
 

 

D O D A T O K  Č . 3  

 
k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní 

 súťaží žiakov základných a stredných  škôl 

 

 

uzatvorený  medzi zmluvnými stranami 

 

 

A.   Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva  

Zastúpený: Mgr. Iveta Kováčiková, vedúca odboru školstva 

Sídlo: Trenčín, Hviezdoslavova 3 

PSČ: 911 01 

IČO: 00151866 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

Číslo bankového účtu: 7000180023/8180 

       IBAN                                   SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

ako objednávateľ  

a 

 

B. Krajské centrum voľného času  v Trenčíne  

Zastúpené:                             PaedDr. Renáta Bieliková, riaditeľka  KCVČ  

Sídlo:  Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 

PSČ:                                      911 01 

IČO:  34056149 

Peňažný ústav:  Štátna pokladnica  

       Číslo bankového účtu:  7000506687/8180  

 IBAN      SK 6981800000007000506687 

 E-mail:      renata.bielikova@kcvc.sk 

 

ako dodávateľ  

Čl. I 

 

V súlade s  čl. IV bod 1 Zmluvy o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov 

základných a stredných  škôl zo dňa 13.01.2020 uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok 

č.3, ktorým sa mení predmetná zmluva takto: 

 

článok I. ods.1: 

 

1. Objednávateľ v zmysle § 11 ods. 7, 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,  smernice MŠVVaŠ SR č. 23/2017 o súťažiach, na základe 

poverenia OÚ-TN-00-2014/2714368 zo dňa 1.1.2014 si objednáva u dodávateľa 

v roku 2020 prostredníctvom školského zariadenia Krajského centra voľného času 

v Trenčíne / v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK/ organizačné zabezpečenie 

a realizáciu  okresných a krajských kôl Zenit v programovaní a Zenit v elektronike  

stredných škôl a štatistické údaje a merné ukazovatele súťaží pre Okresný úrad – 

odbor školstva v Trenčíne a následne pre MŠVVaŠ SR. Celková suma finančných 

prostriedkov na súťaže je vo výške 9200 € slovom deväťtisícdvesto eur. Rozdiel 

medzi doteraz poskytnutými finančnými prostriedkami a celkovou sumou 



finančných prostriedkov na dané súťaže je vo výške 1100 € slovom tisícsto  eur, 

ktorý Vám bude poukázaný na Váš účet.  

 

článok II, ods.4: 

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi finančné prostriedky na realizáciu  

súťaží na rok 2020 v súlade s článkom I. bod 2. Dodávateľ je povinný objednávateľovi 

vyúčtovať poskytnuté finančné prostriedky do 27.11.2020 v zmysle § 19 ods. 8 zákona č. 

523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Súčasťou vyúčtovania budú kópie účtovných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti 

preukázateľného účtovného záznamu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov. 

 

článok III, ods.1: 

 

1. Ak dodávateľ použije finančné prostriedky na iné účely, ako sú uvedené v čl. I bod 1. 

tejto zmluvy alebo ich zadrží,  bude sa to považovať za nedodržanie podmienok, za 

ktorých sa finančné prostriedky poskytli. Nevyčerpané finančné prostriedky z preddavku 

a neoprávnene použité finančné prostriedky je dodávateľ povinný bez zbytočného 

odkladu vrátiť na bankový účet objednávateľa číslo 7000180023/8180 vedený v Štátnej 

pokladnici. Súčasne s odoslaním platby je potrebné zaslať avízo o odoslanej platbe 

odboru školstva OÚ Trenčín a kópiu avíza na adresu Centrum podpory, oddelenie 

účtovníctva, Jilemníckeho 1, 911 42 Trenčín. Do správy pre prijímateľa v odoslanej 

platbe je potrebné uviesť poznámku „súťaže OŠ TN“. 

 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov 

základných a stredných škôl zo dňa 13.01.2020 zostávajú nezmenené. 

               

 

 

Čl. II 
 

1. Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

2. Dodatok č.3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ 

a dva dodávateľ. 

Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku č.2 prehlasujú, že jeho obsahu porozumeli a tento 

zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú. 

 

Trenčín 12.11.2020 
 

 

 

 

 

 

 

    ...................................................   ................................................... 

            Mgr. Iveta Kováčiková                                          PaedDr. Renáta Bieliková 

           vedúca odboru školstva                                                riaditeľka KCVČ                  

            Okresný  úrad  Trenčín                                             

 


