
zMLUVA
o vyplatení príspevku na realizáciu okresného kola

2í. ročníka turnaja McDonald's cup 2o18t2o1g

Zmluvné strany:

íst cLAss AGENcy, s.r.o.
sídlo: Blagoevova 8, 851 04 Brat|slava
lČo: eo 812781, DlČ: 2022420521
zaPísaná v Obchodnom regishi Okresného súdu Bratislava l., oddiel: Sro, vložka ěíslo:47218tB
v mene ktorej koná konatel'ka lng. Katarína Remiaš
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: sK82 1100 0000 0026 2518 4136, sWlFT CoDE: TATRSKBX
(d'alej len,,poskytovatel"') 

a

oRcANtzÁron oKREsNÉno xou
Organizácia:
Štatutárny zástupca:
Vybavuje:
Sídlo:
lčo:
lJlC: 2021668055
SWIFT CODE (bankový kód)
DlČ:

Centrum vol'ného času Kysucké Nové Mesto
Mgr. Kamila Bendová, riaditel'ka
Anna Behúňová
Komenského 1 163140, 024 01
37812840

Kysucké Nové Mesto

lBAN:
(d'alej len,,prijímatel"')

sK 1902 0000 0000 193247

preambula

cEilT R§il voltÉfio črsu
KYSUCKÉ NOVF MESTO

/.f.r,2olq
:,, &z 4U$SNJ: /"

krlcnyi|sty: h
1, Prijímatel'vYtrl,asuje 

Q potvrdzu je, že bot okresným úradom - odborom škotstva
(d'alej len ,,OU - os') v zmysle § 11 ods. 8 a g zákona č. 596/20 03 Z, z.
o Štátnej sPráve v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
nieklorých zákonov v znení neskorších-predpisov (d'alej len ,,Záion o siatne;sPráve v Školstve") a v zmysle Usmernenia k financovániu 3portových súťažídetí a Žiakov Škól, organizovaných podl'a smernice é.23l2o1i o orgán izovaní,
riadení a finanČnom zabezpečení športových sút,aží detí a žiakov stoilo,ale; leň
,usmernenie") poverený organizáciou ókresného kola školského futbalového
turnaja Majstrovstiev Slovenska v minifutbale žiakov ažiaěok r. .tuňná2Š -McDonald's Cup 201812019 (d'alej len ,,McDonald's Cup''). -t-

Prijímatel' uzatvoril s OtJ - OŠ vo veci organizácie okresného kola McDonald,s
CuP Zmluvu ozabezpeČenÍ, realizácil af]nancovaní súťaží žiakov základných
a stredných škól, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.
SPoloČnosť McDona]d's Slovakia_ 

_ 
má záujelm organizátorom okresných

a krajských kól futbalového turnaja McDonald's Cup vyltatit finančné prispevxy
nad rámec dotácií, tt9rý9ú im poskytované na zákiadé'Usmernená,-a'preto bol
vYtvorený a schválený Metodický pokyn, klorý predstavuje základný metodickýrámec Pre vYPlácanie príspevku 

'od - 
spoločirosti McDohab,s Slovakia, spoÍ.

s_1,o. Pre organizátorov okresných a krajských kól McDonald's Cup (d,alej'len
"Jul9t9djcký pokyn"), pričom tento .príópevok je považova ni1 zá doplňujúci
dotačný systém finančnej p9dpory k usmerneniú a je platný Én pre okresnéa krajské kolá21. roěníka McDonald's Cup v školsŘom roxú zot aizolg.
SPoloČnosť McDonald's Slovakia, v spolupráci so športovými partnermi
sPoloČnosťami Puma a Sportisimo, zároveň poskytne na okresné kolá vecné

3.

4.



2

cenY Pre zÚČastnené Školské družstvá. Spósob rozde!'ovania cien na okresnékolá a zdokladovanie prevzatia školskými'družstvami taktiei urcruje Metodický
p9ky1, platný pre 21. ročník McDonald's Cupu (dalej len ,,MetóáiórY pokyn'').
!9cné_ cenY Pre Škotské družstvá budú dóruč'éné'org"Ái=aior*i okr".néhokola, Po skonČení okresného kola_zašle Prijimatet poskytovatelovi preberací
Protokol, na ktorom vŠetci tréner|/učitelia školských družstíev, iúeártnených naokresnom kole, Potvrdia prevzatie cien pr" .'*;" družstvá, iaŘ aro určujeMetodický pokyn.

5, PoskYtovatel' vYhlasuje, Že bol spoločnosťou McDonatd,s Slovakia, spol. s r.o.
Poverený na realizáciu vyplácania Príspevku a rozdelovania cien v súlades Metodickým pokynom.

1, predmetom tejto zmluvy je závázok poskytovateta poskytnúť po splnenívšetkých podmienok 
. 
uvedených v bodoch 2 a 3 iohto článku zmluvyPrijímatel'ovi oríspevok vo vyške í5o,oo EUR i t okresné- Ř;i;, slovomsTopAŤDEslAT'eun 

1o atej l"n',pri"pávoxL.prijímatel zorganizuje okresné kolo, ktoré sa bude konať na futbalovom§adióne 
_v 

Kysuckom Novom Meste, ditňa 2. maiá zóis. počet družstiev: 7.prijímatef prehlasuje, že. splní / splnii nasteoóvňe p-oomienry:
a) Dodrží termín zverejnenia informácií o oatudrě, mieste a hodine konaniaokresného kola turnaja McDonald's Cup podlb poziaoavi"x á řňéiř, ktoré súuvedené v Metodickom Pokyne, dané iňrórmacie zverejní spolu so súpiskamina š.kolskom portáli www.skolskysport.sk,
b) do konca Škotského roka ZOiainOlg zašle na korešpondenčnú adresuposkytovateía 1't clAss AGENCY..r.o., iu.ia Řotyian, Sladová 6, 821 05Bratislava nasledovné dokumenty:- Zm]uvu o vYPlatení Príspevku vyplnenú a podpísanú v troch origináloch,- ť99nu kóPiu ZmluvY o zabe2pečení, iealizácii a financovaní sút,ažíŽiakov základný ch .a stred nYctr sxot, kto ro u ň;; ňi oÚ4lš'Ěiiiiir"t"r,,- PodPÍsané a oPeČiatkované McDonald'. Ólip propozície okresného kola

: !:*1i: : 
. .?1|r*.. 

