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ZNILUVA

uzavretámedzi

Ministerstvom vnútra sR

Okresn].ím úradom Trnava, odborom §kolstva

a

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

na organizaöné a materiálno - technické zabezpeéenie okresného kola Biologickej olympiády kat. D pre Ziakov

Z§ a-osemroö nych gymnázií v okrese Dunajská Streda v územnej pösobnosti Okresného úradu Trnava Pre rok
20l4

Cl. I.
úö.q.srNícl zMr-uvy

Ministerstvo vnútra SR
Zadávate|, okresn;f úrad Trnava, odbor §kolstva ako príslu§n! orgán §tátnej správy v zmysle § l l

ods.1 zákona é. 596 / 2003 Z. z. o ítáínej správe v §kolstve a §kolskej

samospráve a 0 zmene a doplnení niektorlch zákonov y zneni neskor§ích predPisov

Sídlo Vajanského 2,917 }tTrnava
Zastupeny PaedDr. Marta Gubrická, vedúca odboru §kolstva

IÖo 00151866

DIÖ 20 20 57 15 20

IÖ DPH SK 20 20 57 15 20

Bankové spojenie 7000180023/8l80

a

Realizátor Základná §kola Gyulu Szabóa s VJM
Sídlo g2g 0l Dunajská Streda, §totsta g:Olt

§tatutárny zástupca PaedDr. Teréz Csölle
IÖo 36081019
DIÖ 202|353|14
Bankové spojenie 26538183/7500

öt. n.
TRVANIE ZMLUVY

Zmluva sa uzatvára na obdobie od 06. mája.2014 do 20. júna 2014 aje ÚÖinná dÜom nasledujúcim Po dni

jej zverejnenia,



1

3,

öt. nr.
pnÁve A povlNNosrt zúöesrNnNícrr srnÁN

Zadáv ate|l' sa zavázuj e :

a) zabezpeéitfinancovanie predmetu 
_öinnosti "uvedeného 

v Öl, Iv, ods,l a priamu rea]lizáciu okresného kola

Biologickej olympiády kat. D pre ziluoy lsa osemroönych gymnázií v okrese Dunajská streda, ktoré sa

uskutoöní ts. ma;a iór l na zau|adne., stole cyutu szauoaívJM, Dunajská Streda, §t<otsta 9:0/t

b) ;;;, informovat' iea\izátorao zmenách v predmete öinnosti,

Zadávatel'má právo:
ul Útonauur priebeZné kontroly plnenia úloh dohodnut}ch v zmluve,

b) vykonávat' zavereeie vytnodnoienie plnenia úloh prostredníctvom svojho zástupcu,

Realizátor sa zavázuje:
a)riadne,vpozadovan'ejkvaliteatermínochvykonat'Öinnostidohodnutétoutozmluvou,
b) dodrzat' rozpoöet doúdnutj, kontraktom a neprekroöit' náklady stanovené na zabezpeóenie predmetu

öinnosti zmluvy,
c) vöas informovaf zadávatelao jednotliv,.ich problémoch a zmenách, ktoré sa vyskytli pri zabezpeóovani

stanovenlch úloh.

,,ff#'"il"' 2:!:::r:;^ v§etky údaje potrebné k organiz ácii, zab.ezpeóeniu a priebehu okresného kola

Biologickej olympiády r.ur. o pá ziÁu 2s 
" ",."Jn!"h 

gymnázií, óbsah, termíny a spösob poskytovania

;á;j;; o tónuni ittui",einnosii alebo sluZby stanoví zadávatey v zmluve.

öl. rv.
PREDMET ÖrNnosrt

1. predmetom öinnosti rea|izáíoraje organizaénéa materiálno technické zabezpeéenie okresného kola

Biologickej orv*piaav r.ui, Ó pó Ziu[ou Z§ a osemroönych gymnázií v roku 2014:

a) zabezpeéil priamu ,eut raiirokresného k"j;i;'űó;l"jirympiaay kat, D pre ziakov Z§ a osemroönfch
-' 

iiÁiilitu okr.r. Dunajská Streda v územnej pösobnosti OU Trnava,

b) uzatvorit' dohody o útonuni práce. s et.n*iáú"rnej odbornej hodnotiacej komisie, preplatenie

cestovného ölenom okresnej komisie, uzatvorit' dohűy o lykónaní práce i organizátorom a ÚÖtovatelom

sút'aZe v súlade so stanovenym ,o"poeto*"nu Űoai o uykonaní práce ako aj obsahom a rozsahom

dojednanfch prác podla druhu predmetovej olympiády,

2. Dohody olykonaní práce _ obsahujú v§etky nálezitosti.( vratane rozsahu aobsahu práce) podfa zákona

ö. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení n.rúrsi.t predpisov. Do rozpoötu sú zahrnuté finanóné prostriedky

pred zdanením a s odvodmi,

3. objem finanönlch prostriedkov p.:,Yu:..nie podmienok na.realizáciu okresného kola sút'aZe v roku

