
 

 

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

 súťaží žiakov základných a stredných  škôl 

 

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 SK 788180 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 za týchto podmienok: 

 

Čl. I 

 

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 2021 prostredníctvom jeho školského zariadenia Krajského centra voľného 

času v Trenčíne organizačné zabezpečenie a realizáciu  okresných a krajských kôl 

vedomostných, záujmovo – umeleckých a športových súťaží žiakov základných a 

stredných škôl. Celková suma finančných prostriedkov na predmetné súťaže je vo 

výške 6800 €, slovom šesťtisícosemsto eur.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť organizátorovi súťaží finančné prostriedky podľa 

kalendára v súlade s Metodickým pokynom odboru školstva OÚ Trenčín 2/2017 zo 

dňa 01.09.2017 – Finančné zabezpečenie súťaží žiakov formou preddavku alebo 

formou refundácie výdavkov použitých organizátorom na súťaž žiakov na základe 

sumárnej faktúry od organizátora s priloženými účtovnými dokladmi, ktoré budú 

spĺňať náležitosti preukázateľného účtovného záznamu v  súlade so zákonom 

č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

3. Objednávateľ poskytne finančné prostriedky na vyššie uvedený účel dodávateľovi  na 

jeho bankový účet číslo SK 6981800000007000506687. Objednávateľ zašle 

dodávateľovi avízo o tom, že finančné prostriedky boli poukázané.  



Čl. II 
 

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať organizačné zabezpečenie a realizáciu okresných a 

krajských kôl súťaží a použiť poskytnuté finančné prostriedky bez výhrad a v plnom 

rozsahu na predmetný účel. 

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

vyššie uvedený účel.  

3. Dodávateľ zabezpečí dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, zákona 

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

niektorých zákonov. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi finančné prostriedky na realizáciu  

súťaží na rok 2021 v súlade s článkom I. bod 2. Dodávateľ je povinný objednávateľovi 

vyúčtovať poskytnuté finančné prostriedky 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 súťaží využije v súlade so smernicou MŠVVaŠ SR č. 23/2017 o súťažiach 

a Metodickým pokynom odboru školstva OÚ Trenčín 2/2017 zo dňa 01.09.2017 – 

Finančné zabezpečenie súťaží žiakov. 

 

Čl. III 
 

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 a neoprávnene použité prostriedky 

je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť na bankový účet objednávateľa číslo 

7000180023/8180 vedený v Štátnej pokladnici a zaslať objednávateľovi avízo o výške 

vrátených finančných prostriedkov. 

 

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 rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ 

a dva  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. 

 

Trenčín 18.01.2021 
 

 

 

 

 

 

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

            Mgr. Iveta Kováčiková                                           PaedDr. Renáta Bieliková 

            vedúca odboru školstva                      riaditeľka 


