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Z M L U V A 
 

          uzavretá v zmysle § 51  Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Cyklistický spolok Žilina – občianske združenie 

zastúpené:           Milanom Novosadom 

                predsedom CyS Žilina 

sídlo:                   Rajecká 3, 010 01  Žilina 

IČO:                    30227739                   

peňažný ústav:    Prima banka Žilina 

číslo účtu:           0301675001/5600 

 

ako koordinátor a technický realizátor Národnej cyklistickej súťaže 2012 (ďalej len 

„koordinátor“) 

 

a 

 

Názov:  Základná škola, Konštantínova 1751/64, Stropkov 

zastúpené:  Mgr. Tatiana Spišákovou      

   riaditeľkou školy                       

sídlo:    Konštantínova 1751/64, Stropkov             

IČO:              37873172   

DIČ:  2021639246               

peňažný ústav: VUB a.s., exp.Stropkov 

číslo účtu:    1642366359/0200 

 

ako technický usporiadateľ okresného kola súťaže Národná cyklistická súťaž  2012 (ďalej len 

technický usporiadateľ). 

 

Zmluva medzi koordinátorom a technickým usporiadateľom sa uzatvára za týchto 

podmienok: 

 

Článok 1 

 

1. Koordinátor súťaže poukáže účelovú finančnú dotáciu výlučne bezhotovostne na  

bankový účet technického usporiadateľa, uvedený v tejto zmluve, po obdržaní dotácie na 

NCS od poskytovateľa dotácie Slovenského zväzu cyklistiky a po splnení článku 2, bod 

č.6. Dotácia je účelovo viazaná na zabezpečenie usporiadania pretekov okresného kola 

Národnej cyklistickej súťaže 2012. 

2. Na vyššie uvedenom projekte sa podieľajú: 

a) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky – ako hlavný poskytovateľ dotácie na NCS 

b) Slovenský zväz cyklistiky – ako poskytovateľ dotácie, vyhlasovateľ a spolu 

organizátor NCS 

c) Cyklistický spolok Žilina – ako koordinátor a technický realizátor NCS 

d)  Slovenská asociácia športu na školách, 

e)  Technický usporiadateľ okresného kola NCS 
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Článok 2 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Koordinátor poskytne prostriedky technickému usporiadateľovi výlučne bezhotovostne na 

vyššie uvedené číslo účtu v uvedenom peňažnom ústave, za podmienok dodržania účelu 

a hospodárneho využitia poskytnutej sumy, vyúčtovania v stanovenom termíne a vo 

vecnej správnosti, v zmysle platných predpisov.  

2. Koordinátor podľa tejto zmluvy môže zmluvnému technickému usporiadateľovi 

okresného kola  NCS, poukázať  finančné prostriedky až vtedy, keď predložené 

vyúčtovanie obsahuje účtovné doklady podľa dokumentu „Zásady zúčtovania 

prostriedkov, určených na okresné kolo Národnej cyklistickej súťaže, v školskom roku 

2011/2012“, (uvedený dokument je na www.ncs.sk) a keď je podpísané štatutárnym 

zástupcom technického usporiadateľa a keď obsahuje prehlásenie, že originály účtovných 

dokladov, týkajúcich sa tohto vyúčtovania, sú založené v účtovnej evidencii daného 

technického usporiadateľa (vyúčtovateľa). 

Všetky doklady na okresné kolo NCS je potrebné vystaviť na meno technického 

usporiadateľa súťaže.  

3. Výška poskytnutej dotácie na okresné kolo NCS je  do 200, - € . Pri účasti 100 súťažiacich 

a viac sa výška poskytnutej dotácie môže zvýšiť o 200,- €, ale to  až po preukázaní 

zvýšených nákladov na súťaž a po preukázaní prezenčných listín a ďalších materiálov 

/fotografie, článok a pod./ 

4. Technický usporiadateľ prijíma finančné prostriedky uvedené v bode č. 1 tejto zmluvy  

(ďalej len „prostriedky“) bez výhrad, v plnom rozsahu a za podmienok uvedených v tejto 

zmluve a súčasne sa zaväzuje použiť ich výlučne na zabezpečenie usporiadania pretekov 

okresného kola  NCS. 

5. Technický usporiadateľ zodpovedá za účelné a hospodárne použitie prostriedkov (dotácie) 

a za ich riadne vedenie vo svojom účtovníctve. 

6. Technický usporiadateľ okresného kola  NCS doručí vyúčtovanie vlastných výdavkov a to 

v kópií najneskoršie do 30 dní po dátume usporiadania svojho okresného kola  NCS a to 

na hore uvedenú adresu koordinátora súťaže. 

7. Technický usporiadateľ okresného kola NCS sa zaväzuje, že pri usporiadaní týchto 

pretekov budú dodržané platné športovo technické predpisy SZC alebo iné ustanovenia 

uvedené v propozíciách súťaže. 

8. Technický usporiadateľ sa zaväzuje, že pri informovaní masmédií o pretekoch okresného 

kola NCS, na zabezpečenie ktorých bude poskytnutá dotácia podľa článku 1, bod č. 1 

a článku 2, body č. 1 a 2 tejto zmluvy,  a pri spoločenských akciách konaných v súvislosti 

s týmito pretekami, alebo pri inej propagácii týchto pretekov, (napr. tlač plagátov, 

pozvánok  a iných propagačných materiálov a pod.), výslovne uvedie, že na preteky bol 

poskytnutý finančný príspevok z dotácie Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 

9. Technický usporiadateľ sa zaväzuje, že v priebehu akcie, pri vyhlasovaní výsledkov,   

udeľovaní cien bude slovne propagovať hlavného poskytovateľa dotácie Ministerstvo 

školstva Slovenskej republiky a hlavného partnera súťaže DEMA bicycles, prípadne 

zabezpečí umiestnenie kontaktu na predajňu partnera na propozíciách, letákoch. Ďalej 

umožní v prípade záujmu partnera umiestnenie reklamného stánku v priestoroch štartu. 

http://www.ncs.sk/


 3 

 

 

 

 

Článok 4 

  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej 

dohode formou písomných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. Zmluvné strany sa k návrhu dodatku vyjadria v lehote v lehote 5 dní odo dňa jeho 

doručenia. 

2. Zmluvné strany sa na základe § 48 Občianskeho zákonníka dohodli, že pri porušení 

vzájomných práv a povinností  dohodnutých v tejto zmluve, je každá zmluvná strana 

oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, pričom prijímateľ je povinný vrátiť poskytnuté 

finančné prostriedky poskytovateľovi, bez zbytočného odkladu. Odstúpenie od tejto 

zmluvy voči druhej zmluvnej strane je účinné okamihom doručenia prejavu vôle, od 

zmluvy odstupujúcej zmluvnej strany (§ 48 Občianskeho zákonníka). 

3. V ostatnom, výslovne neupravenom touto zmluvou, platia príslušné platné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

4. Táto zmluva bude vyhotovená v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise 

jeden obdrží koordinátor NCS a jeden technický usporiadateľ NCS.  

5. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli a tento 

zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu túto zmluvu 

podpisujú. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami. 

 

 

V Žiline            2012 

 

 

Za koordinátora NCS: 

Milan Novosad                                                  ........................................................ 

 

 

 

Za technického usporiadateľa NCS: 

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


