
ZMLUVA 

uzavretá medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

Okresným úradom Nitra, odborom školstva 

a 

Mestom Zlaté Moravce 

na organizačné a materiálno - technické zabezpečenie okresného kola v bedmintone žiakov a žiačok základných 
škôl v okrese Zlaté Moravce v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2014 

Zadávateľ 

Sídlo 
Zastúpený 
IČO 
DIČ 
Bankové spojenie 

Realizátor 
Sídlo 
štatutárny zástupca 
IČO 
DIČ 
Bankové spojenie 

Čl. I. 
ÚČASTNÍCI ZMLUVY 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Okresný úrad Nitra, odbor školstva ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 11 
ods.7 zákona č. 59612003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 
Mgr. Milan Galaba, vedúci odboru školstva 
00151866 
2020571520 
7000180023/8180 

a 

CVČ Zlaté Moravce 
Rovňanova ul. 7, 953 01 Zlaté Moravce 
Mesto Zlaté Moravce, zastúpené primátorom Ing. Petrom Lednárom, CSc. 
308676 
2021058787 
33422162/0200 

Čl. II. 
TRVANIE ZMLUVY 

Zmluva sa uzatvára na obdobie od 17. októbra 2014 do 07. novembra 2014 a je účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

Čl. III. 
PRÁV A A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN 

1. Okresný úrad, odbor školstva (ďalej „OÚ")sa zaväzuje: 
a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v Čl. IV. ods.! a priamu realizáciu okresného kola 

v bedmintone žiakov a žiačok základných škôl v okrese Zlaté Moravce, ktoré sa uskutoční 24. októbra 
2014. 

b) včas informovať realizátora o zmenách v v predmete činnosti. 

2. OÚ má právo: 
a) vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých v zmluve, 
b) vykonávať záverečné vyhodnotenie plnenia úloh prostredníctvom svojho zástupcu. 

3. Realizátor sa zaväzuje: 
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 zadávateľa o jednotlivých problémoch a zmenách, ktoré sa vyskytli pri zabezpečovaní 

stanovených úloh. 

4. Realizátor má právo: 
Získať od zadávateľa všetky údaje potrebné k organizácii, zabezpečeniu a priebehu okresného kola 
v bedmintone žiakov a žiačok základných škôl. Obsah, termíny a spôsob poskytovania údajov o konaní 
súťaže, činnosti alebo služby stanoví OÚ v zmluve. 



Okresný úrad Nitra, odbor školstva 
Centrum voľného času, Rovňanova 7, Zlaté Moravce 

PROPOZÍCIE 
ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU ZLA TÉ MORAVCE V BEDMINTONE 

ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ 

Vyhlasovateľ: 

Organizátor: 

Dátum: 

Prezentácia: 

Miesto: 

Riaditeľ turnaja: 

Kategórie: 

Technické ustanovenie: 

Pravidlá: 

Podmienka účasti: 

Výstroj: 

Postup: 

Poznámka: 

v šk. roku 2014/2015 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Z poverenia Okresného úradu Nitra, technicky zabezpečuje CVČ, 
Rovňanova 7, Zlaté Moravce. 

24.10.2014 o 9,00 hod 

8,45 - 9,00 hod. 

Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce - telocvičňa. 

Mgr. Jozef Zlatňanský 

Žiaci ZŠ (narodení 1.1.1999 a ml.) 
Žiačky ZŠ ( narodené 1.1.1999 a ml. ) 

Súťažia dvojčlenné družstvá vo všetkých kategóriach. 
Za každú školu môže štartovať len jedno dvojčlenné družstvo 
v každej kategórii. 

Súťaží sa podľa platných pravidiel bedmintonu. 
Pravidlá je možné nájsť na www.bedminton.sk 
Hráč môže štartovať len v jednej vekovej kategórii. 

Riaditeľom potvrdená súpiska žiakov a žiačok školy s menom a 
dátumom narodenia. Súpiska vložená na portál školského športu. 

Usporiadateľ zabezpečí košíky. 

Do krajského kola postupujú víťazné družstvá. 

Za zdravotný stav súťažiacich zodpovedá vysielajúca škola. 
Každý účastník musí mať preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. 

Propozície platia len pre víťazov skupín!!! 

O k r es n ý úrad N it r a 
<• . ,, . „ odbor ško !·~· tv. , 
"· - '· · !'' ~ >~'/J s,: , Cl ) cra 

l/~- v ' ~ 1~~ -. f~ 
Mgr. Milán Galaba 

vedúci odboru 

/ 
Mgr. Jozef Zlatnanský 

riaditeľ 

CENTRUM VOlNÉHO ČASU 
ROVŇANOVA 7 

953 01 ZLATÉ MORAVCE 



Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Okresný úrad Nitra 

odbor školstva 
Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra 

( názov a presná adresa zadávateľa ) 

Príloha č. 1 

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov na okresné kolo v bedmintone žiakov 
a žiačok základných škôl v okrese Zlaté Moravce v roku 2014. 

Organizátor: CVČ Rovňanova ul. 7, 953 01 Zlaté Moravce 

Výška pridelených finančných prostriedkov: 174,44 € 

Preddavok: 0,00 € 

Názov položky Čerpanie ( € ) 

cestovné o 
stravné 24,00 
ceny 30,00 
diplomy dodá OU 
dohody o vykonaní práce 50,44 

,. 
35,00 prenaJom 

dopravné o 
materiálno-technické zabezpečenie 35,00 

Spolu 

V Nitre 07. október 2014 

174,44 € 

Okresný úrad Ni tra 
odbor ;vo!stva 

šte;ánikova tľied: 59, 9-i9 01 ~Wra 
- 1 -

/Go,,;::_~ 
Schválil: Vypracoval/a: PaedDr. Ľudmila Kováčová 

odborný radca 



Príloha: 

Zasielam Vám v 2 vyhotoveniach zmluvu na organizovanie OK v bedmintone ZŠ 

v okrese ZM. Zmluvu prosím po potvrdení podpisom a okrúhlou pečiatkou 

v jednom vyhotovení obratom vrátiť späť. 

Niekoľko informácií k rozpočtu : 

Strava - občerstvenie- pitný režim /0,50 €/na osobu: 

súťažiaci žiaci 12 

dospelí 4 

spolu osôb 16 

Ceny: na 1 kat. 15,00€ 

na 1 medailu 1,50€ 

Dohody: 

zamestnanec, ktorý robí vyúčtovanie 

2 

o 

zamestnanec, ktorý organizačne zabezpečuje súťaž 

rozhodcovia 2 na 4 hodín 

spolu 

MTZ: 1 

Prenájom: 

Rozpočet celkom: 

Pomôcka : Rozpis prác na dohody 

6h X 2,00€ 

3h X 2,00€ 

2x4h X 2,50€ 

30,00 

0,00 

15,93 

7,97 

26,54 

50,44 

35,00 

35,00 

174,44 

K vyúčtovaniu: Spracovanie účtovných dokladov k vyúčtovaniu materiálno-technického zabezpečenia 

okresného kola: názov súťaže „ „„„„„„„„„„„ „ .. „„„„„„„„„ . v okrese Zlaté Moravce. 

Porota: Člen hodnotiacej komisie „„„„„„ 

Predseda OK: Koordinovanie činnosti členov poroty. Spracovanie správy za súťažný ročník. 

Vyhodnotenie súťaže ( výsledkové listiny) 

Organizátor: Organizačné zabezpečenie názov súťaže„„„., príprava materiálov pre porotu, súťažiacich. 

Ceny: k vyučtovaniu je potrebné doložiť pokladničný blok a potvrdenie o prevzatí cien. 


