Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola školskej športovej súťaže
žiakov základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií v šachu v Prešovskom
krajiv školskom roku 2018/2019
(v zmysle § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka)
(ďalej len „zmluva“)
Čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ: Prešovský krajský šachový zväz
Sídlo, miesto podnikania: V. Clementisa 2, 080 01 Prešov
v zastúpení: Ing. Jaroslav Pčola, predseda
IČO: 42082374
Bankové spojenie: SK91 7500 0000 0040 0811 1352
Združenie zaregistrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-28912
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Vykonávateľ: (obchodné meno, názov): CVČ Vranov nad Topľou
Sídlo, miesto podnikania: M. R. Štefánika 870, 093 01 Vranov nad Topľou
v zastúpení: Ing. Anna Marcinčinová, riaditeľka
IČO:37873431
DIČ: 2021637684
Bankové spojenie: SK49 0200 0000 0027 2032 8951
(ďalej len “vykonávateľ“)
v tomto znení:
Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov - dotácie (ďalej len
„dotácia") vykonávateľovi na pokrytie výdavkov súvisiacich s usporiadaním krajského
kola školskej súťaže v šachu podľa platných predpisov. Výška príspevku a spôsob jej
výpočtu je určený Súťažným poriadkom majstrovských súťaží žiakov a žiačok základných
škôl, 1. stupňa osemročných gymnázií a študentov a študentiek stredných škôl, 2. stupňa
osemročných gymnázií v zrýchlenom šachu.
Čl. II.
Výška dotácie, účel použitia a vyúčtovanie dotácie
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu vo výške 2,00 - EUR na

účastníka slovom dve euráa 40, 00 € slovom štyridsať eur na cenový fond na organizáciu
podujatia:
Názov: Školské majstrovstvá Prešovského kraja žiakov a žiačok ZŠ a 1. stupňa
osemročných gymnáziív zrýchlenom šachu 2018/2019
Miesto konania: Centrum voľného času, M. R. Štefánika 870, 093 01 Vranov nad Topľou
Termín: 4.12. 2018
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(ďalej len „projekt“).
Podrobný popis projektu, jeho program, časový a vecný harmonogram je uvedený
v propozíciách podujatia, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (príloha č. 1)..
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť vykonávateľovi dotáciu vo výške uvedenej v bode 1.

tohto článku zmluvy bezhotovostne - na jeho číslo účtu uvedené v záhlaví tejto zmluvy
(ďalej len „účet vykonávateľa“) do 7pracovných dní od predloženia vyúčtovania projektu.
3. Vyúčtovanie projektu vykonávateľom musí obsahovať:
a) záverečnú správu ako slovný popis realizácie projektu s uvedenými výstupmi a

celkovým vyhodnotením,
b) finančnú správu (vyúčtovanie projektu), ktorá musí obsahovať prehľad financovania

oprávnených nákladov a zoznam účtovných dokladov vzťahujúcich sa k oprávneným
nákladom,
c) kópie účtovných dokladov týkajúcich sa oprávnených nákladov podpísané štatutárnym
zástupcom vykonávateľa. Akceptujú sa len primárne doklady typu faktúra, alebo
pokladničný blok.
4. Vykonávateľ je povinný predložiť ku kontrole na vyzvanie objednávateľa originály

účtovných dokladov, originály výpisov z bankového účtu, resp. pokladničných dokladov
preukazujúce ich použitie na realizáciu projektu.
5.

Vyúčtovanie projektu podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy je potrebné
doručiť objednávateľovi v listinnej alebo v elektronickej podobe.

6.

V prípade pochybností pri vyúčtovaní projektu vyzve objednávateľvykonávateľa písomne
v listinnej alebo v elektronickej podobe, aby dodatočne preukázal oprávnenosť nákladov
do 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy. Pri nedodržaní tohto termínu a
dodatočnom nepreukázaní oprávnenosti nákladov, budú tieto považované za náklady
v rozpore s projektom.

7. Ak kontrolou bude zistené, že vyúčtovanie projektu je v rozpore s účelom poskytnutia

dotácie podľa Čl. II. bod 1. tejto zmluvy, objednávateľ dotáciu vykonávateľovi neposkytne.

Čl. III.
Doba trvania zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na dobu do splnenia všetkých práv a povinností z nej

vyplývajúcich.
Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami .
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými, obojstranne odsúhlasenými

dodatkami.
3. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami

Obchodného zákonníka.
2

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každú zo zmluvných strán po jedno jej

vyhotovenie.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, vyjadrujú vôľu

zmluvných strán, nie sú im známe okolnosti, ktoré by robili zmluvu neplatnou a na znak
súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených konať v ich mene.
V Humennom dňa16.11.2018

.......................................................
...........................................
Vykonávateľ
Objednávateľ
Ing. Anna Marcinčinová Ing. Jaroslav Pčola

3

