
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 

  
Športové gymnázium 

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

( ďalej ako vykonávateľ) 

PaedDr. Tatiana Švecová, 
riaditeľka 
Trieda SNP 104 
040 11 
00521 965 
Štátna pokladnica 
7000190168/8180 

Čl.l. 
Objednávateľ: 

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   MŠVVaŠ   SR  č. 
44/2011  o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení športových súťaží detí a 
žiakov    škôl,    objednávateľ    poveril     vykonávateľa    organizovaním    súťaže    - 
Majstrovstvá Slovenskej republiky v hádzanej žiakov stredných škôl v roku 2012. 

2. poskytne preddavok vo výške 6 532,- € vykonávateľovi v súlade a v nadväznosti na 
príjem dotácie z MŠVVaŠ SR na jeho účet do 10 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. 
Vykonávateľ sa zaväzuje zabezpečiť organizáciu a realizáciu súťaží uvedených v Čl. l 
bod l Zmluvy v súlade so Smernicou MŠVVaŠ SR č. 44/2011 o organizovaní, riadení 
a finančnom zabezpečení športových súťaží detí a žiakov škôl a inými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

 

a 



Čl. II. 
Vykonávateľ: 

1. Zaväzuje sa použiť poskytnutý preddavok bez výhrad a v plnom rozsahu na účely 
stanovené v tejto zmluve. 

2. Zodpovedá za účelné a hospodárne využitie preddavku na vyššie uvedené účely a ich 
riadne vedenie v účtovnej evidencii. 

3. Zabezpečí dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, zákona NR SR č. 
523/2004 Z.  z.  o rozpočtových pravidlách verejnej  správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

4. Zaväzuje  sa umožniť zamestnancom  objednávateľa vykonanie kontroly použitia 
preddavku. 

5. Zaväzuje sa, že preddavok zo štátneho rozpočtu zúčtuje objednávateľovi do 15 dní po 
realizácii súťaže formou celkovej faktúry za organizovanie a realizáciu súťaže, ročné 
zúčtovanie spracuje a predloží objednávateľovi do 31.   12.  2012, za podmienok 
určených  osobitným  usmerním,  ktoré  mu  zašle  objednávateľ.   Zúčtovanie  bude 
vykonané na základe správy podpísanej zástupcom vykonávateľa. 

Čl. III.  

1.  Ak vykonávateľ použije prostriedky na iné účely, ako sú uvedené čl. I bod l tejto 
zmluvy, bude sa to považovať za nedodržanie podmienok, za ktorých sa rozpočtové 
prostriedky poskytli. Neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky je vykonávateľ 
povinný bez zbytočného odkladu vrátiť na bankový účet objednávateľa. 

             Čl. IV. 

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   12.3.2012 

 

 

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


