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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

Zmluvné strany 

NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 
Sídlo: Košovská cesta 11 

971 27 Prievidza 
IČO: 31 568 211 
Zastúpená: 
Ing. Jurajom Píšom, 
prokuristom 
Ing. Jozefom Mokrým 
prokuristom 
Bankové spojenie: 
ING Bank Bratislava 
Číslo účtu: 9000003587/7300 
(ďalej iba „NESTLÉ") 

a Mesto Prievidza 
Sídlo: Námestie slobody 14 
971 01 Prievidza 
IČO: 318442 
Zastúpená: 
JUDr. Katarínou Macháčkovou 
primátorkou mesta 

Bankové spojenie: 
VÚB Prievidza 
Číslo účtu: 16626-382/0200 
(ďalej iba „mesto Prievidza") 

uzatvorili zmluvu o spolupráci 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je dlhodobá spolupráca spoločnosti NESTLÉ Slovensko, s.r.o. a mesta 
Prievidza, ktorá je priamo špecifikovaná v jednotlivých odstavcoch tejto zmluvy. 

Článok II. 

Záväzky zmluvných strán 

NESTLÉ Slovensko, s.r.o. sa zaväzuje: 
1. Poskytnúť mestu Prievidza finančnú podporu na dohodnuté projekty vo výške 7 000,- eur. 

Slovom sedemtisíc eur za kalendárny rok a to v dvoch platbách: 
prvá platba vo výške 3 680- eur uhradená do 31.1.2013. 
druhá platba vo výške 3 320,- eur uhradená do 31.3.2013. 

2. Poskytnúť mestu Prievidza logo NESTLÉ v elektronickej a hmotnej podobe. 

Mesto Prievidza sa zaväzuje: 
1. Uvádzať NESTLÉ Slovensko, s.r.o. ako svojho partnera pre projekty tejto zmluvy vo svojej 

propagačnej a publikačnej činnosti. 



2. Mesto Prievidza umiestni na všetkých základných a vybraných materských školách v jeho 
pôsobnosti viditeľnú informáciu o NESTLÉ Slovensko, s.r.o. s logom spoločnosti. 

3. Mesto Prievidza umiestni pri záverečnej prezentácií viditeľnú informáciu aj logo 
spoločnosti NESTLÉ Slovensko, s.r.o.. 

4. Mesto Prievidza použije finančný príspevok na schválené projekty nasledovne: 
a) Pamäť prírody - kľúč k ekoživotu ( sedem základných škôl) 2 480,00 € 
b) Živá učebňa - ZŠ Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza 1 200,00 € 
c) Za krajší areál materskej školy s NESTLÉ Slovensko, s.r.o. - MŠ Ul . M.Gorkého 
223/2, Prievidza 1 660,00 € 
d) Za krajší areál materskej školy s NESTLÉ Slovensko, s.r.o - MŠ Ul . D.Krmana 
334/6,Prievidza 1 660,00 € 

Článok III. 

Platnosť zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu jedného školského roka a to do dňa 30.06.2013 
2. Zmluvné strany si ponechávajú právo pri porušení zmluvných podmienok zmluvu 

kedykoľvek vypovedať, a to aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac. 
Výpovedná lehota začne plynúť odo dňa nasledujúceho po dátume doručenia písomnej 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. V prípade predčasného ukončenia platnosti zmluvy bude: 
zo strany NESTLÉ Slovensko, s.r.o. znížené plnenie primerane k pomeru doby 
naplnenia účinnosti zmluvy k celkovej účinnosti zmluvy; 
zo strany mesta Prievidza bude ukončená prezentácia NESTLÉ Slovensko, s.r.o. ako 
partnera 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenie 

1. Zmluvné strany so zaväzujú poskytnúť si navzájom všetky potrebné súčinnosti pre riadenie 
a včasné plnenie predmetu zmluvy. 

2. NESTLÉ Slovensko, s.r.o. a mesto Prievidza považujú skutočnosti obsiahnuté v tejto 
zmluve za dôverné a zaväzujú sa, že kópiu tejto zmluvy neposkytnú tretej právnickej alebo 
fyzickej osobe, pokiaľ k tomu nebudú mať písomný súhlas druhej zmluvnej strany. Toto 
obmedzenie sa nevzťahuje na informačnú povinnosť vyplývajúcu zo zákona. 

3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných a číslovaných 
dodatkov, ktoré podpíšu obidve zmluvné strany. 

4. Táto zmluva podlieha právu Slovenskej republiky. Práva a povinnosti neupravené touto 
zmluvou sa riadia príslušnými právnymi predpismi. 

5. Vzájomné práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych 
zástupcov zmluvných strán. 



6. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a že táto zmluva 
je podpísaná na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle a nebola dohodnutá pod 
akýmkoľvek nátlakom, v tiesni a ani inak jednostranne nevýhodných podmienok. 

7. Táto zmluva je podpísaná zmluvnými stranami v dvoch vyhotoveniach, pričom každá 
strana obdrží originál zmluvy. 

V Prievidzi dňa 06.11.2012 V Prievidzi dňa 06.11.2012 

Nestlé Slovensko, s.r.o. 
Ing. Juraj Píš, prokurista 

mesto Prievidza 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka 

Nestlé Slovensko, s.r.o. 
Ing. Jozef Mokrý, prokurista 


