
 
 

Zmluva 
o príspevku pre organizátorov podujatia  

36. ZRAZ CYKLOTURISTOV KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 
v Prešove 

v termíne  28. - 31. augusta 2014 
 

 
Zmluvné strany: 
Klub slovenských turistov 
Záborského 33, 
831 03 Bratislava 
IČO: 00688312 
DIČ: 2020898935 
IČ DPH: SK 2020898935 
číslo účtu: Slovenská sporiteľňa 0011484266/0900 
Zastúpený:  Petrom Perhalom, predsedom 
(ďalej aj „KST“) 
 
a 
 
Regionálna rada Klubu slovenských turistov Prešov 
Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov 
IČO: 37870823 
číslo účtu: Slovenská sporiteľňa 0096291198/0900  
Zastúpená: Jurajom Fiľakovským, predsedom  
(ďalej aj „organizátor“ alebo „RR KST Prešov“)  
 
 
Zmluvné strany sa dohodli na spoluorganizovaní 36. zrazu cykloturistov Klubu slovenských 
turistov  v  Prešove (ďalej len podujatie) v termíne 28. - 31. augusta 2014 a využití účelového 
príspevku KST za nasledovných podmienok: 
                   

I. 
 

KST sa zaväzuje:  
 1/  prispieť organizátorovi na organizovanie podujatia  dotáciou  500,- € , vo forme: 
       a/  preplatenia faktúr  na tovar a služby, ktoré KST objedná podľa požiadavky            
organizátora štábu podujatia, 
  
        b/  preplatenia výdajov na základe predložených platných dokladov, (poštovné, kolky 
a pod.); Pokladničné doklady musia obsahovať všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákon 
o účtovníctve. 
 
 2/ prostredníctvom svojich zástupcov v organizačnom štábe organizátorovi metodicky 
napomáhať pri riešení   problémov a úloh  súvisiacich s prípravou,  priebehom a uzatvorením 
podujatia. 
                                 



V oboch pripadoch bodu 1/, t. j.al aj b/, si KST vyhradzuje pr6vo urdit', di sa jedn6 o tovary,
sluZby avydaje sirvisiace s organiz6ciou podujatia, alebo nie, a v z6vislosti od toho preplatit',
resp, nepreplatit' faktirry, resp. qfdaje,

n.

Organizdtor sa zaviizuje:
1/ Vypracovat' a predloZit'KST rozpodet podujatia najneskOr 2 mesiace pred terminom
podujatia.
2lUchddz,af sa o preplatenie n6kladov srivisiacich vyludne s pripravou areahzirciou
podujatia.
3lUvhdzat KST plnfm ndzvom ako spoluorganizdtorc, z poverenia ktordho sa podujatie
organizuje.
4lUvddzett znak KST na v5etkych (elektronic(fch aj tladoqich) materi6loch podujatia,
grafiku irdastnickeho listu konzultovat' s propagadnou komisiou KST.
5/ Kooptovat' zadlenov organizadn6ho 5t6bu i z6stupcu KST urden6ho qfkonnym vyborom
KST,
6lPozvat'predstavitefov organiz6tora predchadzajiceho a nasledujirceho rodnika podujatia.
7/ Re3pek.tovat'v5eobecne zdvaznd pr6vne predpisy srivisiace s pripravou arcalizhciou
hromadnych turistick;f'ch po duj ati.
8l Do 2 mesiacov po termine podujatia predloZit' v1;Tkonndmu vyboru KST pisomnir spr6vu
(vr6tane fbtodokument6cie, pripadne videodokument6cie) a pisomnd zfdtovanie celkovych
prijmov a vydavkov podujatia.
9/ V pripade, Ze podujatie bude ziskovd, zisk do rrySky dot6cie vrdtit na fdet KST.

ilI.
KST sa ne,zavazuje uhradit'pripadnlf schodok podujatia, ak by bolo podujatie napriek dot6cii
stratove.

IV.

Zin er eEnE ustan ovenia :

Zmlwa j<t vyhotovendv 2 exempl6roch, po jednom pre zmluvn6 strany,
Zmluv a nadobrid a pl atno st' a ridinno st' dilom po dpi s ani a.

V PreSove

Reglan#tlra rada
Klubu slovenslr.,ich 1ur1r,ou

Kpt. Ndtepku 6
080 01 p.eSov
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Jural t rl'aKovsi(y

predseda RR KST PreSov

v Bratistav " 26, A fe t f

Peter Perhala
predseda Klubu slovenskych turistov


