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ZNILUvA

uzayreíámedzi

Ministerstvom vnútra sR

Okresnym úradom Trnava, odborom §kolstva

a

. Základnou §kolou Gyulu Szabóa s VJM §totsM ulica, Dunajská Streda

na organizaöné a materiálno - technické zabezpeéenieokresného kola Biologickej olympiády kat. C pre Ziakov
Z§ a osemroönych gymnázií v okrese Dunajská Streda v územnej pösobnosti Okresného úradu Trnava pre rok

2014

öt. t.
úöesrNícl zMl,uvy

Ministerstvo vnútra SR
Zadávatel' Okresnf úrad Trnava, odbor §kolstva ako príslu§ny orgán §tátnej správy v zmysle § 1 1

ods.7zákona é.596l2003 Z.z,o §tátnej správe v §kolstve a §kolskej
samospráve a o zmene a doplnení niektor;ich zákonov v znení neskor§ích predpisov

Sídlo Vajanského 2,917 0l Trnava
Zastiryeny PaedDr. Marta Gubrická, vedúca odboru §kolstva
IÖo 00151866

DIÖ 20 20 57 t5 20

IÖ DPH SK20 20 57 1520

Bankové spojenie 7000180023i8l80

a

Realizátor Základná §kola Gyulu Szabóa s VJM
Sídlo 929 }lDunajská Streda, §kotska q:olt
§tatutárny zástupca PaedDr. Teréz Csölle
ICo 36081019
DIÖ 202135311,4
Bankové spojenie 2653818317500

öt. tt.
TRVANIE Z|MLUVY

Zmluva sa uzatvára na obdobie od 03. februára. 2014 do 03. marca 2014 a je úöinná düom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia.

C|.III.
PRÁVA A POVINNOSTI ZÚÖASTNENYCH STRÁN



1. Zadávatel'sa zavázuje:

a) zabezpeéit financovanie predmetu öinnosti uvedeného v Öt. tV. ods.1 a priamu rea|izáciu okresného kola
Biologickej olympiády kat.C pre Ziakov Z§ a osemroönych gymnázií v okrese Dunajská Streda, ktoré sa

uskutoöní 05. februára 2014 na Základnej §kole Gyulu Szabóa s VJM, Dunajská Streda, §t<olsta g:Olt

b) vöas informovat' realizátora o zmenách v predmete öinnosti.

2. Zadáyatel'má právo:
a) vykonávat' priebeZné kontroly plnenia úloh dohodnutych v zmluve,
b) vykonávat' závereéné vyhodnotenie plnenia úloh prostredníctvom svojho zástupcu.

3. Realizátor sa zavázuje:
a) riadne, v poZadovanej kvalite a termínoch vykonat' öinnosti dohodnuté touto zmluvou,
b) dodrZat' rozpoöet dohodnuty kontraktom a neprekroöit' náklady stanovené na zabezpeéenie predmetu

öinnosti zmIuvy,
c) vöas informovat' zadávatel'a o jednot|iqich problémoch azmenách, ktoré sa vyskytli pri zabezpeéovaní

stanovenych úloh.

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

ö1.Iv.
PREDMET ÖrNNosrI

1, Predmetom öinnosti realizátorale organizaéné a materiálno technické zabezpeéenie okresného kola
Biologickej olympiády kat. C pre iiakov ZS a osemroönych gymnázií v roku 20l4:
al ríaezpétii p.iurnu realizáóiu okresného kola Biologickej olympiády kat. C pre Ziakov Z§ aosemroönfch

gymnázií v okrese Dunajská Streda v územnej pösobnosti OU Trnava,
b) uzatvorit' dohody o lykonaní práce s ólenmi okresnej odbornej hodnotiacej komisie, uzatvorit' dohody
o vykonaní práce s organizátorom a úötovatel'om sűtaíe v súlade so stanovenym rozpoötom na dohody
o vykonaní práce ako aj obsahom a rozsahom dojednan;ich prác podl'a druhu predmetovej olympiády.

2. Dohody o vykonaní práce - obsahujú v§etky náleZitosti ( vrátane rozsahu a obsahu práce) pod|'a zákola
ö.311/2001 Z,z.Zákonníkprácevznenineskor§íchpredpisov.Dorozpoötusúzahrnutéfinanönéprostriedky
pred zdanením a s odvodmi.

