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Zmluva o spolupráci

MESTO NITRA
Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
00308307
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK04 0900 0000 0050 2800 1139

Ing. Ctibor BAJLA
18.05.1978
Čajkovského 18, 949 11 Nitra
780518/6763
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK20 0900 0000 0002 3129 7016

I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je spolupráca pri starostlivosti o hasičskú techniku a zabezpečenie vecných
prostriedkov Dobrovoľného hasičského zboruNitra Pribina podľa požiadaviek objednávateľa.

II.
Miesto a čas plnenia

Hasičská technika je umiestnená v priestoroch výstaviska Agrokomplex, štátny podnik, adr.:
Výstavná 4, 949 01 Nitra spoločne s hasičským vozidlom IVECODAILY 65 ev. č.: NR759HX.
Udržiavanie akcieschopnosti a údržba uvedenej hasičskej techniky a vecných prostriedkov
bude vykonávateľom vykonávaná počas celého roka 2022.

III.
Cena plnenia

1. Cena za predmet plnenia zmluvy je stanovená dohodou obidvoch zmluvných strán v súlade
s § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a predstavuje sumu
1 000,00 EUR (slovom: tisíc eur).

2. Objednávateľ sa zaväzuje uvedenú čiastku vyplatiť jednorazovo, a to najneskôr do 15.
novembra 2022 na účet vykonávateľa.

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Vykonávateľ sa zaväzuje cenu plnenia uvedený v článku III. zahrnúť do svojho daňového
priznania za rok 2022.

2. Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.

3. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení
a) Mesto Nitra zverejní v Centrálnom registri zmlúv, alebo



b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia,
môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.

4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na §
47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5. Účastníci zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s obsahom, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.

6. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto
Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.

7. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých 3 obdrží Mesto Nitra a 1 vyhotovenie
vykonávateľ.

Za objednávateľa Za vykonávateľa
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primátor mesta Nitry

1:.klvnná finančnj kontrola vyl:on:rnn v znwslc- § 7 11:l,on,, c 3S70új:: L

VNitre dňa
= 2. MÁJ 2022

Ing. Ctibor Bajla


