
Z|'{LUVA oU-NR-oSl-20161004688

uzavretá medzi

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,

Okresným itradom Nitra, odborom školstva

a

Gymnáziom v Topol'čanoch

na organizačné a materiálno - technické zabezpečenl,e okresného kola Olympiády v anglickom jazyku
pre žiakov stredných škól v okrese Topol'čany v ítzemnej pósobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016

čt. r.
účasrxícl zMr-uvy

Zadávate|' Mirristerstvo vnútra Sloverrskej republiky,
Okresný úrad Nitra, odbor školstva ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 1 l
ods. 7 zákona č. 59612003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov y zneni neskorších predpisov

Sídlo Štefánikova trieda 69, 949 0l Nitra
Zastúpený Mgr. Milan Galaba, vedúci odboru školstva
rČo 00151866
DIČ 2020571520
Bankovéspojenie 7000180023/8180

a

Realizátor Gymnázium Topoťčany
Sidlo Ul, l7. novembra 1180, 955 30 Topol'čany
štafutárny zástupca Mgr. Viera Dzurejová
ICo 00160440
DrČ 2o2129l4l5
IBAN SK 08 8180 0000 0070 0031 2233

čl. tt.
TRVANIE ZN{LUYY

Zmluva sauzatváranaobdobieod 4. januára2016do 26.1anlára2016ajeúčinnádňomnasledujťrcimpodni jej
zverejnenia.

ó. nr.
pnÁva A povINNosTI zúčasrxENÝcH sTRÁN

1. Okresný úrad (d'alej ,,OÚ") sa zavázuje:
a) Zabezpečiť í'inancovanie predmetu činnosti uvedeného vČl, + ods. 1 a priamu realizáciu Olympiády

v anglickom jazyku pre žiakov stredných škól (SŠ) v okrese Topol'čany. Okresné kolo sút'aže sa uskutoční
14. janlára2016v Gymnáziu, Ul, l7. novembra l180vTopoťčanoclr,

b) včas informovať realízátora o zmenách v predmete činnosti.

2.0Ú máprávo:
a) vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých v zmluve,
b) vykonávať záyerečné vyhodnotenie plnenia úloh prostredníctvom svojho zástupcu,

3. Realizátor sa zavázuje:
a) riadne, v požadovanej kvalite a termínoch vykonať činnosti dohodnuté touto zmluvou,
b) dodržať rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady stanovené na zabezpečenie predmetu

činnosti zmluvy,
c) včas informovať zadávatel'a o jednotlivýclr problémoch a zmenách, ktoré sa vyskytli pri zabezpečovani

stanovených úrloh.



4. Realizátor má právo:
Ziskat' od zadávateťa všetky údaje potrebné k organizácii, zabezpečeniu a priebehu okresného kola
Olympiády v anglickom jazyku pre žiakov SŠ v okrese Topol'čany. Obsah, tetmíny a spósob poskytovania
údajov o konaní súťaži, činnosti alebo služby stanovi OÚ v zmluve.

čt. ry.
PREDMET ČrNnqosrr

1. Predmetom činnosti realizátoraje organizačné a materiálno technické zabezpečente okresného kola
Olympiády v anglickom jazyku v rokLr 2016:
a) zabezpečiť priamu realizácitt okresného kola Olympiády v anglickom jazyku v roku 2016 pre žiakov

SŠ v okrese Topofčany v územnej pósobnosti OÚ Nitra.
b) uzatvoriť dohoily o vykonaní práce s členmi okresrrej odbornej hodnotiacej komisie, uzatvoriť dohody

o vykonaní práce s organizátorom a účtovatel'om súťaže v súlade so stanoveným rozpočtom na dohody
o vykonaní práce ako aj obsahom a rozsahom dojednaných prác podl'a druhu predmetovej olympiády.

2. Dohody o vykonaní práce - obsahujú všetky náležitosti (vrátane rozsahu a obsahu práce) podťa zákona NR
SR č. 31ll200l Z. z. Zákonník práce vzneni neskorších predpisov. Do rozpočtu sú zahrnuté finančné
prostriedky pred zdanením a s oclvorlmi.