3. Obiem finanönych prostriedkov pre vytvorenie podmienok narealizáciu okresného kola sút'aZe v roku

20l4 predstavuje170,50 €. Rozpis pridelenlch finanönych prostriedkov tvorí Príloha ö.l.

4. Ceny a dip|omy pre vít'azov okresného kola sút'aZe Z§ a OG okresu Dunajská Streda, ktorí sa umiestnili n4

prvom aZ tret'om mieste dodá zadávatel'.

öt. v.
SPÓSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA ZMLUVY

1. Plnenie úloh vyplfvajúcich zo zmluvy zadávatel' vyhodnotí po uplynutí doby trvania zmluvy kontrolou

podkladov, ktorérealizáíor písomne predloZí zadávaíel'ovi najneskör do l5 dní odo dia ukonöenia predmetu

öinnosti .

2. Podklady k závereönému vyhodnoteniu zmluvy budú pozostávat' z plnenia úloh stanovenych v zmluve,
prezenönlch listín (zúöastnenlch Ziakov, sprevádzajúcich pedagógov, rozhodcov, organizátorov),

r"_ísledkov/ch listín a vyhodnotenia za jednot|ivé sút'aZné kategórie i v}sledky v skupinách s uvedením poÖtu

zúöastnenlch druZstiev a celkového poötu jednotlivcov - vfsledkovú listinu v elektronickej podobe

a vyhodnotenie vyúötovania zaslaf obratom po skonöení sút'aZe elektronicky na adresu

olga.doborova@ksutt.sk a podk|adov potrebnfch k vyúötovaniu pridelenjch finanönfch prostriedkov

predloZen;ich realizátorom. Zoznam potrebnlch podkladov k vyúötovaniu tvorí Príloha ö.2.



öt. vr.

pr,nronNn PoDMIENKY

1. Objem prostriedkov uröen;ích na plnenie úloh v oblasti realizácie sa stanovuje na príslu§n! sútaíny roöník na

základe rozpoötu na predmetové olympiády a postupové sútaZe, §portové sútaZe a ostatné sútaZe zamerané
na umenie, literatúru, hudbu a pod. schváleného vedúcim odboru §kolstva.

2. Zadávatel' v súlade s § 19 ods, 8 zákona ö.52312004 Z. z. o rozpoötovfch pravidlách verejnej sprály
a o zmene a doplnení niektorych zákonov v zneni neskor§ích predpisov poskytne realizátorovi preddavok vo
ry'§ke 0 €.

3. Realizátorje povinnf dodr1at rozpoöet stanoveny v zmluve. V odövodnenych prípadoch prekroöenie
stanovenej sumy möZe predstavovat' 5oÁ.

4. Pri poskytovaní finanönlch prostriedkov uröenjich realizáíorovi bude Okresn;i úrad Trnava postupovat'
vsúlade s § 8 zákona é.29112002 Z. z. o §tátnej pokladnici a o zmene adoplnení niektony'ch zákonov yzneni
neskor§ích predpisov. Finanöné prostriedky sa budú poskltovat'ako úöelové prostriedky, ,

öl. vtI.
ú,tL§In UsTANovENtA

Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorlich zadávatel'dostane l rovnopis arealizátor dostane

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

Príloha ö.l: Rozpis pride|enfch finanönfch prostriedkov na okresné kolo Biologickej olympiády kat. C pre
Ziakov Z§ a osemroönych gymnázií v okrese Dunajská Streda v roku 2014.

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

VTrnave 2I.01.2014
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Za realizátora; PaedDr. Csölle Teréz
riaditel'ka §koly

predbezná finanöná kontrola:
Zmluyabolavypracovanáv zmysle § ll zákona é.59612003Z.zoííátnej správe v §kolstve a§kolskej
samospráve a o zmene a doplnóní niektorych zákonov v znení neskor§ích predpisov a smernice M§VVa§ SR
ö.27 1201 l o organizovaní, riadení a finanönom zabezpeéení sútaii deti a íiakov §köl a §kolskych zariadeni.

V Trnave :21.01.2014
Podois' .,l, l
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Za zadávatel'a,.


