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Z:]MLUVA

vzayíeíámedzi

Ministerstvom vnútra sR

okresn;im úradom Trnava, odborom §kolstva

a

Základnou §kolou Gyulu Szabóa s VJM §kolska ulica, Dunajská Streda

na organizaöné a materiálno - technické zabezpeóenie okresného kola Biologickej olympiády kat. C pre liakov
-xZS a osemroönych gymnázií v okrese Dunajská Streda v územnej pösobnosti Okresného úradu Trnava pre rok

2015

Cl. I.
úöasrNíct zMr,uvy

Ministerstvo vnútra SR
Zadávate| Okresny úrad Trnava, odbor §kolswa ako príslu§ny orgán §tátnej sprálry v zmysle § 11

ods.7zákona ó.596!2003 Z.z,o §tátnej správe v §kolstve a §kolskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorych zákonov y zneni neskor§ích predpisov

Sídlo
Zgstúpeny
ICo

DIÖ

IÖ DPH

Vajanského 2,917 01 Trnava
Ing. Editou Antalovou, \rymenovanou na zastupovanie vedúcej odboru §kolstva
00151866

2020 51 1520

SK 20 20 57 15 20

Bankové spojenie 7000180023/8180

a

Realizátor Základná §kola Gyulu Szabóa s VJM
Sídlo 929 }lDunajská Streda, §t<otsta g:o/l
§tatutárny zástupca Mgr. Árpád Nagy
IÖo 3608l0i9
DIÖ 2}2l353ll4
Bankové spojenie 26538183/'7500

Cl. II.
TRVANIE ZIMLUYY

Zmluvasauzatvára na obdobie od 03. februára 2015 do 03. marca 2015 aje úöinná dúom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia.

öl. tlt.
PRÁVA A POVINNOSTI ZÚÖASTNEN.ÍCH STRÁN



l. Zadávatel' sa zavázuje:

a) zabezpeöir financovanie predmetu öinnosti uvedeného v Öt, tV. ods.1 a priamu realizáciu okresného kola
Biologickej olympiády kat.C pre Ziakov Z§ a osemroönych gymnázií v okrese Dunajská Streda, ktoré sa
uskutoöní 04. februára 2015 na Základnej §kole Gyulu Szabóa s VJM, Dunajská Streda, §totsta g:Ort

b) véas informovat realizáíora o zmenách v predmete öinnosti.

2. Zadál,aíel' má právo:
a) rl,konávat priebeZné kontroly plnenia úloh dohodnut}ch v zmluve,
b) 11 konárai úvereéné lryhodnotenie plnenia úloh prostredníctvom svojho zástupcu.

3, Rea|izátor sa zavázuje:
a) riadne. v poZadovanej kvalite a termínoch lrykonat' öinnosti dohodnuté touto zmluvou,
b) dodrZat rozpoöet dohodnuli kontraktom a neprekroöit' náklady stanovené na zabezpeéenie predmetu

öinnosti zrnluvy,
c) vöas informovat' zadávateía o jednotlil}ch problémoch a zmenách, ktoré sa lyskytli pri zabezpeéovani

stanovenlch úloh.

4. Realizátor má právo:
Získat' od zadávateYa v§etky údaje potrebné korganizácti,zabezpeöeniu apriebehu okresného kola
Biologickej olympiády kat. C pre Ziakov ZS a osemroönlch gymnázií. Obsah, termíny a spösob poskytovania
údajov o konaní sűtale, öinnosti alebo sluZby stanoví zadávatel'v zmluve.

öt. tv.
PREDMET ÖrNNosrI

l. Predmetom öinnosti rea|izátora je organizaöné a materiálno technické zabezpeöenie okresného kola
Biologickej olympiády kat. C pre Ziakov ZS a osemroönlch gymnázií v roku 2014:

a1 zaaezpér,ii p.ia*u realizáóiu okesného kola Biologickej olympiády kat. C pre Ziakov Z§ a osemroönych

gymnázii v okrese Dunajská Streda v územnej pósobnosti OU Trnava,
b) uzatvorit' dohody o vykonaní práce s ölenmi okresnej odbornej hodnotiacej komisie, uzatvorit' dohody

o vykonaní práce s organlzátorom a úötovatel'om súlaZe v súlade so stanovenym rozpoötom na dohody

o lykonaní práce ako aj obsahom a rozsahom dojednanych prác podta druhu predmetovej olympiády.

