
ZMLUVA
o vyplatení príspevku na realizáciu krajského k9la

21. roéníka turnaja McDonald's Cup 201812019

Zmluvné strany:

íst CLASS AGENCY, s.r.o.
síd!o: Blagoevova 8, 851 04 Bratislava
tČo: go úzrcl, DlČ: 2022420521
zapísaná v obchodnom registriOkresného súdu Bratislava l., oddiel: Sro, vložka ěislo:47218lB

v mene ktorej koná konateíka lng. Katarína Remiaš
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: sxrjz i too oooo 0026 2518 4136, sWIFT CoDE: TATRsKBX
(ďalej len,,poskytovatel"')

a

oRcANlzÁron KRAJSKÉHo KoLA
Organizácia:
Štatutárny zástupca:
Vybavuje:
Sídlo:
lčo:
D!Č:

Kalokagatia - Centrum voťného času
Mgr, Andrej Havlík - riaditel'
Mgr. l-ubica Hafrovičová
Strelecká 1,917 01 Trnava
00350052
2021175794

1.

SWIFT CODE (bankový kód):
IBAN: SK 29 5600 0000 0011 1243 3008
(ďalej len,,prijímatel"')

preambula

prijímatet vyhl.asuje a potvrdzuje,ž? bol Okresným úradom - Odborom Školstva

1o,ále; len ,9ú --oš,i) vzmysle § 11 ods, 8 a 9 zákona č. 596/2003 Z, z,
Ó staine; Špráve v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorýth Žákonou v znení neskorších predpisov (d'alej len ,Zákon_o.Štátnej
správe v škotstve") a v zmysle Usmernenia k financovaniu Športových súťaŽÍ

oóti a žiakov škól, organizovaných podla smernice č.2312017 o organizovanÍ,

riadení a finančnom zábezpečeni športových súťaží detí a žiakov škól (d'alej len

,,Usmernenie") poverený organizáciou krajského kola škOlSkého fUtbalového

Íurnaia Majstrovstiev SlovenŠra v minifutbale žiakov a žiačok 1. stuPňa ZŠ -
McDonald's Cup 201812019 (d'alej len,,McDonatd's Cup").

prijímatet uzatvoril s OU - OŠ vo veci organizácie krajského kola McDonald's
Cup Zmluvu o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných
a stredných škól, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.

Spoločnosť McDonald's Slovakia má záujem organizátorom krajských kÓl

futbalového turnaja McDonald's Cup vyplatiť finančné príspevky nad rámec

dotácií, ktoré sú im poskytované na základe Usmernenia, a preto bol vytvorený

a schválený Metodický pokyn, ktoný predstavuje základný metodický rámec Pre
vyplácanie príspevku od spoločnosti McDonald,s Slovakia, spol, S r.o. pre

oiganizátorov okresných a kiajských kól McDonald's Cup (d'alej len ,,Metodický
poiyn"), pričom tentó príspevok je považovaný za doplňujúci dotačný systém

iin"ňen"j podpory k Usmeineniu a je platný len pr9 okresné a krajské kolá

21. ročnika McDonald's Cup v školskom roku 201812019,

2,

3.
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4. PoskYtovateř vyhIasuje, že bol spoločnosťou McDonald's Slovakia, spol. s r.o.
Poverený na realizáciu vyplácania Príspevku a rozdelovania cien v súlade
s Metodickým pokynom.

článot l
Predmet zmluvy

1, Predmetom tejto zmluvy je závázok Poskytovateta poskytnúť po sptnení
vŠetkých podmienok uvedených v bodoch 2 a 3 tohto článku Zmtuvy
Prijímateíovi príspevok vo výšké 300,00 EUR / { krajské kolo, slovom TRrSTo
EUR (ďalej len,,Príspevok").

2. PrijímateÍ zorganizoval krajské kolo, ktoré sa odohralo na Futbalový klub
Lokomotíva, ul. J. Slottu 45, Trnava, dňa 23. 5, 2O19.

