Zmluva
o príspevku pre organizátorov podujatia
61.celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov a 45. stretnutie
turistických oddielov mládeže v Trebišove
v termíne 30. júna – 6. júla 2014
Zmluvné strany:
Klub slovenských turistov
Záborského 33,
831 03 Bratislava
IČO: 00688312
DIČ: 2020898935
IČ DPH: SK 2020898935
zastúpený: Petrom Perhalom, predsedom
ďalej aj „KST“
a
TJ Sokol Stredná odborná škola Trebišov, TOM Brontosaurus
Komenského 12
075 01 Trebišov
IČO:00896063002
DIČ: 0038110102
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, č. účtu: 0551633576/0900
Zastúpený: Alžbeta Taššová, štatutár TJ
ďalej len „organizátor“
Zmluvné strany sa dohodli na spoluorganizovaní 61. celoslovenského zrazu KST
a 45.stretnutia TOM v Trebišove (ďalej len podujatie) v termíne 30.6. – 6.7.2014 a využití
účelového príspevku KST za nasledovných podmienok:
I.
KST sa zaväzuje:
1/ prispieť na organizovanie podujatia dotáciou 3 000.- € , vo forme :
a/ preplatenia faktúr na tovar a služby, ktoré KST objedná podľa požiadavky
organizátora,
b/ preplatenia výdajov na základe predložených platných dokladov, (poštovné, kolky a
pod.); Pokladničné doklady musia obsahovať všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákon o
účtovníctve.
(V oboch prípadoch, t. j. a/ aj b/, si KST vyhradzuje právo určiť, či sa jedná o tovary, služby a
výdaje súvisiace s organizáciou podujatia, alebo nie, a v závislosti od toho preplatiť, resp.
nepreplatiť faktúry, resp. výdaje.)

2/ prostredníctvom svojich zástupcov v organizačnom štábe metodicky napomáhať pri riešení
problémov a úloh súvisiacich s prípravou, priebehom a vyúčtovaním podujatia.
3/ Uhradiť všetky poplatky za 2 delegátov výkonného výboru KST, 2 delegátov sekcie pešej
turistiky KST, 2 delegátov sekcie mládeže KST a po 2 delegátov z partnerských
zahraničných turistických organizácii (KČT, MTSZ, PTTK, ÖTK, ARD Transcarpathia
a pod.) do 15.5.2014.
II.
Organizátor sa zaväzuje:
1/ Vypracovať a predložiť rozpočet podujatia najneskôr 1 mesiac pred termínom podujatia.
2/ Uchádzať sa o preplatenie nákladov súvisiacich výlučne s prípravou a realizáciou
podujatia.
3/ Uvádzať KST plným menom ako spoluorganizátora, z poverenia ktorého sa podujatie
organizuje.
4/ Uvádzať znak KST na všetkých (elektronických aj tlačových) materiáloch podujatia,
grafiku účastníckeho listu konzultovať s propagačnou komisiou KST.
5/ Kooptovať za členov organizačného štábu zástupcu výkonného výboru KST, predsedu
sekcie pešej turistiky KST a predsedu sekcie mládeže KST, do čestného predsedníctva
predsedu KST.
6/ pozvať na vlastné náklady a zabezpečiť ubytovanie s polpenziou pre dvojčlennú delegáciu
a) organizátora 60. celoslovenského zrazu KST a 44. stretnutia turistických oddielov
mládeže
b) organizátora 62. celoslovenského zrazu KST a 46. stretnutia turistických oddielov
mládeže,
7/ Rezervovať ubytovanie a polpenziu pre 2 delegátov výkonného výboru KST, 2 delegátov
sekcie pešej turistiky KST, 2 delegátov sekcie mládeže KST a po 2 delegátov z partnerských
zahraničných turistických organizácii (KČT, MTSZ, PTTK, ÖTK, ARD Transcarpathia a pod.
– rozsah podľa dohody s KST).
8/ Zabezpečiť, aby členovia výkonného výboru KST, sekcie pešej turistiky KST, sekcie
mládeže KST a hostia podľa bodu 7 dostali účastnícke materiály bez poplatku.
9/ Rešpektovať právne predpisy súvisiace
s prípravou a realizáciou hromadných turistických podujatí.
10/ Do 2 mesiacov po termíne podujatia predložiť VV KST písomnú správu (vrátane
fotodokumentácie, prípadne videodokumentácie) a písomné zúčtovanie celkových príjmov a
výdavkov podujatia.
11/ V prípade, že podujatie bude ziskové, zisk do výšky dotácie vrátiť na účet KST.
III.
KST sa nezaväzuje uhradiť prípadný schodok podujatia, ak by bolo podujatie napriek dotácii
stratové.

IY.
Zhv er

ein|

us

tanoven ia :

Zmlwa je vyhotovendv 2 exempldroch, po jednom pre zmluvnd strany,
Zmlvvanadobrida ridinnost' diom podpisania a jej ridinnost'kondi naplnenfm bodov I. a II.

Bratislava, dn^ 6,t

,/n/,

Trebisov,

dia /b,f, LO/|

/,L
Peter Perhala
predseda

Klubu slovensk;fch turistov

Allbeta Ta35ov6
Statut6r TJ Sokol Stredn6 odborn6 Skola Trebi5ov,

TOM Brontosaurus

