
Z M L U V A    
o vyplatení Príspevku na realizáciu krajského kola  

23. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2021/2022 

 
Zmluvné strany:   
 
1st CLASS AGENCY, s.r.o. 
sídlo: Blagoevova 8, 851 04 Bratislava 
IČO: 36 812 781, DIČ: 2022420521 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel:  Sro, vložka číslo: 47218/B 

v mene ktorej koná konateľka Ing. Katarína Remiaš    
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK82 1100 0000 0026 2518 4136, SWIFT CODE: TATRSKBX  
(ďalej len „poskytovateľ“)  

a 
 
ORGANIZÁTOR KRAJSKÉHO KOLA 
Organizácia: Centrum voľného času  
Štatutárny zástupca: Mgr. Andrej Havlík 
Vybavuje:  Mária Gergelyová 
Sídlo: V jame 3, 917 01 Trnava  
IČO: 00350052 
DIČ:    
IBAN: SK29 5600 0000 0011 1243 3008 
 (ďalej len „prijímateľ“) 
 

 
Preambula 

 
1. Prijímateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že bol Regionálnym úradom školskej správy 

(ďalej len „RÚŠS“) v zmysle § 11 ods. 8 a 9 zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štátnej 
správe v školstve“) a v zmysle Usmernenia k financovaniu športových súťaží 
detí a žiakov škôl, organizovaných podľa smernice č.23/2017 o organizovaní, 
riadení a finančnom zabezpečení športových súťaží detí a žiakov škôl (ďalej len 
„Usmernenie“) poverený organizáciou krajského kola školského futbalového 
turnaja Majstrovstiev Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ – 
McDonald’s Cup 2021/2022 (ďalej len „McDonald’s Cup“).  

2. Prijímateľ uzatvoril s RÚŠS vo veci organizácie krajského kola McDonald’s Cup 
Zmluvu o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných 
a stredných škôl, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. 

3. Spoločnosť McDonald’s Slovakia má záujem organizátorom krajských kôl 
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, ktorý predstavuje základný metodický rámec pre 
vyplácanie príspevku od spoločnosti McDonald’s Slovakia, spol. s r.o. pre 
organizátorov okresných a krajských kôl McDonald’s Cup (ďalej len „Metodický 
pokyn“), pričom tento príspevok je považovaný za doplňujúci dotačný systém 
finančnej  podpory k Usmerneniu a je  platný  len  pre  okresné a  krajské  kolá 
23. ročníka McDonald´s Cup v školskom roku 2021/2022.  

4. Poskytovateľ vyhlasuje, že bol spoločnosťou McDonald’s Slovakia, spol. s r.o.  
poverený na realizáciu vyplácania Príspevku a rozdeľovania cien v súlade 
s Metodickým pokynom.   
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Článok I 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť po splnení 
všetkých podmienok uvedených v bodoch 2 a 3 tohto článku Zmluvy 
Prijímateľovi príspevok vo výške 300,00 EUR / 1 krajské kolo, slovom TRISTO 
EUR (ďalej len „Príspevok“).  

2. Prijímateľ zorganizuje krajské kolo, ktoré sa odohrá na ihrisku v športovom 
areáli Lokomotíva Trnava   dňa 11. 5. 2022.         

3. Prijímateľ prehlasuje, že splní / splnil nasledovné podmienky:     
a) Dodržanie termín zverejnenia informácií o dátume, mieste a hodine konania 

krajského kola turnaja McDonald’s Cup podľa 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 2021/2022 zašle na korešpondenčnú adresu 
poskytovateľa 1st CLASS AGENCY s.r.o., zn. McDonald´s Cup, Šťastná ulica 
31, 821 05 Bratislava nasledovné dokumenty: 
- Zmluvu o vyplatení Príspevku vyplnenú a podpísanú v troch origináloch, 
- Podpísané a opečiatkované McDonald´s Cup propozície krajského kola 

obsahujúce zoznam zúčastnených družstiev (tlačivo bianco Propozície 
okresných kôl určené pre McDonald´s Cup nájdete na  
https://mcdonaldscup.sk/informace-o-turnaji/ 

- Podpísané a opečiatkované kópie súpisiek všetkých zúčastnených 
družstiev  

c) dodržal všetky povinnosti, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zákona o štátnej 
správe v školstve, Smernice a Metodického pokynu.      

4. Platba Príspevku bude zmluvne realizovaná po splnení podmienok uvedených 
v bodoch 2 a 3 tohto článku Zmluvy najneskôr do konca školského roka 
2021/20122 maximálne do 31. 8. 2022.  

 
Článok II 

Ostatné dojednania  
 

1. Poskytnutý Príspevok je účelovo viazaný a Prijímateľ prehlasuje, že Príspevok 
využil na zabezpečenie turnaja McDonald´s Cup (napr. ocenenia pre víťazov, 
na zabezpečenie ihriska, zabezpečenie prvej pomoci, pitný režim a 
občerstvenia pre hráčov a organizátorov, na cestovné náklady a ostatné 
náklady súvisiace výlučne s priamou organizáciou krajského kola McDonald’s 
Cup, špecifikovaného v Čl. I, bod 2. 

2. Prijímateľ nie je povinný zasielať s touto Zmluvou vyúčtovanie položiek, ani 
žiadne bločky alebo faktúry (zašle ich len na písomné vyžiadanie 
Poskytovateľa). 

3. Poskytovateľ má právo požiadať prijímateľa o zdokladovanie spôsobu využitia 
Príspevku.  

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že doklady preukazujúce spôsob využitia Príspevku 
predloží poskytovateľovi najneskôr do 10 dní od doručenia žiadosti uvedenej 
v bode 3 tohto článku.  

5. Ak Prijímateľ použil Príspevok na iné účely, ako sú uvedené v bode 1 tohto 
článku Zmluvy, bude sa to považovať za nedodržanie podmienok, za ktorých 
bol Príspevok poskytnutý. Neoprávnene použitý Príspevok alebo jeho časť je 
Prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy ho 
Poskytovateľ vyzve na vrátenie Príspevku alebo jeho časti.  

https://mcdonaldscup.sk/informace-o-turnaji/
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Článok III 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Príloha č. 1 (Propozície McDonald´s Cup pre krajské kolo), prílohy č. 2 
(Súpisky zúčastnených družstiev) tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.   

2. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto Zmluvu možno len po 
vzájomnej dohode zmluvných strán písomnými dodatkami k nej vyhotovenými. 

3. Táto zmluva bude vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia 
obdrží Poskytovateľ 1st CLASS AGENCY, s.r.o. a jedno vyhotovenie Prijímateľ  

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli 
a tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu 
ju podpisujú. 

 
 
V Bratislave, dňa ........................ 2022 
 
 
 
---------------------------------------------------- 
1st CLASS AGENCY, s.r.o. 
Katarína Remiaš  
Konateľ 
 
 
 
 
---------------------------------------------------- 
pečiatka 1st CLASS AGENCY, s.r.o. 

V Trnave dňa 28.04.2022 
 
 
 
---------------------------------------------------- 
Centrum voľného času, V jame 3, Trnava 
Mgr. Andrej Havlík 
Riaditeľ CVČ  
 
 
 
 
---------------------------------------------------- 
pečiatka CVČ, V jame 3, Trnava  

 


