ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonník medzi zmluvnými stranami

Slovanet, a.s.
Sídlo:
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
IČO:
35 765 143
DIČ:
2020254621
IČDPH: SK2020254621
Číslo účtu: 2625191125/1100
Banka:
Tatra banka, a.s.
Zastúpený: Ing. Peter Máčaj, predseda predstavenstva
Ing. Peter Tomášek, člen predstavenstva Zapísaný v
registri: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 2103/B (d'alej len
„Slovanet")
a
Obec Turany
Sídlo
:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Banka:
Zastúpený:

Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
00 316 962
2020595049
16728362/0200
VÚB, a.s.
Ing. Miroslav Blahušiak, starosta obce
Cl.I
ÚČEL ZMLUVY

1. Slovanet je obchodná spoločnosť poskytujúca verejné elektronické komunikačné služby podľa
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2. Obec Turany je právnickou osobou, ktorej základnou úlohou je výkon samosprávy a starostlivosť o
všestranný rozvoj obce a jej obyvateľov.
3. Účelom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri akciách organizovaných obcou k oslavám
Medzinárodného dňa detí.
4. Slovanet sa zaväzuje, že na účel zmluvy poskytne Obci Turany finančné prostriedky v sume 200,- €
(slovom dvesto eur) bez DPH. Obec Turany sa zaväzuje,
že umožní
Slovanetu, aby na akciách organizovaných k oslavám Medzinárodného dňa detí mohol propagovať
svoje obchodné meno a poskytované služby.
5. Finančné prostriedky podľa odseku 4 uhradí Slovanet bankovým prevodom na účet obce uvedený v
záhlaví zmluvy do päť pracovných dní od účinnosti zmluvy.

6. Obec Turany sa zaväzuje zabezpečiť preukaznosť a úplnosť účtovnej evidencie
súvisiacej s poskytnutím finančných prostriedkov

ČI. II

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej

vôle, že je určitá a zrozumiteľná, na znak čoho ju podpisujú.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
obce.

V Bratislave dňa 24.5.2013 V Turanoch
dňa

Za Obec Turany :

Ing. Miroslav Blahušiak starosta obce

í?? Ing. Peter Tomášek člen predstavenstva

