľných vecí iným subjektom ako Školou a na iný účel,
ako je účel stanovený zmluvou.

3. V prípade zistenia, že Škola používa prevedené didaktické prostriedky na iné účely, ako sú
definované projektom, alebo ak ich používa iný subjekt ako Škola, je Poskytovatel'
oprávnený uplatniť si voči Škole zmluvnú pokutu do výšky celkovej hodnoty dodaných
didaktických prostriedkov za podstatné porušenia tejto zmluvy.

VII.
Spoločné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia alebo dokumenty medzi zmluvnými
stranami týkajúce sa tejto zmluvy musia byt' vyhotovené v štátnom jazyku, musia mať
písomnú formu a musia byt' doručené osobne oproti podpisu kompetentného zamestnanca
Poskytovateľa, zaslané doporučenou poštovou zásielkou alebo kuriérskou službou,
pokiaľ nie je uvedené inak.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si oznámiť bez zbytočného odkladu všetky zmeny
týkajúce sa ich identifikačných údajov, vrátane zmeny štatutárneho orgánu a kontaktných
údajov uvedených v prílohe Č. 1 k tejto zmluve.
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