Zmluva o spolupráci pri zabezpečení stánkového predaja

Objednávateľ:

Bankové spojenie:
0021722192/0200
IBAN:
IČO:
DIČ:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:

Čl. I
Zmluvné strany
Obec Svrbice
zastúpená Vladimírom Hromádkom
starostom obce
Svrbice 25
956 06 Svrbice
Všeobecná úverová banka, a.s. ,
SK88 0200 0000 0000 2172 2192
00800066
2021234655
DP-GASTRO, s.r.o. konateľ Gálik Ľuboš
Horné Otrokovce 333, 920 62 Horné Otrokovce
46 403 248
Tatra banka
SK48 1100 0000 0029 3422 6651

čl. 2
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenie stánkového predaja v rámci
kultúrneho podujatia „ Jánske ohne „ , v obci Svrbice .
Čl. 3
Miesto a čas
Miestom realizácie stánkového predaja je Hôrka v obci Svrbice, dňa
22.6.2019 v čase od 17,00 do 02,00 hodiny.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Účastníci zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s obsahom, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a po
súhlase oboch zmluvných strán.
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) Obec zverejní na webovej stránke obce, 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. Dodávateľ dáva objednávateľovi 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. Súhlas sa poskytuje
na dobu neurčitú.
5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
( s odkazom na § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka ).
6. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží
objednávateľ a jeden dodávateľ.

V Svrbiciach dňa 19.6.2019
dňa 19.6.2019

Vladimír Hromádka
Starosta obce Svrbice

V Horných Otrokovciach

DP-GASTRO s.r.o.
Ľuboš Gálik
konateľ

