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Zmluva o  zabezpečení Spartakiády mládeže 2011 
 ( v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka) 

 
 

Zmluvné strany: 
 

                                         Obec Smižany 
Sídlo :                                     Nám. M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany     
Zastúpená :   Ing. Michal  Kotrady – starosta obce 
IČO :    00691721 
DIČ :                                       2020715554  
Peňažný ústav:  Dexia banka, a.s. 
Číslo bankového účtu: 341 263 7001/ 5600 
 

( ďalej len objednávateľ ) 
 

a 
 

                                           Základná škola, Komenského 3 
Sídlo:                                        Komenského 3, 053 11 Smižany 
Zastúpený:                                PaedDr. Jana Vozárová – riaditeľka  
IČO:                                          35541385 
DIČ :                                         2021609293  
Peňažný ústav:                          Dexia banka, a.s. 
Číslo bankového účtu:             752 516 1001/5600 
 

( ďalej len vykonávateľ )  
 
 

I.  Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je organizačné zabezpečenie akcie Spartakiáda mládeže 2011,   
ktorej sa zúčastňujú žiaci s pedagogickým dozorom zo ZŠ Komenského a ZŠ Povýšenia sv. 
kríža v Smižanoch a žiaci z družobných gmin Komorniki a Kamienica v Poľsku.  
Spartakiáda sa uskutoční v dňoch 19. – 22.5. 2011 v Smižanoch. 
Akciu organizačne zabezpečí vykonávateľ. 
 
 

II.  Zmluvné dojednania 
 
1. Finančné krytie Spartakiády mládeže 2011 zabezpečí objednávateľ vo výške  
max. 6 500,- Eur. 
Z týchto prostriedkov môže byť zabezpečené : 
- strava 
- ubytovanie žiakov a pedagogického dozoru 
- doprava a vstupné na výlet na Spišský hrad a do Levoče 
- ceny za súťaže a reklamné predmety pre účastníkov akcie 
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2. Vykonávateľ do 5 dní po ukončení akcie predloží objednávateľovi konečné 
vyúčtovanie nákladov. 
Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu účtovných dokladov. 
 
3.  Vykonávateľ berie na vedomie, že v prípade porušenia účelovosti a nedodržania 
termínu predloženia celkového zúčtovania výdavkov vynaložených na realizáciu akcie , je 
Obec Smižany oprávnená zadržať finančné prostriedky, ktoré boli nehospodárne a neúčelovo 
použité.  
 
 

III.    Záverečné dojednania 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej 
dohode zmluvných strán písomnými dodatkami k nej vyhotovenými, ktoré sa stanú po 
ich uzatvorení neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.. 

 
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ 

i vykonávateľ dostane  dve vyhotovenia. 
 
3. Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných 

strán. 
 
4. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a tento 

zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú. 
 
 
 
V Smižanoch, dňa 11.5.2011 
 
 
 
 
 
    ......................................     ....................................... 
          Ing. Michal Kotrady     PaedDr. Jana Vozárová 
                    starosta obce               riaditeľka  
 
 
 


