
1.   Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I. 
v roku 2012 

(v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka) 

Zmluvné strany 
 

Krajský školský úrad v Košiciach (KŠÚ) 

Zastúpený: 
Sídlo: 
PSČ: 
IČO: 
Peňažný ústav: 
Číslo bankového účtu: 

(ďalej ako objednávateľ) 

Mgr. Peter Bačkovský prednosta KŠÚ 
Košice, Zádielska l 
04078 
35557184 
Štátna pokladnica 
7000138845/8180 

Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže 

Zastúpený: 
Sídlo: 
PSČ: 
IČO: 
Peňažný ústav: 
Číslo bankového účtu: 

(ďalej ako vykonávateľ) 

Ing. Erika Munková, riaditeľka 
Strojárska 3, Košice 
04001 
00520969 
Štátna pokladnica 
7000184809/8180 

  

Objednávateľ: 
Čl.I. 

1.   v zmysle § 11 ods. 8, 9 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov a v zmysle Smernice č. 27/2011 o 
organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl poveril 
vykonávateľa organizovaním týchto krajských súťaží: 

• Olympiáda v informatike, 
• Matematická olympiáda kategória A, 
• Chemická olympiáda kategória A, 
• Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry kategória, 
• Olympiáda ľudských práv, 
• Fyzikálna olympiáda kategória A, 
• Šaliansky Maťko, 
• Biologická olympiáda kategória A, B 

2. Finančné krytie súťaže zabezpečí objednávateľ vo výške do 2 774,35 €. 

 

a 



3. Finančné prostriedky budú poskytnuté do  10 dní po predložení celkovej  faktúry za 
organizovanie a realizáciu  súťaže na    účet vykonávateľa.  Vykonávateľ sa zaväzuje 
zabezpečiť organizáciu a realizáciu súťaží uvedených v Čl. l bod l Zmluvy v súlade so 
Smernicou MŠVVaŠ SR č. 27/2011  o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení 
súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení a inými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

 
 
 

Čl.II  

1. Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu účtovných dokladov. 

2. Vykonávateľ spracuje a predloží ročné zúčtovanie poskytovateľovi do 31. 12. 2012, za 
podmienok určených osobitným usmerním, ktoré mu zašle objednávateľ. Zúčtovanie 
bude vykonané na základe správy podpísanej zástupcom prijímateľa. 

3. Vykonávateľ berie na vedomie, že v prípade porušenia účelovosti a nedodržania 
termínu predloženia celkového zúčtovania výdavkov vynaložených na realizáciu tejto 
súťaže, je Krajský školský úrad v Košiciach oprávnený zadržať finančné prostriedky, 
ktoré boli nehospodárne a neúčelové použité. 

4. V prípade nedostatočného, čiastkového plnenia alebo prípadného zrušenia tejto úlohy, 
vykonávateľ je povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky bezodkladne na účet 
objednávateľa. 

Čl. III  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej 
dohode zmluvných strán písomnými dodatkami k nej vyhotovenými, ktoré sa stanú po 
ich uzatvorení neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné sa 
k návrhu dodatku vyjadriť v lehote do 30 dní odo dňa jeho vyhotovenia. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve 
a vykonávateľ jedno vyhotovenie. 

3. Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných 
strán. 

4. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a tento 
zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú. 

V Košiciach, dňa  29.2.2012 

................................................      ........................................... 
                 prednosta KŠÚ                    riaditeľ 


