
ZMLUVA
č. OU-ZA-OSl-2020/008803 - 001

o zabezpečení, realizácii a financovaní
súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2020

medzi zmluvnými stranami

, čl. 1
Zmluvné strany

A. Ministerstvovnútra Slovenskej republiky
Okresný úrad Zilina, odbor školstva

Zastúpený: PhDr. PaedDr. Dušan Galbavý, PhD., vedúci odboru
Sídlo: Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B
PSČ: 010 08
IČO: 00151866
DIČ: 2020571520
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023

ako zadávateľ
a

B. Mesto Tvrdošín

Zastúpené: Ing. Ivan Šaško, primátor mesta
Sídlo: Tvrdošín, Trojičné námestie 185

PSC: 027 44
ICO: 00314901
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka
IBAN: SK97 0200 0001 8200 1882 8332

ako organizátor za týchto podmienok:

Čl. II
Predmet zmluvy

1. Zadávateľ V zmysle % 11 ods. 7, 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
V školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov avzmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 0 súťažiach si objednáva u organizátora v
kalendárnom vroku 2020 organizačné zabezpečenie a realizáciu okresných kôl
záujmovo — umeleckých a vedomostných súťaží žiakov základných a stredných škôl.
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Čl. III
Cena a platobné podmienky

Celková suma finančných prostriedkov určená na súťaže, ktorými je organizátor
poverený je maximálne 780,- €, slovom sedemstoosemdesiat eur.
V nevyhnutných prípadoch môže zadávateľ poskytnúť organizátorovi na základe
žiadosti a zálohovej faktúry vystavenej organizátorom preddavok (zálohu).

. Nevyhnutnou podmienkou je, aby organizátor každú zálohu zúčtoval najneskoršie
do 3 mesiacov odo dňa jej poskytnutia.
Organizátor sa zaväzuje vykonať organizačné zabezpečenie a realizáciu okresných
kôl záujmovo-umeleckých a vedomostných súťaží žiakov základných a stredných
škôl a použiť poskytnuté finančné prostriedky bez výhrad a v plnom rozsahu na
predmetné účely.

. Organizátor zodpovedá za účelné ahospodárne využitie finančných prostriedkov
na vyššie uvedené účely.

. Organizátor zabezpečí dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zúčtovanie uskutočnenej súťaže bude vykonané na základe súhrnnej písomnej správy
podpísanej zástupcom zadávateľa a organizátora a predložených faktúr do 10

pracovných dní po ukončení súťaže.
Súčasťou fakturácie budú prílohy:

— prezenčná listina,
— základné údaje o súťaží,
- vyčíslenie nákladov na cestovné, stravné, ubytovanie, materiálno-technické

zabezpečenie, prenájom priestorov, dohody o vykonaní práce, ceny na súťaže a pod.
Faktúru doručí organizátor zadávateľovi do 20 kalendárnych dní po ukončení súťaže.
Fakturačná adresa je:
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava,
IČO: 00151866,
Peňažný ústav: Štátna pokladnica,
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023.

Čl. IV
Ostatné dojednania

l. Organizátor zodpovedá za bezpečnosť súťažiacich v zmysle zákona číslo 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Ak organizátor použije finančné prostriedky na iné účely, ako sú uvedené v Čl. II tejto
zmluvy alebo ich zadrží, bude sa to považovať za nedodržanie podmienok,
za ktorých sa finančné prostriedky poskytli.
Neoprávnené použité finančné prostriedky je organizátor povinný bez zbytočného
odkladu vrátiť na bankový účet zadávateľa IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
vedený V Štátnej pokladnici.
Organizátor pri poukázaní neoprávnene použitých alebo nevyčerpaných finančných
prostriedkov zašle avízo na adresy: Okresný úrad Žilina, odbor školstva,
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina; Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26,
012 23 Žilina a Ministerstvo vnútra SR, sekcia ekonomiky, odbor účtovníctva,
Pribinova 2, 812 72 Bratislava.
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Cl. V
Záverečnéustanovenia

. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej
dohode zmluvných strán písomnými dodatkami k nej vyhotovenými, ktoré sa stanú
po ich podpísaní neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Zmluva je vyhotovená V troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane zadávateľ
a jeden organizátor zmluvy.
Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.
Táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ.

. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a tento
zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú.

Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2

027 44ěvrdoši


