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ZNIL U vA

uzavretámedzi

Ministerstvom vn tra SR

Okresnjm radom Trnava, odborom kolstva

a

Základnou kotou Gyulu Szabóa s VJM t<otsta ulica, Dunajská Streda

na organiza né a materiálno - technické zabezpe enie okresného kola Biologickej olympiády kat. C pre Ziakov

Z aósemro nfch gymnázií v okrese Dunajská Streda v rizemnej p sobnosti Okresného radu Trnava pre rok
2014

öl. r.
úöasrxícl zMl,uvy

Ministerstvo vnritra sR
Zadávateí Okresnf rad Trnava, odbor kolstva ako príslu ni orgán tátnej správy v zmysle 1 l

ods,7 zákona é.596 12003 Z. z. o áínej správe v kolstve a kolskej

samospráve a o zmene a doplnení niektorfch zákonov v znení neskor ích predpisov

Sídlo Vajanského 2,917 0l Trnava
Zasttryen! PaedDr. Marta Gubrická, ved ca odboru kolstva
ICo 00151866

DIÖ 20 20 5,1 15 20

IÖDPH sK2020 57 1520

Bankovéspojenie 7000180023/8180

a

Realizátor Základná kola Gyulu Szabóa s VJM
Sídlo g2g 0l Dunajská Streda, totsta q:O/t

tatutárny zástupca PaedDr. Teréz Cs lle
IÖo 36081019
DIÖ 20zl353ll4
Bankové spojenie 2653818317500

öl. u.
TRVANIE ZM.LUVY

ö

Zmluva sa uzatvára na obdobie od 03. februára.2014 do 03. nrarca 20t4 aje li inná d om nasleduj cim

po dni jej zverejnenia.

Cl. III.
PRÁVA A POVINNOSTI ZŰÖASTNEN.rÍCH STRÁIV



1.

2.

Zadáv atel' sa zav ázuie:

a) zabezpeóit financovanie predmetu innosti uvedeného v Öt. tV. ods.1 a priamu realizáciu okresného kola
Biologickej olympiády kat.C pre Ziakov ZS a osemro nych gymnázií v okrese Dunajská Streda, ktoré sa
uskuto ní 05. februára 7014 na Základnej kole Gyulu Szabóa s VJM, Dunajská Sheda, StolsM g:Olt

b) v as informovat' realizÁtorao zmenách v predmete innosti.

Zadávatel'má právo:
a) vykonávat' priebeZné kontroly plnenia riloh dohodnutich v zmluve,
b) vykonávat' závereéné vyhodnotenie plnenia riloh prostredníctvom svojho zástupcu.

3, Realizátor sa zavázuje:
a) riadne, v poZadovanej kvalite a termínoch vykonat' innosti dohodnuté touto zmluvou,
b) dodrZat' rozpo et dohodnutf kontraktom a neprekro it' náklady stanovené nazabezpeéenie predmetu

. innosti zmluvy,
c) v as informovat' zadávateta o jednotlivich problémoch a zmenách, ktoré sa vyskytli pri zabezpe ovaní

stanovenfch riloh.

4. Realizátor má právo:
Ziskat od zad,ávateta v etky ridaje p.otrebné korganizácii,zabezpe eniu apriebehu okresného kola
Biologickej olympiády kat. C pre íiakov Z a osemroónych gymnázií, Óbsah, termíny a sp sob poskytovania
dajov o konaní siíaile, innosti alebo sluZby stanoví zadávatel'v zmluve.

öt. rv.
PREDMET ÖIXNOSU

1. Predmetom innosti realizátora je organiza né a materiálno technické zabezpeéenie okresného kola
Biologickej olympiády kat, C pre Ziakov Z a osemro nlch gymnánit v roku 2Ot+:
a) zabezpeéit priamu realizáciu okresného kola Biologickej olympiády kat, C pre Ziakov Z a osemro nlch

gymnázií v okrese Dunajská Streda v rizemnej p sobnosti OU Trnava,
b) uzatvorit' dohody o vykonaní práce s lenmi okresnej odbornej hodnotiacej komisie, uzatvorit' dohody
o vykonaní práce s organizátorom a ti tovatel'om s t'aZe v s lade so stanoven;im rozpo tom na dohody
o vykonaní práce ako aj obsahom a rozsahom dojednanfch prác podl a druhu predmetovej olympiády.

