
Zm]uva o usporiadanĺ a spoLufinancovanĺ okresných kôl predmetových olympiád
a postupových sút'aží žiakov základných škôl a zák]adných umeleckých škôl

v obvode Bratislava 11. v roku 2022
(v zmysle § 261  ods. 2 0bchodného zákonni'ka)

2022/1 123

Zmluvné strany:
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
Zastúpenie:
Sl'dlo:
psČ:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej ako objednávateľ)

Základná škola
Zastúpenie:
Síd]o:

psČ:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej ako vykonávateľ)

Mgr. Bc. Miriarn Valašiková, riaditelka
Tomášikova 46
831  04 Bratislava 3
54130395
2121632392
Štátna pokladnica
SK78 8180 0000 0070 0067 2298

a

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

Tatra banka
SK511100 0000 0026 2770 5142

Čl.I
1.    Objednávateľ  v zmysle  §   11   ods.  7  zákona  č.  596/2003  Z.  z.  o štámej  správe  v školstve

a školskej    samospTáve   ao zmene   a doplnem'   niektorých   zákonov   v znenĺ   neskorších

predpisov  a smemice  č.   23/2017,  ktorou  sa  mení  smemica  č.   6/2013   o organizovaní,
riadenĺ a finančnom zabezpečení súťažĺ detí a žiakov škôl a školských zariadení   poveruje

po    vzájomnej    dohode vykonávaiel'a    organizovaním    okresných    kôl    predmetových
olympiád  a postupových  súťaží  pre  sút'ažiacich  v obvode  Bratislava  11.   prostrednĺctvom
Základná  škola,  Podzáhradná  51,  821  07  Bratislava.  Rozsah  a  druh  súťaží,  ako  aj
výška finančných prostriedkov na ich organizovanie je uvedený v bode 4.

2.    Vykonávatel'    ako    organizátor   je    objednávatel'om    poverený    vydávať    účastníkom
predmetovej  olympiády  uvedenej   v odseku  1   diplomy  a potvrdenia,  vrátane  potvrdeni'
úspešným riešiteľom o celkovom umiestnení.

3.    Objednávater  na základe  dohody  s vykonávateľom  poskytne  vykonávatel'ovi  preddavok
podľa  §  19,  ods.  8  zákona  č.  523/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách  verejnej  spT.ávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume

250'- €,
(slovom: dvestopät'desiat eur),

ktorý   predstavuje   výdavky   súvisiace   s organizovaním   tejto    súťaže   podl'a   platných
predpisov.



4.    Objednávateľ     prevedie          preddavok     v prospech     bankového     účtu     vykonávateľa
bezhotovostným  prevodom   do   15   dnĺ   odo   dňa   obdržania   podpísanej   zmluvy   od
vykonávatel'a (rozhoduje dátum prevzatia na doručenke).

5.    Preddavok podl'a ods. 2 je učený pre olympiády a súťaže:
Okresné kolo - OK CHO Chemická olympiáda - 250,- €.

Č1.  II

1.    Vykonávateľ sa zaväzuje použiť poskytnutý preddavok v plnom rozsahu na uvedený účel
aje   zodpovedný  za  dodržanie   všeobecne   záväzných  právnych  predpisov  v súvislosti
s jeho použitím,

2.   Vykonávateľ zúčtuje poskytnutý preddavok a v zmysle pokynov objednávatel'ovi predloži'
celkové vyúčtovanie súťaže spolu s vyhodnotenĺm najneskôr do 15 dnĺ od uskutočnenia
konkrétnej sút'aže.

3.    Vykonávateľ  v prĺpade  zostatku  finančných  prostriedkov  ich  poukáže  bezhotovostným
prevodom  vprospech  bankového  účtu  objednávatel'a  -IBAN:   SK78  8180  0000  0070
0067 2298 v Štátnej pokladnici do termínu vyúčtovania a zašle avízo o prevode.

4.    Objednávateľ po vykonaní kontToly zúčtovania a po potvrdení oprávnenosti vynaložcných
výdavkov bude považovať pTeddavok za zúčtovaný.

Čl.  III
1.    Vykonávateľ berie  na vedomie,  Že  v pn'pade porušenia účelovosti  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 je  oprávnený  vykonať  kontrolu  aj  na  mieste,  podl'a pôvodných  účtovných
dokladov podľa zákona.

3.    V pripade  nedostatočného,  čiastkového  plnenia  alebo  prípadného  zrušenia  tejto  úlohy.
vykonávateľ  je  povimý  vrátiť  poskytnuté  finančné  prostriedky  bezodkladne    na  účct
objednávatel'a.

4.    Ak objednávateľ neposkytne preddavok v termĺnc uvedenom v Čl. 1, bode 4„ vykonávateľ
má právo v celom rozsahu odstúpiť od zmluvy.

Čl. IV
1.    Zmluvné  strany  sa  dohodli,  Že  meniť  a dopĺňat`  túto  zmluvu je  možné  len  vzájomnou

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

2.    Táto zmluvaje vyhotovená v Štyroch rovnopisoch, dve pre každú zmluvnú stranu.
3.    Táto   zmluva   nadobudne   platnost'   dňom   podpĺsania   obidvoma   zmluvnými   stranami.

Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v CRZ.
4.    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.

`_'_ Í_,`-`
V Bratislave,14.03.2022

Mgr. Bc. Miriam Valašiková
riaditeľka

V Bratisl?ve,

RNDr. A]ena Hddová
riaditeľka
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