Č. j.: 1470 / 2022/OK

Zmluva o spolupráci
čl. l
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Mesto Nitra
zastúpené Marekom Hattasom
primátorom mesta
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
Slovenská sporiteľňa, a.s., 5028001139/0900
SK04 0900 0000 0050 2800 1139
308307
2021102853
SK2021102853

Dodávateľ:

Natália Melová

čl. 2
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenie asistenčnej zdravotnej služby v rámci podujatia
„Nitra, milá Nitra 2022“.
čl. 3
Miesto a čas plnenia
Miestom zabezpečenia asistenčnej zdravotnej služby je:
3.7.2022 14:00-18:00 pešia zóna a 20:00-23:00 Svätoplukovo námestie
4.7.2022 14:00-19:00 pešia zóna, 20:00-22:00 Svätoplukovo námestie,
5.7.2022 10:00-12:00 Svätoplukovo námestie, 14:00-18:00 pešia zóna , 20:00-22:00
Svätoplukovo námestie.
.
čl. 4
Cena plnenia
Cena za predmet plnenia zmluvy je stanovená dohodou obidvoch zmluvných strán v
súlade s § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje 154 €, slovom: jednostopäťdesiatštyri
eur za zabezpečenie asistenčnej zdravotnej služby, z položky Kultúrne podujatia.
čl. 5
Platobné podmienky
Objednávateľ vyplatí dodávateľovi čiastku uvedenú v čl. 4 tejto zmluvy
bezhotovostným platobným prevodom na účet najneskôr do 7 dní po uskutočnení asistenčnej
zdravotnej služby.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

čl. 6
Záverečné ustanovenia
Dodávateľ sa zaväzuje, že cenu plnenia zahrnie do svojho priznania k dani z príjmu.
Účastníci zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s obsahom, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a po súhlase oboch
zmluvných strán.
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 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.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
(s odkazom na § 47 a ods.1 Občianskeho zákonníka).
Dodávateľ dáva objednávateľovi súhlas v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na spracovávanie osobných
údajov potrebných k výkonu činností vyplývajúcich z tejto zmluvy, na vedenie
evidencie a na jej zverejnenie v zmysle čl. 6 bodu 4. tejto zmluvy. Súhlas sa poskytuje
na dobu neurčitú.
O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy.
Mesto Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jeden
dodávateľ.

V Nitre dňa 1.7.2022

Marek Hattas
primátor mesta Nitry

V Nitre dňa 1.7.2022

Natália Melová
dodávateľ

