
ZMLUvA
č. oU -Z*_osl -202 1 t 0097 61 - 001

o o rganizovaní, riadení a fi nanč nom zab ezpečení
sút'ažížiakov základných a stredných šk6l v roku 2021

medzi zmluvnými stranami

čt.l
Zmluvné strany

A. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Okresný úrad Zilinao odbor školstva

Zastílpenýl;
Sídlo:
PSČ:
IČo:
DIČ:
Peňažný ústav:
IBAN:

ako zadávateí

B. Centrum volhého času

Zastúpené:
Sídlo:
PSČ:
tČo:
Peňažný ústav:
IBAN:

PhDr. PaedDr. Dušan Galbavý, PhD., vedúci odboru
Žilina, Vysoko školákov 8 5 5 6/3 3 B
010 08
00151866
2020571520
Štátna pokladnica
SK78 8180 0000 0070 0018 0023

Mgr. Kamila Bendová, riaditeťka
Komenského 1163140, Kysucké Nové Mesto
024 0I
37812840
Všeobecná úverová banka Kysucké Nové Mesto
sK92 0200 0000 00193247 5553

ako organiz átot zatýchto podmienok:

Cl. II
Predmet zmluvy

1. Zadávateť v zmysle § 1 1 ods. 7, 8 zákona č. 59612003 Z. z. o štátnej správe
v Školstve a Školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorŠÍch Preclpisov a v zmysle Smernice Ministerstva školsiva, vedy, výskumu
a ŠPortu Slovenskej republiky č. 23l20I7 o súťažiach si objednáva u átganizátora
vkalendárnom v1oku 202I organizačné zabezpečenie ; realizáciu Ókresných
a krajských kól záujmovo - umeleckých, vedomostných a športových súťaží žiakov
základných a stredných škól.
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ó. ur
Cena a platobné podmienky

Celková suma finaněných prostriedkov urěená na súťaže, ktorými je organizátor
Poverený je maximálne 1640,-- eur, slovom jedentisícšesťstoštyridsať eur.
V nevyhnutn;ých prípadoch móže zadávateí poskytnúť organizátorovi na zák\ade
žiadosti a zálohovej faktury vystavenej organízátorom preddavok (zálohu).
Nevyhnutnou podmienkou je, aby organizátotkďždnzáIohuzuďovalnajneskoršie
do 3 mesiacov odo dňa poskytnutia.
Organizátot sazavázuje vykonať organizačné zabezpečenie arealizáciu okresných
a krajských kól záujmovo-umeleckých, vedomostných a športových stíaží žiakov
základných a stredných škól a potůiť poskytnuté finančné prostriedky bezvýltad
a v plnom rozsahu na predmetné účely.
Organizátor zodpovedá za účelné a hospodárne využitie ťrnančných prostriedkov
na vyššie uvedené úěely.
Organizátor zabezpeéí dodržiavanie zékonač.52312004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších predpisov a všeobecne závázných právnych predpisov.
Zúčtovanie uskutoěnenej súťaže bude vykonané na zéklade súhrnnej písomnej správy
podpísanej zástupcom zadávateía a organizátora a predložených faktúr do 10
pracovných dní po ukončení súťaže.
Súčasťou fakturácie budú prílohy:
- prezenčná listina,
- záů<ladné údaje o súťaži,
- vyČÍslenie nákladov na cestovné, stravné, ubytovanie, mateiálno-technické

zabezpečenie, prenájom priestorov, dohody o vykonaní práce, ceny na súťaže a pod.
Fakturu doručí organizátor zadávateíovi do 20 kalendárnych dní po ukončení siťaže.
Fakturačná adresaje:
Ministerstvo vnútra SR, Pribino v a 2, 812 7 2 Bratislav a,
IČo: 001st866,
Peřnžný ústav: Štátna pokladnica,
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023.

čt. ry
Ostatné dojednania

l. Otganizátor zodpovedázabezpečnosť súťažiacich v zmysle zákonačis|o 12412006 Z. z.
obezpečnosti aochrane zdravia pri práci aozmene adoplnení niektorých zákonov
v zneni neskorších predpisov.

2. Akorganizátot použije finančné prostriedky na iné účely, ako sú uvedené v Čl. II teito
zmluvy alebo ich zadrží, bude sa to považovať za nedodržanie podmienok,
zaktoých sa finančné prostriedky poskytli.

3. Neoprávnene použité ťrnančné prostriedky je organizátor povinný bezzbytočnébo
odkladu vrátiť na bankový ičetzadávateťa IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
vedený v Štátnej pokladnici.

4. Organízátor pri poukázaní neoprávnene použitých alebo nevyčerpaných finančných
prostriedkov zašle avízo na adresy: Okresný úrad Žilina, odbor školstva,
Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina; Centrum podpory Ží|ina,Kuzményho 26,
0I2 23 Žilina a Ministerstvo vnútra SR, sekcia ěkonomiky, odbor účtovníctva,
Pribinova 2, 812 7 2 Bratislav a.
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