20l4 predstavu;e rto|ooé. Rozpis prideienlch finanönlch prostriedkov tvorí 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 zadávatey,

öl. v.
SPÖSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA ZMLUVY

1. plnenie úloh lypllvajúcich zo zmluvy zadávatel vyhodnotí po.uplynutí lobv.trllnia,zmluvy 
kontrolou

podkladov, t to.e ,eai,]ato. |iron.,n" pr"arcii)uáirateiovi na;neikör,do l5 dní odo df,a ukonöenia predmetu

öinnosti .

2.Podkladykzávereönémuvyhodnotenil:*tu,,ybudú.no.zoltlvat'zplneniaúloh.stanovenfchvzmluve,
prezenönlch riu,n i",ie#nenÍcr, ziak;;, ip"""ai":,icich. 

. 
pedagógov, rozhodcov, organizátorov),

vlsledkovjch listín a öt "ár"r.á" 
,a;eonoitivJ,Jfuzne tut.gorió i wirúkv v skupinách s uvedením poötu

zúöastnen;ich aruzú"i a celkového p"ei"'l.á*tiivcov _, 
*nyrt.otánú 

listinu v elektronickei podobe

a vyhodnotenie vyúötovania .3sl.at, "ui"i", 
po skonöeni súfaZe elektronicky na adresu

o1ga.Doborova@,múv.sk a podkladov,potrebnlch 
-kwúötovaniu pridelenfch finanönlch prostriedkov

predloZenfch realizffim, ZoLnampotrebntch podttadov-k vyúötovaniu tvorí príloha ö,2,

4.



öt. vt.
plaronNÉ poDMIENKy

1. objem prostriedkov uröenfch na plnenie úloh v oblasti realizácie sa stanovuje na príslu§ny sűtainy roÖník na

základe rozpoötu na predmetové olympiády a postupové sűtaíe, §portové sút'aZe a ostatné sútaie zamerané

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

2.Zadávatel v súlade s § 19 ods. 8 zákona é.52312004Z. z. o rozpoötorn_ich pravidlách verejnej správy

a o zmene a doplnení niektorfch zákonov v znení neskor§ích predpisov poskytne realizátorovi preddavok vo

vj§ke 0 €.

3. Realizátorje povinnf dodrZat rozpoöet stanovenyí v zmluve. V odövodnen;fch prípadoch prekroóenie

stanovenej sumy möZe predstavovat' 57o.

4. pri posklovaní finanón;ích prostriedkov uröenych realizátorovi bude Okresny úrad Trnava postupovat'

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

öl. vrr.
ú,c.L§In usTANovENlA

Táto zmluvaje vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktoryích zadávatel'dostane l rovnopis a realizátor dostane 1

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

príloha ö.l: Rozpis pridelenlch finanön;fch prostriedkov na okresné kolo Biologickej olympiády kat. D pre

Liakov Z§ a osemroönych gymnázií v okrese Dunajská Streda v roku 2014.

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

VTrnave 28.04.2014

Za zadávateta,. Paed
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riaditel'§koly
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predbezná finanöná kontrola:
Zmluvabolavypracovanávzmysle § ll zákona é.59612003Z.zo§tátnej správev §kolstvea§kolskej

samospráve a o zmene a doplnóní niektorlch zákonov v znení neskor§íCh predpisov a smernice M§VVaS SR

é.27Dóll o organizovaní, riadení a finanönom zabezpeóeni sút'aZí detí aZiakov §köl a §ko|skYchzariaden|

V Trnave :28.04.2014
Podnis l,, l{llil

,J LUr|



Príloha ö. 1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Okresnf úrad Trnava, odbor §kolstva, Vajanského 2,9l7 01 Trnava

(názov a presná adresa zadávatel'a)

Rozpis pridelenych finanönych prostriedkov na okresné kolo

Biologickej olympiády kat. D pre áiakov Z§ a osemroön;fch gymnázii

v okrese Dunajská Streda v roku 2014.