_z 
ú čast n e n ýc h d ru 1s tléi ? t t a e i vá bi r;; ;; ; 

- 
ě ;o p o z í c i e

článok l
Predmet zmluvy

7r::.r:!:!., ^,.!?:,., 
y:č:,9, p.ř" MrD;;ákň-' Óii"""ňiiiŠiá"''";Z

podpísané a opečiatkoúáffiycrr zúčastnenýchdružstiev

2.

3.

- PodPÍsaný Preb.e.rací protokol, na ktorom tréneri zúčastnených školskýchdruŽstiev Potvrdili prevzatie cien (ttačivo preberari- iiářoťol nájdete na--p'iĚpOsonte 
sipočtu družstiev na OK)

c) dodrŽal vŠetkY Povinnosti, ktoré Prijímatetovi vyplývaj (l zo Zákona o štátnejspráve v školstve, smernice a tuetóoicreno poŘýnu. '4, Platba PrísPevku bude zmluvne rea.lizovana ňJÓpineni podmienok uvedenýchv bodoch 2 a 3 tohto ělánku Zmluvy na;nlsrór do konca školského roka201812019, maximálne do 31. 8. 2O1g.

článok !|
Ostatné dojednania

1, PoskYtnutý PÍsPevok.je_ÚČelovo.uiazaný.a p|Uímalet prehlasuje, že príspevok
vYuŽil na zabezpečenie turnaja McDonáld,. CÚÓ (na§r, ÓÓáráňi! pre víťazov,na zabezpečenie ihriska, zabezpečenie pŇ"j ioro.i, 

-nitr; 
režim a



3

obČerstvenia Pre hráČov a organizátorov, na cestovné náklady a ostatnénáklady súvisiace výlučne s priimou o.grnira|io;;i;";;;r;ffi McDonald'sCup, špecifikovanélro v Čl. l, bod 2.
2, Prijímatel' nie je Povinný zasielať s touto Zmluvou vyúčtovanie položiek, an!žiadne bločky alebo faktúry (zašle icn Ln na písomné vyžiadaniePoskytovatela).

3, PoskYtovatel' má Právo PoŽiadať prijímateía o zdokladovanie spósobu využitiaPríspevku.

4, Prijímatel' sa zavázuje, Že doklady.preukazujúce spósob využitia príspevku

|fjjŤi ?"T,*ilílťovi 
najneskór'dó 1Ó ili';J doiučenia žiáoó.ti uuda"n"j

5, Ak Prijímatet PouŽil Príspevok na iné účely, ako sú uvedené v bode 1 tohtoČlánku ZmluvY, bude sa to považovať ," n"oódlalie podmienok, zaktonýchbol Príspevok rc9k{l.tltÝ. Ňeoprávnene pouaiY Prisn9yok alebo jeho časť jePrijímatet Povinný vrátiť !9srvtóy9tetovi nalnesŘor do í0 oni óJo dna, kedy hoposkytovatel vyzve na vrátenie Rrispeviu ái"ňó'ján" časti.

čtánok |ll
záverečné ustanovenia

Príloha č. í (Propozície McDonald's Cup pre okresné kolo), prílohy č. 2(Súpisky zúěastnených družs!j9v), prílorra_.q 
-á-lxopi" 

zrluu y o zabezpečení,rea|izácii a financovaní súťaží Úáxo, .áxráony.ň' a stredných škól, ktorouPoveril otJ-OŠ Prijímatel'a r, Órgánizovaniu okráŠneno kola) a prítoha č. 4
9;ťrř'Í Protokol na prevzatie Óien trénermi| tvóiiá neoddelitetnů súčasť tejto

zmluvné strany sa dohod|i, že meniť a dopíňať túto zmluvu možno len povzájomnej dohode zmluvných strán pisomffiioooáir"ri k nej vyhotovenými.
Táto zmluva bude vyhotovená u 3-Yy1,9Joveniach, z ktoných dve vyhotoveniaobdrží Poskytovatet i.tclAss noeŇcÝ;;.;.;. ; j"ono vyhotovenie PrijímatetCentrum voíného času Kysucké Nové Mesto.
Táto Zmluva nadobúda Platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
zmluvné strany e.o pr9čilaní tejto zmluvy. vyhlasujú, že lej obsahu porozumelia tento zodPovedá skutoČnému prejavu iótr Úole a iá znaxvzájomného súhlasuju podpisujrl.

1,

2,

3,

4,

5.

/a ^n

í"t cLAss
katarína Remiaš
Konatel'

pečiatka 1st CLASS AGENCY, s.r,o.

2019 V Kysuckom Novom Meste dňa 10,4.2O1g

,4,n, . .?u*,-'/o, 4lr,-*,,*(---7-----;---
M§r. Kámila Bendová

riaditel'CVC KN,

pečiatka Prijímatel'a

ritrvm uoťného čac$
F,ornenski;ho 1163/40

Kysucké i\,lové Mesto

, s.r.o.


