ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č.: 180/2019
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník
medzi
zmluvnými stranami:
Partner:
Milada Sečkárová – M a L
so sídlom:
900 46 Most pri Bratislave č. 346
zastúpený: Milada Sečkárová
IČO: 22647287
(ďalej len „partner“)
Mestská časť:
Mestská časť Bratislava - Rača
so sídlom: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
zastúpená: Mgr. Michal Drotován starosta
bankové spojenie: VÚB, a. s.
číslo účtu: SK7502000000000000421032
IČO: 304 557
DIČ: 2020879212
(ďalej len „mestská časť“)
(mestská časť a partner ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)
Článok I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca pri organizovaní podujatia Račianske
hody 2019. spočívajúca v dodaní služieb medzi zmluvnými stranami, plnení v celkovej
dohodnutej výške 500,00 € (slovom päťsto eur).
Článok II.
Plnenie predmetu zmluvy
1. Mestská časť sa zaväzuje uvádzať obchodné meno partnera v súvislosti s podujatím
Račianskehody 2019 (ďalej len
„podujatie“),
konaným
v dňoch
04.05.05.05.2019 v mestskej časti Bratislava - Rača a to v podobe vopred dohodnutej
s partnerom:
a) poďakovanie bude uverejnené v mesačníku Račiansky výber za umiestnenie
kolotočov a zábavných zariadení v súvislosti s podujatím.
2. Partner sa zaväzuje uhradiť mestskej časti za poskytnuté plnenia podľa článku II,
ods. 1 tejto zmluvy odplatu vo výške 500,- Euro (slovom: päťsto eur). Zmluvné strany sa
dohodli na nasledovných platobných podmienkach. Partner uhradí dohodnutú finančnú
čiastku na účet v deň podpísania zmluvy.
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Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa môže zrušiť, meniť alebo dopĺňať vzájomne odsúhlasenými
písomnými dodatkami, návrhmi, ktoré sú oprávnené predkladať obidve zmluvné
strany.
2. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mestskej
časti.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 exemplároch s platnosťou originálu, z toho 2
exempláre obdrží mestská časť a 1 exemplár partner.
5. Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov partner súhlasí s použitím jeho osobných údajov uvedených v
tejto zmluve mestskou časťou podľa podmienok povinného zverejňovania týchto
údajov ustanovených v § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
a v § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov. Partner udeľuje tento súhlas dobrovoľne na dobu neurčitú. Po
ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy a vysporiadaní všetkých záväzkov a
pohľadávok súvisiacich s touto zmluvou môže partner súhlas kedykoľvek odvolať
písomným oznámením doručeným mestskej časti.
6. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za
nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho
zmluvu podpisujú.

V Bratislave dňa 07.06.2019

V Bratislave dňa 07.06.2019

Partner:

Mestská časť:

............................................

............................................

Milada Sečkarová – M a L
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