Z m l u v a
o príspevku a spoluorganizovaní 47. ZZ K S T a stretnutie T O M
v termíne 17.-20.1.2013
Zmluvné strany:

Klub slovenských turistov
Záhorského 33,
831 03 Bratislava
IČO: .00688312;
DIČ:2020898935
IČ DPH: SK 2020898935
číslo účtu: Slovenská sporiteľňa 0011484266/0900
zastúpený Petrom Perhalom, predsedom,
registrácia na Ministerstve vnútra SR: VVS/1-909/90-107-6
ďalej len KST
a
Regionálna rada KST Čadca
IČO 36134511
číslo účtu: VÚB 1187208454/0200
zastúpená Františkom Zabkom, predsedom
a
obec Oščadnica
Nám. M. Bernáta č.745
zastúpená Ing. Mariánom Plevkom, starostom
Zmluvné strany sa dohodli na spoluorganizovaní 47. Zimného zrazu Klubu slovenských
turistov a stretnutia turistických oddielov mládeže v oblasti a využití účelového príspevku
na 47. ZZ K S T a stretnutie T O M za nasledovných podmienok:
I.

Organizátori: KST, RR KST Čadca, obec Oščadnica.
II.

KST a RR KST Čadca v spolupráci s obcou Oščadnica sa dohodli na spoluorganizovaní 47. ZZ
K S T a stretnutia T O M v dňoch 17.-20.1.2012 v Oščadnici a j e j okolí
III.
K S T sa zaväzuje prispieť na organizovanie 47. ZZ KST a T O M

1500- € vo forme :

1/ preplatenia faktúr na tovar a služby, ktoré KST objedná podľa požiadavky
organizačného štábu v Oščadnici
2/ prepiati drobné výdaje na základe predložených platných dokladov z registračnej
pokladne, prípadne poštovné, kolky a pod. ( doklady musia obsahovať všetky
náležitosti, ktoré vyžaduje zákon o účtovníctve).
IV.
RR .KST Č A D C A v spolupráci s obcou Oščadnica sa zaväzuje :

1/ Vypracovať a predložiť rozpočet zrazu KST
2/ použiť finančné prostriedky len na 47. ZZ KST a TOM
3/ uvádzať KST plným menom ako spoluorganizátora podujatia z poverenia

ktorého sa zraz organizuje
4/ uvádzať znak KST na všetkých písomných a tlačových materiáloch, v logu
a na odznaku zrazu ( mutácia farebná alebo čiernobiela, s textom alebo bez textu)
5/ pozvať a zabezpečiť ubytovanie a polpenziu na svoje náklady pre dvojčlennú
delegáciu
a/ predchádzajúceho organizač.štábu
b/ budúceho organizátora zrazu turistov
c/ VV KST

6/ Rezervovať ubytovanie a stravu pre členov VV KST a dvojčlennú delegáciu
partnerských turistických organizácii ( KČT, PTTK a pod. - rozsah
podľa dohody KST) na náklady KST.
7/ kooptovať za členov organizačného štábu zástupcov Výkonného výboru KST,
predsedu Sekcie lyžiarskej turistiky (LT) a predsedu Sekcie mládeže KST; do
čestného predsedníctva predsedu KST
8/ zabezpečiť, aby členovia VV KST, hostia, členovia SLT a SM KST
dostali účastnícke náležitosti bez poplatku,
9/ do 15. marca 2013 predložiť VV KST písomnú správu o priebehu a
výsledkoch podujatia (s fotografickou, video dokumentáciu aj v elektronickej
podobe ) a písomné zúčtovanie celkových príjmov a výdavkov podujatia,
10/ v prípade, že podujatie bude ziskové, zisk do výšky dotácie vrátiť na účet KST.
11/ rešpektovať všeobecne platné zákony, vyhlášky, nariadenia a smernice súvisiace
s prípravou a realizáciou zrazu.
V.
KST sa zaväzuje prostredníctvom svojich zástupcov v organizačnom štábe napomôcť pri riešení
problémov a úloh súvisiacich s prípravou, priebehom a uzatvorením podujatia.
VI.

KST sa nezaväzuje uhradiť schodok podujatia pri jeho finančnom uzatvorení.
VII.
Záverečné ustanovenia:

Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, 1 x pre KST , 1 x pre RR KST Čadca a 1 x pre obec
Oščadnica
Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu a jej účinnosť končí naplnením bodov III., IV., V.
a VI.

Bratislava
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
Záborsxéno 33. 83i J3 Bratislava
IČO: 00688312 UC: 2ü2ü8*ö935
1Č DPH: SK2020898935

Peter Perhala
predseda KST

František Žabka
predseda RR KST Čadca

