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Zmtuva o odbornom poradenstv e č. 3o3l2o2Ĺ
prĺ spracovaní podkladov k organĺzácii

,,Víno Terra Wag - šaťa2o2t"'
uzatvorená v súlade s ust' 5 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení

čl.l.
Zmluvné strany

obiednávate!': Mesto šaľa
štatutárny orgán: Mgr. Jozef Belický, primátor

Sídlo: Námestie Sv. Trojice 7,g2715 Šaľa

lČo: 00306185
Dlč: 2ozĹo24049 (nie je platcom DPH)

bahkové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82O9OOOOOOOO51 24306282
(d'alej len,,objed návateľ")

odboľný konzultant: Miloš Holík
Trvalý pobyt:
Dátum narodenĺa:
Rodné číslo:
(d'alej len,,odborný konzultant")

Ó.ll.
Predmet zmluw

Predmetom tejto zmluvy je odborné poradenstvo pri organizácii podujatĺa ,,Víno Terra Wag - Šaľa

2o2L", ktorá pozostáva z oslovenia vinárov, získavania a doručenia vzorĺek, zoradenia vzoriek do

kategórií a odborného poradenstva pri realizácii a tvorbe katalógu vín.

čl.lll;
Termín. a miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia je mesto šaľa.
3.2 Zabezpečenie podkladov potrebných k realizácii ,,Víno Terra Wag - šaľa 2O2L" a k tvorbe

katalógu vín odo dňa nadobudnutĺa účinnosti tejto zmluvy.

3.3 odborné poradenstvo k realizácĺi odbornej degustácie ,,Víno Terra Wag _ šaľa 2o2!" konanej dňa

29.7.ZOZL.

čt. ľ.
Povi nnosti objed návateľa a od borného konzultanta

odborný konzultant sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi všetky nutné podklady k príprave

a realizácii ,,Víno Terra Wag - šaťa 2o2!" a k tvorbe katalógu vín. objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť

súčinnosť pri realizácii predmetu zmluvy.
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čl. v.
Odmena

Za riadne plnenie tejto zmluvy má odborný konzultant nárok na dohodnutú odmenu vo výške 400,00

EUR (slovom štyristo eur). odmena za plnenie bude odbornému konzultantovi uhradená dňa

29.7.202Lv hotovostĺ.

čl. vl.
Záverečné ustanovenia

6.L Zmluvné strany sa dohodlĺ, že pokĺal' touto zmluvou nie sú upravené nĺektoré vzťahy z nej

vyplývajúce alebo s ňou súvisiace, pouŽĺjú sa ustanovenia obchodného zákonníka a ostatných
platných právnych predpisov SR.

6'2 Táto zmluva sa uzatvára po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán' obidve zmluvné strany
prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vÔle a svojím podpisom

potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami uvedenými v tejto zmluve.

6.3 Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými

stranami.
6.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a stáva sa

účinnou nasledujúcĺm dňom po jej zverejnení na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany

súhlasia so zverejnením celého obsahu zmluvy vrátane zverejnenia a sprístupnenia ich osobných

údajov v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenĺa 5 5 zákona

č. 277/2ooo Z' z' o slobodnom prístupe k ĺnformáciám a o zmene a o doplnení niektorých

zákonov (zákon o slobode informácií)v platnom znení.

6.5 Zmluvné strany podpĺsom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanĺe svojich údajov v súlade

snariadenímGDPRazákonom č.I8/2o1'8Z'z.oochraneosobnýchúdajovaoZmeneadoplnení
niektoných zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo je
nevyhnutné pre riadnu identifikáciu zmluvných strán na účely plnenia tejto zmluvy, a to počas

trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na

základe tejto zmluvy a uplynutím archivačnejdoby.
6.6 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť orĺgĺnálu.

objednávateľ dostane dve vyhotovenia, odborný konzultant jedno vyhotovenie.

6'7 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumelĺ jej obsahu a na znak súhlasu ju

podpísalĺ'

V Zemianskych Sadoch dňa ĺi.+ - fl,c;'4 V Šali dňa : ..'.1.!....e.....:)..y.. !'.1

odborný konzultant objednávateľ:

1l

Miloš Holík
odborný konzultant

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta šaľa