3. Prijímatet prehlasuje, že splní / spIniI nasledovné podmienky:
a) DodrŽanie termín zverejnenia informácií o dátume, mieste a hodine konania

krajského kola turnaja McDonald's Cup podl'a požiadaviek a kritérií, ktoré sú
uvedené v Metodickom pokyne, dané informácie zverejní spolu so súpiskami
na školskom portáli www.skolskysport.sk,

b) do konca školského roka 2018/2a19 zašte na korešpondenčnú adresu
PoskYtovatela 1st CLASS AGENCY s.r.o., Lucia Kotyian, Sladová 6, 821 05
Bratislava nasledovné dokumentv:
- Zmluvu o vyplatení Príspevku vyplnenú a podpísanú v troch originátoch,- Podpísané a opečiatkované McDonald's Cup propozície kralského tola

obsahujúce zoznam zúčastnených družstiev (tlačivo bianco Propozície
okresných kól určené pre McDonald's cup nájdete na
http ://www. s ko l skvs p o rt. sl</m cd o n a l d sc u p/do ku me ntv|- PodPÍsané a opečiatkované kópie súpisiek všetkých zúčastnených
družstiev

c) dodrŽal vŠetky povinnosti, ktoré Prijímateíovi vyptývajú zo Zákona o štátnej
správe v školstve, Smernice a Metodického pokynu.

4. Platba Príspevku bude zmluvne reatizovaná po spinení podmienok uvedených
v bodoch 2 a 3 tohto článku Zmluvy najneskór do konca školského róka
2O18l2O19, maximálne do 31. 8. 2019.

Č!ánok ll
Ostatné dojednania

PoskYtnutý Príspevok je účelovo viazaný a Prijímatet prehlasuje, že príspevok
vYuŽil na zabezPečenie turnaja McDonatd's Cup (napr. ocenenia pre víiazov,na zabezpečenie ihriska, zabezpečenie prvej pomoci, pitný režim a
obČerstvenia pre hráčov a organizátorov, na cestovné nákiadý a ostatné
nákladY súvisiace výlučne s priamou organizáciou krajského kola McDonald,s
Cup, špecifikovaného v Čl. l, bod 2.

PrijímateÍ nie je povinný zasielať s touto Zmluvou vyúčtovanie položiek, atti
liadne bloěky alebo faktúry (zašle ich len na písomné vyžiadanie
Poskytovatela).

Poskytovatet má právo požiadať prijímateta o zdokladovanie spósobu využitia
Príspevku

Prijímatet sa zavázuje, že doklady preukazujúce spósob využitia Príspevku
PredloŽÍ poskytovateíovi najneskór do 10 dní od doručenia žiadosti uvedenej
v bode 3 tohto článku.

Ak Prijímatel použil Príspevok na iné účely, ako sú uvedené v bode 1 tohto
Článku Zmluvy, bude sa to považovať za nedodržanie podmienok, za ktorých

1.

2.

3,

4.
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bol príspevok poslrytnutý. Neoprávnene použitý príspevok alebo jeho
prijímatef povinný vrátiť poskytovatelovi najneskór do 10 dní odo dňa,
Poskytovateř vyzve na vrátenie Príspevku alebo jeho časti.

ětánok lll
záverečné ustanovenia

P_riloha č. 1 (Propozície McDonald's Cup pre krajské kolo), prílohy ě. 2
(SÚpisky zúčastnených družstiev) tvoria neoddelite!'nú súčasť tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodl| že meniť a dopíňať túto Zm]uvu možno lén po
vzájomnej dohode zmluvných strán písomnými dodatkami k nej vyhotovenými.
Táto zmluva bude vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktoných dve vyhotovenia
obdrŽÍ Poskytovateí 1st CLASS AGENCY, s.r.o. a jedno vyhotovenie Prijímatet
Kalokagatia - Centrum voíného času.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jQ obsahu porozumeli
a tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vóle a na znak vzájomného súhtasu
ju podpisujú.

časť je
kedy ho

1.

2.

4-

5.

v Bratislave, dňa ,.. ,..?.!,:i-:,,.....2o1g

Konateť
1st CLASS AGENCY, s.r.o.

Bla6oevova 8, 851 04 Bratislava
lčo: so 8127 87

tč opn, SK2022420521,
_3_

pečiatka 1st CLASS AGENCY, s.r.o.

Kalokagatia - centrum vol'ného času
Mgr. Andrej Havlík
riaditel'

KAtoKAGAílA
Gcotrum voťného čaru

ul. strelecká í
§í7 ot TRllAvA

pečiatka Kalokagatia centrum vol'ného
času

V Trnave dňa 15.5. 2019