Otganizátor: Základná §kola Gyulu Szabóa s VJM, Dunajská Streda

V;f§ka pridelenych finanönych prostriedkov: 180,00 €

Preddavok: 0 €

Názov poloZky Öerpanie ( € )

cestovné
stravné 32,00_ €
ceny
diplomy dodá ou odb. §kolstva

dohody o vykonaní práce 148,_€

Drenalom
dopravné
materiálno-technické zabezpeéenie

Spolu
180,00 €

V Trnave 28.04.2014

Schválil : PaedD

i '\

l/ i luLL W --.__-\ -,._{1 *
Vypracovalla : Mgrl Ol'ga Doborová

odborny radca
Gubrická
§kolstvaved



Príloha ö.2

Zoznam podkladov k vyúötovaniu obvodnf,ch ( krajskfch) köl predmetovfch olympiád a postuPolich
sufaZí v roku 2014

I. Cestovné

l. Cestovné a stravné pedagogickému sprievodu hradí vysielajúca §kola, Cestovné sút'aZiacemu hradí

vysielajúca §kola.

II. Stravné - oböerstvenie
1. Prezenöné listiny s podpismi úöastníkov.

2. pri poskytnutí obedaje potrebné k faktúre doloZit' vldajku potravín zo skladu /stravn! list zo §J/.
poöet obedov na faktúre musí súhlasit' s poötom úöastníkov podpísanjch na prezenönej listine.

3. Pri poskl,tnutí oböerstveniaje potrebné:
- uviest' druh oböerstvenia, napr. bageta, dZús,
_ prilozit' kópie pokladniön;fch blokov (ak bolo oböerstvenie v hotovosti ).

- át uoto oböerstvenie zabezpeéené formou objednávky, je potrebné priloZit kópiu faktúry

s rozpísanlmi jednotliqimi poloZkami ( rozpísat' údaje o mnoZstve a druhu tovaru alebo rozsahu a

druhu dodáne; ituzUy). V prípade, Ze vo faktúre nie sú rozpísané tieto údaje,je potrebné doloZit' aj

kópiu dodacieho listu,
- priioZit' v}dajku (ak bolo oböerstvenie zabezpeéené §kolou, napr. §kolsky bufet, §kolskájedálen).

III. Materiálno-technické zabezpeöenie (MTZ)
l. Kópiu pokladniönych blokov (ak bol nákup realizovany v hotovosti),

2. Ak bolo 171TZ zabezpeöené formou objednávky, je potrebné priloZit' kópiu faktúrY

s rozpísanymi jednotlir"_ími poloZkami ( rozpísat' údaje o mnoZstve a druhu tovaru alebo rozsahu a

druhu dodanej sluzby). V prípade, Ze vo faktúre nie sú rozpísané tieto údaje, je potrebné doloZit' aj

kópiu dodacieho listu.

IV. Ceny
l, Pri nákupe v hotovosti priloZit' kópie pokladniönfch blokov,

2. Ak bol nákup realizován;i formou objednávky, priloZit' kópiu faktúry. Jednotlivé poloZky vo faktúre

musia bld rozpísané; ak nie sú, je potrebné doloZit' kópiu dodacieho listu.

3. Písomné potvrdenie oprevzatícien sút'aZiacimi ocenenfmi na 1.-3. mieste.

4. Ak ceny áodal zadávaíór,3" pot."bné doloZit' písomné potvrdenie o prevzati cien sút'aZiacimi

ocenenlími na 1.-3. mieste, ktoré musí súhlasit' so zoznamom cien dodanych zadávatel'om.

V. Dohody o vykonaní práce -povinnosti realizátora sút'aZe

- pri dohodách odvádzat odvody zpríjmuza :
* zamestnanca
* zamestnávatel'a

_ na Daioqf úrad poslat' lx §tvrt'roöné vykazy o zrazenych preddavkoch,
_ zamestnanca prihlásit' do Sociálnej poist'ovne najneskör v defi konania súta\e,
_ zas|al vyúötovanie podl'a nasledóvneho vzoru ( k vyúötovaniu nie je potrebné zasielat originálY ani

kópie dohöd avykazov zo Sociálnej poist'ovne).

V§etky prilozene dokúdy ako aj kópie pot taanienlich blokov, faktúry + objednávka musia bYt' viditelné

a öitatel'né.
V prípade, ie sa zfaktúry alebo zpokladniöného b|oku poZaduje uhradit' len uréitá öiastka, v doklade je toto

potrebné zvyraznit a doloZit' zdövodnenie.
po ukonöení sűtaZe §kola vyhotoví faktúru (fakturuje celkové náklady v zmysle zmluvy) azaíle faktúru sPolu s

prílohami podl'a bodov I. - V. na preplatenie.


