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ZN4LUvA

llzavretámedzi

Ministerstvom vnútra sR

Okresnlm úradom Trnava, odborom §kolstva

a

Základnou§kolou Gyulu Szabóa s VJM §t<olsta ulica, Dunajská Streda

na organizaöné a materiálno - technické zabezpeéenieokresného kola Biologickej olymPiádY kat, D Pre Ziakov

z§ u'or.rn.oenfch gymnázií v okrese nunajjka Streda v územnej pösobnosti Okresného Úradu Trnava Pre rok

201,5

zadávatel

Sídlo
Zastűpeny
Iöo

DIÖ

IÖ DPH

Bankové spojenie

Realizátor
Sídlo
§tatutárny záslupca
IÖo
DIÖ
Bankové spojenie

öt. t.
úönsrNícl zMt'uvy

Ministerstvo vnútra SR
okresnf úrad Trnava, odbor §kolstva ako príslu§nf orgán §tátnej ,|.ág v zmysle § l1

ods.7 zakona ó. 596 l 2003 Z. z. o §tátnej správe v §kolstve a §kolskej

samospráve a o Zmene a doplnení niekton_ictr zákonov v znení neskor§ích predpisov

Vajanského 2,9l7 01 Trnava
m§. nditou Antalovou, vymenovanou na zastupovanie vedúcej odboru §kolstva

00l5l866

2020 57 1520

SK20 20 57 1520

7000180023/8l80

a

Základná§kola Gyulu Szabóa s VJM, Dunajská Streda
g2g 01 Dunajská Streda, §totta g:ort

Mgr. Árpád Nagy
36081019
2021353l1'4
2653818317500

öt. n.
TRVANIE ZMLUVY

Zmluva sa uzatvára na obdobie od 0ó. mája.2015 do 20. júna 2015 aje úÖinná dűom nasledujúcim Po dni

jej zverejnenia.



öt. nr.
pnÁv,q. A povlNNosu zúönsrNnNí,cH srnÁN

1. Zadávate|' sa zavázuje:

a) zabezpeóit financovanie predmetu öinnosti uvedeného v Öt. tV, ods.1 a priamu rea|tzáciu okresného kola

Biologickej olympiááy tat. l pre Ziakov Z§ a osemroönych gymnázií v okrese Dunajská Streda, ktoré sa

uskutoöní u. rnaia zőts na |autaanel§kole Gyulu szauoai-vlvt, Dunajská Streda, §totsru q:Olt

b) vöas informovat' iealízátorao zmenách v predmete öinnosti.

2, Zadávate|'má právo:
a) vykonávat' priebeáré kontroly plnenia úloh dohodnu|l,ch v zmluve,

bj vykonavat' závereóné lyhodnotenie plnenia úloh prostredníctvom svojho zástupcu,

3. Realizátor sa zavázuje,.
a) riadne, v poZadovanej kvalite a termínoch lykonat' öinnosti dohodnuté touto zmluvou,

b) dodrZaf rozpoöet aonoanuty kontraktom a niprekroöit' naklady stanovené nazabezpeéenie predmetu

öinnosti zmluly,
c) vöas informovát' zadávatetao jednotliv}ch problémoch a zmenách, ktoré sa vyskYtli Pri zabezPeÖovaní

stanovenfch úloh.

4. Realizátor má právo:
Získat od zadávatil]a v§etky údaje potrebné korganizácií,zabezpeöeniu apriebehu_ okresného kola

Biologickej olympiády kat. D pre 1iakov ZS a osemroönlch gymnázií. obsah, termíny a spösob poskytovania

údajoi o tónuni ,ttui",öinnosti alebo sluZby stanoví zadávatey v zmluve.

öt. ry.
PREDMET ÖrNNosrr

1. predmetom óinnosti rea|izátora je organizaöné a materiálno technické zabezpeóenie okresného kola

niotogictej olympiády kat. D pre Ziakov Z§ a osemroön;i ch gymnázií v roku 201 5:

a) zabezpeéit p.iamu rea|ízáóiuokresného tú Bioroó.kej o1ympiády kat, D pre Ziakov Z§ a osemroön}ch
' 
gy^ntoiiu ok .r. Dunajská Streda v územnej pösobnosti OU.Trnava,

b)"uzatvorit' dohody o 
"ytonuni 

práce s ölenmi oú"snej odbornej hodnotiacej komisie, preplatenie

cestovného ölenom okresnej kbmisie, uzatvorit' dohody o vykónaní práce s organizátorom a ÚÖtovatel'om

stiaiev súlade so stanovenym rozpoötom na dohody o v}konaní práce ako aj obsahom a rozsahom

dojednan;fch prác podta druhu predmetovej olympiády,

2. Dohody o lykonaní práce - obsahujú v§etky náleZitosti ( vráLtane rozsahu a obsahu práce) podLa zákona

é.31ll200l Z. z. Zákomík práce y znenineskor§ích predpisov. Do rozpoÖtu sú zahrnuté finanÖné prostriedky

pred zdanením a s odvodmi.

