
DOHODA  O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI č.4/2019/I-OPSM 

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

medzi účastníkmi: 

 

               

1.   Mesto Nové Mesto nad Váhom 

                 Čsl. Armády č.64/1 

                 915 32  Nové Mesto nad Váhom 

                 IČO 311863 

                 Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s.- Nové Mesto nad Váhom 

                 č.ú.SK112 5600 0000 0058 0126 5001 

                  Zastúpené: Ing. Jozef Trstenský – primátor mesta            

                                 

                        (ďalej aj ako „účastník dohody č.1“) 

        

            2. OZ Premena 

                Fándlyho 5,  

                91501 Nové Mesto nad Váhom 

                IČO 51269309 

                Bankové spojenie VÚB a.s. Bratislava 

                č.ú.SK98 0200 0000 0039 2767 4653  

                Zastúpené: Ján Mráz  - predseda OZ 

 

                              (ďalej aj ako „účastník dohody č.2“)   

    

Článok I. 

                                                        Úvodné ustanovenia 

 

Účastníci tejto dohody majú  záujem na realizovaní spoločného projektu – zakúpenie 

Mestského verejného AED defibrilátora / ďalej len projekt/. Realizácia projektu je v súlade so 

záujmami mesta aj OZ Premena. 

 

Článok II. 

Predmet dohody 

 

Predmetom tejto dohody je zabezpečenie spoločného projektu – zakúpenie Mestského 

verejného AED defibrilátora  - AED ZOLL plus. Hodnota - cena  defibrilátora spolu 

s príslušenstvom / skrinka, adaptér, baterka/  je  2 600,- €.  

 Účastníci sa dohodli, že zabezpečia financovanie tohto projektu  a budú sa na ňom podielať  

nasledovne 

 

1. Účastník 1 . objedná, zaplatí  a zabezpečí dodanie AED defibrilátora, ktorého hodnota 

činí 2 600,- € . 

2. Účastník 2. prispeje na zakúpenie AED defibrilátora sumou 1300,-€, ktorú obdrží 

v zmysle Zmluvy o poskytnutí grantu č.5751 uzatvorenou s Nadáciou Tesco, Kamenné 

námestie 1/A, Bratislava- Staré mesto a túto poukáže na účet účastníka 1.  

Vlastníkom predmetu dohody bude  Účastník 1, ktorý bude zabezpečovať jeho osadenie, 

funkčnosť, údržbu a servis.   

 



Článok III. 

Doba trvania 

 

Táto zmluva o spolupráci sa uzatvára na dobu určitú od 4.7.2019 do 31.12.2019.  

 

 

                                                                  Článok IV. 

                                                        Osobitné dojednania 

 

Všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí grantu č.5751 uzatvorenou s Nadáciou 

Tesco, Kamenné námestie 1/A, Bratislava- Staré mesto si zabezpečuje účastník 2. 

 

                                                                  Článok V. 

                                                    Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia. 

 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody musia byť uskutočnené vo forme očíslovaných 

písomných dodatkov. 

 

3. Právne vzťahy vyslovene neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 

Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných 

strán. 

 

5. Dohoda sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých po dve vyhotovenia obdrží účastník 

dohody č. 1, a dve vyhotovenia obdrží účastník dohody č.2. 

 

6. Účastníci dohody vyhlasujú a svojím podpisom na tejto dohode potvrdzujú, že táto dohoda 

nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým 

ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú 

sa ich dobrovoľne plniť. 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 4.7.2019 

  

 

 

     ______________________________                            

       Mesto Nové Mesto nad Váhom                                                                                     

       Ing. Jozef Trstenský – primátor mesta                                     

 

 

 

      _______________________________ 

      OZ Premena 

      Ján Mráz  - predseda OZ 

 

 


