
Z M L U V A
o zabezpečení, realizácii a financovaní

celoslovenských súťaží

medzi zmluvnými stranami

A. Krajský školský úrad v Trenčíne
Zastúpený: Ing. Ondrej Divinský, prednosta KŠÚ
Sídlo: Trenčín, Hviezdoslavova 3
PSČ: 91101
IČO: 37916513
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo bankového účtu: 7000122720/8180

ako objednávateľ

B. Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa
Zastúpený: Mgr. Blanka Cedzová, riaditeľka školy
Sídlo: Považská Bystrica, Jesenského 246710
PSČ: 01701
IČO: 35995939
Peňažný ústav: Dexia banka
Číslo bankového účtu: 2820831001/5600

ako dodávateľ za týchto podmienok:

ČI. I

1. Objednávateľ v zmysle § 11 ods. 8, 9 zákona č. 596/2003 Z. z. ostatnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
v zmysle smernice MŠ SR č. 13/2009-R z 25. augusta 2009 a v zmysle Smernice
prednostu Krajského školského úradu v Trenčíne č. 5/2009 k finančnému
zabezpečeniu súťaží žiakov si objednáva u dodávateľa - Základná umelecká škola
I.W.Kráľa v Považskej Bystrici v roku 2011 organizačné zabezpečenie a realizáciu
celoslovenskej súťaže Výtvarné alternatívy vo výške 5 000,- € slovom: päťtisíceur.

2. Objednávateľ poskytne finančné prostriedky na vyššie uvedené účely dodávateľovi
na jeho bankový účet číslo 2820831001/5600.

3. Objednávateľ zašle dodávateľovi avízo o tom, že finančné prostriedky boli
poukázané.

ČI. II

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať organizačné zabezpečenie a realizáciu celoslovenskej
súťaže Výtvarné alternatívy a použiť poskytnuté finančné prostriedky bez výhrad
a v plnom rozsahu na účely stanovené v tejto zmluve.

2. Dodávateľ zodpovedá za účelné a hospodárne využitie finančných prostriedkov na vyššie
uvedené účely.

3. Dodávateľ zabezpečí dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, zákona NR
SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.



4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi finančné prostriedky na realizáciu
súťaže po obdržaní rozpočtového opatrenia zMŠVVaŠ SR na rok 2011 vo forme
preddavku. Tento je dodávateľ povinný objednávateľovi vyúčtovať do 3 mesiacov od
dátumu uvedeného na avíze objednávateľa o zaslaní finančných prostriedkov (v zmysle
§ 19 ods.8 zákona č. 523/2004 Z. z.).

5. Dodávateľ sa zaväzuje, že finančné prostriedky poskytnuté objednávateľom na
zabezpečenie súťaže využije v súlade s podmienkami určenými v osobitnom usmernení,
ktoré mu zašle objednávateľ.

6. Zúčtovanie uskutočnenej súťaže bude vykonané na základe súhrnnej písomnej správy
podpísanej zástupcom objednávateľa a dodávateľa v súlade s podmienkami určenými
v osobitnom usmernení, ktoré mu zašle objednávateľ.

7. Pri celoslovenských súťažiach, ktoré sú vyhlasované Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR, je potrebné, aby organizátor súťaže v navrhovanom rozpočte
uviedol všetky subjekty a výšku finančnej čiastky, ktorou sa tieto podieľajú na
organizácii a realizácii súťaže.

ČI. III

Ak dodávateľ použije finančné prostriedky na iné účely, ako sú uvedené v či. I bod 1.
tejto zmluvy alebo ich zadrží, bude sa to považovať za nedodržanie podmienok, za
ktorých finančné prostriedky poskytli. Neoprávnene použité prostriedky je dodávateľ
povinný bez zbytočného odkladu vrátiť na bankový účet objednávateľa číslo
7000122720/8180 vedený v Štátnej pokladnici.

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 štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ
a dve dodávateľ.

3. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
5. 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 Trenčíne dňa 16. marca 2011

Základná umelecká škola I.W.Kráľa
v Považskej Bystrici