3. objem frnanönlch prostriedkov pre vytvorenie podmienok na.re.alizáciuokresného kola sút'aze v roku

20i5 predstavujó rso;6o €. Rozpis irideienfch frnánön;fch prostriedkov tvorí príloha ö,1,

4. Diplomy pre vítazov okresného kola sút'aZe Z§ a oG okresu Dunajská Streda, ktorí sa umiestnili na Prvom aZ

tret'om mieste dodá zadávateí.

öl v.
SPÖSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA ZMLUVY

1. plnenie úloh vyp§vajúcich zo zmluvy zadávateí vyhodnotí po uplynutí doby trv_ania zmluvy kontrolou

podkladov, ktoré realáor písomne p."dlozi zadávatelovinajneskÖr do 15 dní odo dÜa ukonÖenia Predmetu

öinnosti.

2. podklady k závereönémuvyhodnoteniu zmluvy budú pozostávat z plnenia úloh, stanovenlch vzmluve,

prezenön;ich ristin iztieastnenlch znksi, iprevádzajúcich .pedagógov, 
roáodcov, organizátorov),

vfsledkor.,_ích listín a .,r}t oanot.niu za jednotiivé sút'aZné kategOrió i rnjsledky v skupinách s uvedením PoÖtu

zúöastnenfch druZstiev a celkového poötu jednotlivcov - nYrt.ot onú listinu v elektronickej Podobe

a vyhodnotenie vyúötovania zaslaf orrutorn po skonöení sűtaíe elektronicky na adresu

olga.Doborova@,műv.sk a podkladov, potrebnlch k lryúötovaniu pridelenfch finanönlch prostriedkov

@.zoÁampotrebn!chpodkladovkvyúötovaniutvoríPrílohaö'2.



öt. vI.
pr,etonNn PODMIENKY

1. Objem prostriedkov uröenlch na plnenie úloh v oblasti realizácie sa stanovuje na príslu§n! sítaZny roöník na

základe rozpoötu na predmetové olympiády a postupové siltaZe, §portové sútaíe a ostatné sítaZe zamerané

na umenie, literatúru, hudbu a pod. schváleného vedúcim odboru §kolstva.

2. Zadávateí v súlade s § 19 ods. 8 zákona ö.52312004 Z. z. o rozpoötoqich pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektonich zákonov v zneni neskor§ích predpisov poskytne realizátorovi preddavok vo
v}§ke 0 €.

3. Realizátor je povinn;i dodrLat rozpoöet stanoven! v zmluve. V odövodnen}ch prípadoch prekroöenie
stanovenej sumy möZe predstavovat' 57o.

4. pri poskytovaní finanönych prostriedkov uröen;ich realizátorovi bude okresny úrad Trnava postupovat'

vsúlade s § 8 zákona é.29112002 Z. z. o §tátnej pokladnici a o zmene adoplnení niektony'ch zákonov vzneni
neskor§ích predpisov. Finanöné prostriedky sa budú poskytovat' ako úöelové prostriedky.

Cl. vII.
únl§m usTANovENIA

Táto zmluva je lyhotovená v 2 rovnopisoch, z kton_ich zadávatel'dostane 1 rovnopis arealizátor dostane 1

rovnopis. Neoddelitefnú súöast' tejto zmluvy tvoria prílohy:

Príloha ö.1: Rozpis pridelen;i ch finanönfch prostriedkov na okresné kolo Biologickej olympiády kat. D pre

Ziakov Z§ a osemroönych gymnázií v okrese Dunajská Streda v roku 2015.

Príloha ó.2,. Zoznam podkladov k vyúötovaniu sút'aZí v roku 2015.

V Trnave 27.04.2015

/
/,éíu-

Za zadávatel'a: t g. {arhAntalová
vymenovaná na zasfupovanie

vedúcej odboru §kolstva

l"r-..,
Za realizátora: Vgr. Á.p'áO Nugy

riaditel §koly

Za.. ' ; :li}ir Éyu+§ §arMr
t víu,], .,r:ilr: .[a;ykom mad':rsklm

Ssi4űyuiaAlapiskola
|'' ,]li" u]ka t.936/1 íJ'

^*;6l.;t, , ,t li,:, - lir:tll r; il:fieit,

predbezná finanöná kontrola:
Zmluvabolavypracovanávzmysle § ll zákona ö.59612003Z.zo§tátnej správev §kolstvea§kolsk_ej

samospráve a o zmene a dophóní nlekton_ich zákonov v zneníneskor§íóh predpisov a smemice M§VVa§ SR

é.2712011 o organizovaní, riadení a finanönom zabezpeéení siltaZí deti a Ziakov §köl a §kolsk}ch zariadeni.

V Trnave , 27.04,2015 
,| 

,, 1

),í//l,
Podpis: RNDr:Eva Huftová i// ')iill


