MAG0P00Q5ZKN

Z m lu v a o sp o lu p rá c i

MAG0P00Q5ZKN

uzatvorená podľa §269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

BRAT1

medzi

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
00 681 300
IČO:
2020318256
DIČ:
IČ DPH:
SK 2020318256
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, o d d ie l: Sa,
Zápis:
vložka č. 482/B
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN:
SK 37 7 500 0000 0000 25332773)
zastúpená:
RNDr. Branislav Cimerman - predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Tomáš Mikus - člen predstavenstva
(ďalej len „OLO a.s.“)
1.

2.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie č. 1, 81499 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:
25825893/7500
IBAN:
SK37 7500 0000 0000 2582 9413
SWIFT:
CEKOSKBX
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
(ďalej len „hlavné mesto“)
uzavreli nasledovnú zmluvu:

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Účelom spolupráce zmluvných strán je participácia spoločnosti OLO a.s., ako partnera,
na podujatí Vianočné trhy na Hlavnom a Františkánskom námestí, ktoré sa uskutoční
v dňoch 2 3 .11 .-22 .12.201 8.
2. K dosiahnutiu spolupráce v zmysle predmetu zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú jednať
tak, aby neboli poškodené záujmy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy.

Článok II.
Práva a povinnosti zm luvných strán
1. OLO a.s. sa zaväzuje:
• poskytnúť dodanie zberných nádob nasledovnej špecifikácie:
o

20 ks 120 litrových zberných nádob na zmesový komunálny odpad

o
o

•

5 ks 120 litrových zberných nádob na plasty
5 ks 120 litrových zberných nádob na papier

celý predmet plnenia
s DPH.

OLO a.s. predstavuje odplatu v dohodnutej výške 1,- Euro

2. Hlavné mesto sa zaväzuje:
•

propagovať spoločnosť OLO ako partnera podujatia počas podujatia.

•

celý predmet plnenia organizátora podujatia predstavuje odplatu v dohodnutej výške
1,- Euro s DPH.

Článok III.
Platobné podmienky
1. Obe zmluvné strany, OLO a.s. a hlavné mesto, sa dohodli na vzájomnom vyrovnaní
svojich záväzkov v zmysle zmluvy formou zápočtu v plnej výške.
2. V prípade poškodenia alebo straty zbernej nádoby počas podujatia, hlavné mesto uhradí
spoločnosti OLO a.s. cenu zbernej nádoby:
o 120 I nádoba/ks...........................20 EUR + DPH

Článok IV.
Doba trvania zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 22.12.2018.
2. Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať aj bez
uvedenia dôvodu. Zmluvný vzťah sa skončí doručením písomnej výpovede druhej zmluvnej
strane.
3. Zmluvný vzťah možno ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o dôležitých skutočnostiach,
ktoré môžu ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
2. Zmeny a aktualizácie tejto zmluvy sú možné len v písomnej forme a na základe dohody
zmluvných strán.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy založené touto zmluvou, sa budú spravovať
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a subsidiárne ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek nezhody pri realizácii tejto zmluvy budú riešené
vzájomnými rokovaniami.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta.

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak
toho ju podpísali.

V Bratislave

V B ratislave.....

Za OLO a.s.:

Za hlavné mesto:
OLO a.s.
O D V O Z A LIK V ID Á C IA O DPADU
a kcio vá sp o lo čn o sť
Iv a n s k á c e s ta 22
821 04 BR ATIS LA V A

RNDr. Branislav Cimerman
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ OLO a.s.

Ing. Tomáš Mikus
člen predstavenstva

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

