
Zmluva o odbornej garancii a poradenstve č. 3o2l202í-
prĺ spracovaní podkladov k organizácĺi

,,Výstava Víno Terra Wag - Šala 2O2I"
uzatvorená v súlade s ust. 5 269 ods. 2 zákona č.5I3h99I Zb. obchodný zákonník v platnom znení

a

Ó.l.
Zmluvné strany

objednávate!': Mesto Šaľa

Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Belický, primátor
Sídlo: Náméstie Sv. Trojice 7,gz715 Šaľa

tčo: 00306185
DlČ: 2o2ho24049
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

číslo účtu: oo2o822l32lozoo
IBAN: SK07 0200 0000 0000 2O822L32
BIC: SUBASKBX
(d'alej len,,objednávateľ')

Garant:
Trvalý pobyt:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
(d'alej len ,,Garant")

lng. Roman Janoušek

čl.ll.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je odborná garancĺa spracovania podkladov k organizáciĺ podujatía ,,Víno
Terra Wag _ šaľa 2o2L", ktorá pozostáva z oslovenia vinárov, doručenia vzoriek, zoradenia vzoriek do

kategórií a odborného poradenstva pri ľealizácii a tvorbe katalógu vín.

čl.lll.
Termín a miesto plnenia

3.]. Miestom plnenia je mesto šaľa.

3.2 Zabezpečenie podkladov potrebných k realizácĺi ,,Víno Terra Wag - ŠaÍa 2o2I" a k tvorbe

katalógu vín odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3.3 odborné poradenstvo a garancia konania odbornej degustácie ,,Víno Terra Wag - ša|Ía 2O2L"

konanej dňa 29. 7.20zl.



čl.lv.
Povinnosti objednávate!'a a Garanta

Garant sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi všetky nutné podklady k príprave a realizácii ,,Víno
Terra Wag - Šaľa 2021"' a k tvorbe katalógu vín. objednávatel' sa zaväzuje zabezpečiť súčĺnnosť prĺ

realizácii predmetu zmluvy'

čl. v.
Odmena

Za riadne plnenie tejto zmluvy má Garant nárok na dohodnutú odmenu vo výške 500,00 EUR (slovom

päťsto eur). odmena za plnenie bude Garantoviuhradená dňa 29.7.2o2I v hotovosti.

čl. vl.
Záverečné ustanovenia

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ touto zmluvou nie sú upravené niektore vzťahy z nej

vyplývajúce alebo s ňou súvisiace, použijú 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 dopÍňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvomĺ zmluvnýmĺ

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

účinnou nasledujúcim 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 ustanovenia 9 5 zákona

č. 21't/2ooo Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a o doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.

6'5 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov v súlade

s nariadením GDPR a zákonom č. 1'8l2ol8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektor1ích zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo je
nevyhnutné pre riadnu ĺdentifikácĺu zmluvných strán na účely plnenia tejto zmluvy, a to počas

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

základe tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.
6.6 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých kaŽdé má platnosť originálu.

0bjednávatel' dostane dve vyhotovenĺa, Garant jedno vyhotovenĺe'
6.7 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju

podpísali'

^lffip4 V Šali dňa ,.1 /l le ).J',71V Pezinku d

Garant:_o-.-- objednávateľ:

'' Mgr. Jozef Belický
primátor mesta šaľa

I
t