3. Objem finančných prostriedkov pre v}.tvorenie podmienok na realizáciu okresného kola súťaže v roku
2016predsta*uje223,55 €. Rozpispridelených finančnýchprostriedkovtvorí Príloha č.1,

4. Diplomy pre víťazov okresného kola sút'aže žiakov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste dodá
zadávatel.

5. Ceny pre víťazovjednotlivých kategórií zabezpeči realizátor v súlade so stanoveným rozpočtom,

čt. v.
SPÓSOB A TERMÍN \ryHODNOTENIA ZIÁLIJYY

1. Plnenie úloh vyplývajútcich zo zrnluvy OÚ vyhodnotí po rrplynr,rti doby trvania ztr,lttvy kontrolou podkladov,
ktoré realizátor písomne predloží zadávatel'ovi najneskór do 7 dní odo dňa ukončenia predmetr,r činnosti ,

2. Podklady k záverečnému vyhodnoteniu zmluvy budú pozostávať z plnenia irloh stanovených v zmluve,
prezenčných listín (zúčastnených žiakov, sprevátlzajúcich pedagógov a členov hodnotiacej komisie, v ktorej
bude zaprezentovaný aj organizátor a ekonomický pracovník), výsledkových listín za jednotlivé sút'ažné
kategórie a celkové vyhodnotenie súťaže (vyhodnotenie a výsledkovú listinu po ukončení súťaže je potrebné
do troch dní zaslať elektronicky na adresu rozalia.bezakova@minv.sk), faktury s rozpisom položiek
(občerstvenie, MTZ, dohody, ceny) a podkladov potrebných k vyučtovaniu pridelených finančných
prostriedkov predložených realizátorom. Zoznam potrebných podkladov k vyúčtovaniu tvorí Príloha č.2.

čt. vt.
PLATOBNE POPVUBXXY

l, Objem prostriedkov určených na plnenie úloh v oblasti realizácie sa stanol.uje na príslušný sút'ažný ročnik
základe rozpočtu na predmetové olympiády a postupové súťaže, športové súťaže a ostatné s,íťaže zamerané
na umenie, literatúru, hudbu a pod. schváleného vedúcim odboru školstva

2. OÚ v súlade s § l9 ods. 8 zákona NR SR č.52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytne realizátorovi preddavok vo výške 0,00 €.

3. Realizátorje povinný dodržať rozpočet stanovený v zmluve. V odóvodnených prípadoch prekročenie
stanovenej sumy móže predstavovať 50Á.



4. Pri poslrytovaní finančných prostriedkov určených realizátorovi bude OÚ postupovať v súlade s § 8 zákona
č.29112002 Z. z, o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorjch zákonov v zneni neskorších predpisov.

čl vrr.
ĎaršrE UsTANovENIA

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároclr, z ktorýclr zadávatel' dostane t realizái:cr dostane 1 exemplár'.

Neoddeliteťnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy:

Príloha č. 1: Rozpis čerpania pridelených finančných prostriedkov na okresné kolo Olympiády v anglickom
jazyku v roku 2016 pre žiakov SS v okrese Topol'čany

Príloha č.2: Zoznampodkladov k vyúčtovaniu súťaží v roku 20l6

VNitre 4, jarutára20l6

Za zadávatel'a: Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru

Za realjzátora: Mgr. Viera Dztrrejová
riaditel'ka



Pdloha č.1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Okresný urad Nitra, odbor školstva
Štefanikova trieda 69,949 01 Nitra

Rozpis čerpania pridelených finančných prostriedkov

na okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku pre áakov SŠ v okrese Topol'ČanY
v roku 2016

O r ganizátor : Gymnázium Topoťčany

Výška pridelených finančných prostriedkov: 223,55€

Preddavok: 0,00 €

V Nitre 4. januára2016

Schválil: Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru

Vypracovala: PaedDr. Rozália Bezáková
odbomý radca

Názov položky Čerpanie ( € )

cestovné xxx
stravné - občerstvenie 15,00

cenY 61.00
dohody o vykonaní práce l30,05
diplomy dodá OU
dopravné xxx
materiálno-technické zab ezpečenie I7,50

Spolu 223,55