2. Dohody o vykonaní práce - obsahujú v§etlq, náleZitosti ( vrátane rozsahu a obsahu práce) podl'a zákona

é.31112001 Z. z. Zákonník práce v znení neskor§ich predpisov. Do rozpoötu sú zahrnuté finanöné prostriedky

pred zdanenim a s odvodmi,

3. objem finanönych prostriedkov pre rl,tvorenie podmienok na realizáciu okresného kola sút'aZe v roku

2014predstavujel70,50€.Rozpispridelenlchiuranönlchprostriedkovtvorí Príloha ö.1.

4. Diplomy pre vít'azov okresného kola sút'aZe Z§ a OG okresu Dunajská Streda, ktorí sa umiestnili na prvom aZ

tret'om mieste dodá zadávatel'.

öt. v.
SPÓSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA ZMLUVY

1. Plnenie úloh lypllvajúcich zo zmluvy zadávatel vyhodnotí po uplynutí doby trvania zmluvy kontrolou
podkladov, ktoré realizátor písomne predloZí zadávatel]ovi najneskör do 15 dní odo día ukonöenia predmetu

öinnosti .

2. Podklady k závereönému qlhodnoteniu zmluly budú pozostávat' z plnenia úloh stanovenych v zmluve,

prezenönych listín (zúöastnenfch Ziakov, sprevádzajúcich pedagógov, rozhodcov, organiátorov),
qisledkov}ch listín a vyhodnotenia za jednotlivé sút'aZné kategórie i v,_i sledky v skupinách s uvedením PoÖtu

zuöastnen;ich druZstiev a celkového poötu jednotlivcov - vfsledkovú listinu v elektronickej podobe

a vyhodnotenie vyúötovania zadrat obratom po skonöení sútaúe elektronicky na adresu

olgá.doborova@minv.sk a podkladov potrebnych k vyúötovaniu pridelenych finanön!ch prostriedkov

predloZenlich realizátorom. Zoznam potrebnych podkladov k vyúötovaniu tvorí Príloha ö.2.



öt. vr.

pleronNE PODMIENKY

1, objem prostriedkov uröenlch na plnenie úloh v oblastirea|izácle sa stanowje na príslu§n! sútaZnY roÖník na

základerozpoötu na predÁetové blympiády a postupové sűtaZe, §portové sitaile a ostatné stltaíe zamerané

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

2.Zadávatel, v súlade s § 19 ods, 8 zákona é.52312004Z. z. o rozpoötorlich pravidlách verejnej sPrávY

a o anene a doplnení ni.kto..y.t zákonov v znenineskor§ích predpisov poskytne realizátorovi Preddavok vo

vj§ke 0 €,

3. Realiátor je povinn;í dodrLai rozpoöet stanoven! v zmluve. V odÖvodnenlch PríPadoch PrekroÖenie

stanovenej sumy möZe predstavovat' 5%o.

4. pri poskytovaní finanönfch prostriedkov uröenych realizátorovi bude Okresn;i Úrad Trnava PostuPovat'

vsúlade s § 8 ákona ó.2gíl200iZ.z. o§tátnej pokladnici a 9 Zm9ne adoplnení niektorycb zákonov vznení

neskor§ích predpisov. Finanöné prostriedky sa budú pos§tovat' ako úöelové prostriedky,

öt. vtt.
óa*In usTANovENIA

Táto znluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorych zadávaíel, dostane 1 rovnopis arealizátor dostane l

rovnopis. Neoddelitel'nú súöast' tejto zmluvy tvoria prílohy:

príloha ö.l: Rozpis pridelenjch finanönlch prostriedkov na okresné kolo Biologickej olympiády kat, c pre

Ziakov ZS a osémroónlch gymnázií v okrese Dunajská Streda v roku 2014,

Príloha é.2,. Zoznampodkladov kvyiötovaniu sút'aZí v roku 2014,

V Trnave 21.0I.201,5

Za realizátora,.

riaditef §koly
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Za zadávatel'a: Irig. Edita Antalová

ill ; ,a2
1'VL " (.

)

Mgr. Árpád Nagy

vymenovaná na Zastupovanle
vedúcej odboru §kolstva

predbezná finanöná kontrola:
Zm|uvabolavypracovanávzmysle § 11zákona ó.59612003Z.zoltátnejspráve v §kolstve a§kolskej

samospráve a o zmenea doplnení niektorlfch zákonov v znení neskor§ích predpisov a sle.ryi9e M§vVa§ SR

é.27l20l1 o organizovaní, riadení a finanönom zabezpeéení sútaZi detí a Ziakov §kÖl a §kolskYch zariadeni,

V Trnave :21.01.2015
Podpis i, .
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