
Zmluva o usporiadanĺ a spolufinancovanĺ okresného kola školskej špoiiovej sút'aže
žíakov základných škôl v obvode Bi.atislava 11 v územnej i)ôsobnosti Regionálneho

úradu Bratislava v i.oku 2022
(v zmysle § 261  ods. 2 0bchodného zákonníka)

2022/1273
Zmluvné strany:
Regionálny úrad školskej správy v Bľatislave
7jastúpenie:
Sídlo:
psČ:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej ako objednávatel')

Základná škola
7.astúpenie:
Sídlo:
psČ:
IČo:
Bankové spojenie:
TBAN:

(ďalej ako vykonávatel')

Mgr. Bc. Miriam Valašiková, riaditeľka
Tomášikova 46
831  04 Bratislava 3
54130395
2121632392
Štátna pokladnica
SK78  8180 0000 0070 00ó7 2298

a

RNDr. Alena Heldová, riaditel.ka
Podzáhradná 5 1
82107 Bratislava
031745041

Tatra banka
SK511100 0000 0026 2770  5142

Čl.I
1.    Objednávatel'  v zmysle   §   11   ods.  7  zákona  NR  SR  č.  596/2003  Z.  z.  o štátnej   správe

v školstve   a školskej    samospráve   a o zmene   a doplnenĺ   niektorých   zákonov   v znenĺ
neskorších    predpisov    poveruje    po    vzájomnej     dohode vykonávateľa    uspoTiadaním
okresného  a kraj ského kola školskej  Športovej  sút'aže žiakov  základných  škôl v školskom
roku  2021/2022.  Druh  a  rozsah  súťažĺ,  ako  aj   výška  finančných  prostriedkov  na  ich
organjzovanie  sú uvedcné v bode 2.   Účel použitia finančných prostriedkov je rozpísaný
v rozpočte koiikrétnej súťaže, ktorý je neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy.

2.    Finančné prostriedky sú určené na športovú súťaž:

•     Stolný tenis ch/d 210,- EUR

3.    Objednávatel'  na  základe  dohody  s vykonávateľom poskytne  vykonávatel'ovi  podl'a  §  19
ods.   8   zákona  NR   SR  č.   523/2004   Z.   z.   orozpočtových  pravidlách  verejnej   správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov preddavok v sume

210'-EUR
(slovom: dvestodesat' eur)

predstavujúci výdavky súvisiace s usporiadaním danej súťaže podľa platných predpisov.



4.    Objcdnávatel'     prevedie     preddavok      vprospech     bankového      účtu      vykonávatel.a
bezhotovostným   prevodom   do    10   dnĺ   odo   dňa   obdržania   podpísanej    zmluvy   od
vykonávatera  (rozhoduje dátum prevzatia na doručenke).

Čl.  TI

] .    Vykonávateľ sa zaväzuje použiť poskytnutý preddavok v plnom rozsahu na uvedený účel
aje   zodpovedný   za  dodržanie   všeobecne   záväzných   pTávnych   predpisov   v súvislosti
s jelio použitĺm.

2.    Vykonávateľ zúčtuje poskytnutý preddavok a v zmysle pokynov objednávateľovi predloží
celkové vyúčtovanie súťaže spolu s vyhodnotenĺm najneskôr do  15 dní od uskutočnenia
konkrétnej sút'aže.

3.   Vykonávateľ v prípade zostatku finančných prostriedkov ich poukáže bezhotovostným
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4.    Objednávatel` po vykonani' kontroly zúčtovania a po potvrdenĺ oprávnenosti vynaložených

výdavkov bude považovať preddavok za zúčtovaný.

Čl.  IIl
1.    Vykonávateľ berie  na vedomie,  Že v prĺpade  porušenia úče[ovosti  a nedodržania temínu

vyúčtovania preddavku ako aj predloženia  celkového zúčtovania výdavkov vynaložených
na rcalizáciu tejto súťaže, objednávateľ je oprávnený žiadať finančné prostriedky v celom
objeme, ktoré boli nehospodáme a neúčelovo použité.

2.    Objednávateľ jc  oprávnený  vykonat'  kontrolu  aj  na  mieste,  podľa  pôvodných  účtovných
dokladov podl'a zákona.

3.    V prípade  nedostatočného,  čiastkového  plnenia  alebo  pn'padného  zrušenia  tejto  úlohy,
vykonávateľ  je  povinný  vrátiť  poskytnuté  finančné  prostriedky  bezodkladne     na  účet
objcdnávateľa.

4.    Ak objednávatel' ncposkytne preddavok v termíne uvedenom v Čl.  1, bodc 4., vykonávatel'
má právo v celom rozsahu odstúpit' od zmluvy.

Čl. IV
1.    Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  meniť  adopĺňať  túto  zmluvu je  možné  len  vzájomnou

dohodou  zmluvných  strán,  na  základe  písomných  dodatkov,  ktoré  sa  po  ich  uzatvorení
stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.    Táto zmluvaje vyhoiovená v štyroch rovnopisoch, dve pre každú zmluvnú stranu.
3.    Táto   zmluva   nadobudne   platnost'   dňom   podpísania   obidvoma   zmluvnými   s[ranami.

Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v CR7^
4.    Zmluvné  strany  po  prečítani'  tejto  zmluvy  prchlasujú,  Že  jej  obsahu  porozumelť  a iento

zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú,

V  Bratislave  12.04.2022
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