2, Dohody o vykonaní práce - obsahujri v etky náleZitosti ( vrátane rozsahu a obsahu práce) podl'a zákona
. 31l/200l Z. z. Zákonník práce v znení neskor ích predpisov. Do rozpo tu sri zahrnuté finan né prostriedky

pred zdanením a s odvodmi.

3. Objem finan nlch prostriedkov pre vytvorenie podmienok na realizáciu okresného kola sr!t'aZe v roku
20l4 predstavujel70,50 . Rozpis pridelenfch finan nfch prostriedkov tvorí Príloha .1.

4. Ceny a diplomy pre vitazov okresného kola stit'aZe ZS a OG okresu Dunajská Streda, ktorí sa umiestnili na
prvom aZ tret'om mieste dodá zadávatel'.

öl. v.
SPÖSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA ZMLUVY

1. Plnenie loh vypllvajricich zo zmluvy zadávaíeí vyhodnotí po uplynutí doby trvania zmluvy kontrolou
podkladov, ktoré realizátor písomne predloZí zadávatel'ovi najnesk r do l5 dní odo dfla ukon enia predmetu
innosti .

2, Podklady k závere nému vyhodnoteniu zmluvy budri pozostávat' z plnenia riloh stanoven;ích v zmluve,
prezen nich listín (zri astnen;ích Ziakov, sprevádzajrícich pedagógov, rozhodcov, organizátorov),
vfsledkou_ich listín a vyhodnotenia za jednotlivé srit'aZné kategórie irr,fsledky v skupinách s uvedením po tu
z astnenich druZstiev a celkového po tu jednotlivcov - vfsledkovri listinu v elektronickej podobe
a vyhodnotenie vyri tovania zaslat obratom po skon ení s taíe elektronicky na adresu
olga.doborova@ksutt.sk a podkladov potrebnfch k vyri tovaniu pridelenj,ch finanónfch prostriedkov
predlozenlich realizátoram. zoznam potrebnych podkladov k vyri tovaniu tvorí príloha .2.



öt. vl
pr,lronNE PoDMIENKY

l. Objem prostriedkov uröenfch na plnenie úloh v oblasti realizácie sa stanovuje na príslu§nf sút'aZny' roöník na
základe rozpoötu na predmetové olympiády a posfupové súta1e, §portové sűtaíe a ostatné sút'aZe zamerané
na umenie, literatúru, hudbu a pod. schváleného vedúcim odboru §kolstva.

2. Zadávatel' v súlade s § l9 ods. 8 zákona é.523/2004 Z. z, o rozpoötovfch pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorlfch zákonov v znení neskor§ích predpisov poskytne realizátorovi preddavok vo
v!§ke 0 €.

3, Realizátorje povinnf dodriat rozpoöet stanoven! v zmluve, V odövodnenlch prípadoch prekroöenie
stanovenej sumy möZe predstavovat' 50á.

4. Pri poskytovaní finanön;ich prostriedkov uröenlch realizátorovi bude Okresn! úrad Trnava postupovat'
vsúlade s § 8 zákona é.29ll200z Z. z. o §tátnej pokladnici a o zmene adoplnení niektory'ch zákonov vznení
neskor§ích predpisov. Finanöné prostriedky sa budú poskytovat' ako úöelové prostriedky.

öl. vlI.
óal§ln usTANovENIA

Táto zmluvaje vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktony'ch zadávateí dostane 1 rovnopis arealizátor dostane l
rovttopis. Neoddelitel'nú súéast' tejto zmluvy tvoria prílohy:

Príloha ö.l: Rozpis pridelenfch finanönfch prostriedkov na okresné kolo Biologickej olympiády kat. C pre
iiakov Z§ a osemroönlch gymnázií v okrese Dunajská Streda v roku 2014.

Príloha é.2: Zoznam podkladov k vyúötovaniu sút'aZí v roku 2014.

V Trnave 2I . 0l. 2014
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Za realizátora: PaedDr. Csolle T eréz
riaditel'ka koly

predbezná finan ná kontrola:
Zmluvabolavypracovanávzmysle llzákonaé.596DOa3Z.zo tátnejsprávev kolstvea kolskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorich zákonov v znení neskor ích predpisov a smernice USVVa SR
ó.27l20l l o organizovaní, riadení a finan nom zabezpeéení srit'aZí detí aiiakov k 1a kolskych zariadení.

V Trnave :2l .0|.2014
Podpis _],,'' ,N


