č.j. W /2018/OK.

Zmluva o spolupráci
íi. i
Zmluvné strany

Partner:

Mesto Nitra
zastúpené Jozefom Dvončom, primátorom mesta Nitry
so sídlom: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
IČO : 308307
IČ DPH : SK 2021102853
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 5028001139/0900
IBAN SK04 0900 0000 0050 2800 1139
(ďalej len „partner“)

Organizátor:

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
zastúpené Mgr. art. Martinom Kusendom, riaditeľom
Sídlo : Ulica 7. pešieho pluku 1, 949 01 Nitra
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK48 8180 0000 0070 0034 9343
IČO: 36103004
(ďalej len „organizátor“)

či. 2
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je spolupráca Mesta Nitry na realizácii divadelného predstavenia
„Tilda“ hosťujúcim Slovenským vojvodinským divadlom z Báčskeho Petrovca.

čl. 3
Miesto a čas plnenia
Miestom realizácie predmetu zmluvy je Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, a čas
realizácie predmetu zmluvy je máj 2018.

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 v znení neskorších predpisov a činí 500,- €
(slovom: päťsto eur) a bude vyplatená z finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Nitry
z položky 637002 - Konkurzy a súťaže, kultúrne podujatia.

či. 5
Platobné podmienky
Partner vyplatí organizátorovi čiastku uvedenú v čl. 4 tejto zmluvy na uvedený účet a to
do 7 dní odo dňa realizácie podujatia.

Č1.6
Dojednania súvisiace s podujatím
1. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť umiestnenie loga mesta Nitry na propagačných
materiáloch a vhodným spôsobom prezentovať Mesto Nitra ako partnera akcie alebo okruhu
potrieb, ktorými Mesto Nitra prispelo k realizácii podujatia
2. Partner sa zaväzuje zabezpečiť podporu propagácie podujatia:
umiestnením tlačovej správy, pozvánky a plagátu na webovej a facebookovej stránke
Nitrianskeho informačného systému
výlepom plagátov (formát A3 na šírku) v počte 30 kusov na skružiach v meste Nitra.
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či. 7
Záverečné ustanovenia
Organizátor sa zaväzuje, že cenu plnenia zmluvy zahrnie do svojho priznania k dani
z príjmu.
Organizátor dáva partnerovi súhlas v súlade so zákonom č. 122/2013 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. 5 bodu 4. tejto zmluvy. Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú.
Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.
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 na webovom sídle mesta, 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
§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
Účastníci zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s obsahom, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.
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 3 obdrží partner a 1 organizátor.
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