
Zm luva o spolupráci č.; 37869451
o p o sk y to va n í s lužieb

O l^ e c n ý  ú ra d  ž j t a v s f iu  .j
S i^ o ľt o v á  6, 9 51  9 'r Ž it a v a n y

Došlo;

číslo; Pfilohy;

Predlo. čislo: ôdosiaíiš: Referent'^^- ,
... i

m e d zi

1. D odá vate ľ: DATATRADE s.r.o., Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce 
tel.: ■Hl!U«)aflaaHaa e-mail: dHMi3BagimTOHiBJiieŕ.^^ web:
IČO: 35 960 132, DIČ: 2022072591, IC -  DPH: SK2022072591
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra odd. Sro, vložka 17207/N
Zastúpená; Ivan Potocký (konateľ)

(ďalej len dodávateľ)

2. O db era teľ; Obec Žltavanv. Športová, č. 5, 95197, Žitavany, počet obyvateľov: 1922 
tel: 037 6425221 e-mail: obec@zitavany.sk web: www.zitavany.sk 
IČO: 0037869451 DIČ: 2021701528 mobil; 0908780457
Zastúpená: Juraj Obert, starosta 

(ďalej len objednávateľ)

ČI. 1 
Predm et zm lu vy

1, Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb obce.info podľa popisu služby ktorý je súčasťou tejto 
zmluvy.

ČI. 2
Cena dodanej slu žb y

2. Služby sa platia vopred na obdobie 12 mesiacov. Cena sa určuje podl^ počtu obyvateľov, a je uvedená 
v cenníku služby obce.Info ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

ČI. 3
Všeobecné ustanovenia

1. Dodávateľ poskytuje objednávateľovi plnú podporu pri získavaní informácií a virtuálnej prezentácií, 
(poskytovanie priestoru pre zverejňovanie faktúr, výziev, konaní, informácií a pod..)

2. Podrobný výpis služieb sa nachádza na www.obce.lnfo.
3. Zmluvné strany môžu obojstranným súhlasom zmluvu akokoľvek meniť.
4. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
5. Platnosť zmluvy môže byť ukončená dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou. Výpovedná lehota je 

najmenej 1 mesiac pred začatím ďalšieho ročného obdobia poskytovania služby (výročia zmluvy).

ČI. 4
záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že zmluvu uzatvorili dobrovoľne, jej zneniu rozumejú a 
súhlasia s ňou.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strany obdrží jedno 
vyhotovenie.

V Zlatýcfi Moravciach dna 19.4.2011

Nitriansky kraj / Okres Zlaté
Moravce

mailto:obec@zitavany.sk
http://www.zitavany.sk
http://www.obce.lnfo

