MLUVA
číslo PO/22/2018
o prenájme informačných a reklamných tabúľ
Článok I.
Účastníci nájomnej zmluvy
Prenajímateľ:
Sídlo:
Zastúpená:

Obec Cernina
090 16 Cernina č. 65
Ing. Helenou Madzinovou, starostkou obce
IČO : 00330388,
DIČ : 2020808559

(ďalej len prenajímateľ)
a
Nájomca:
Sídlo:
v zastúpení:

MASLEN, s.r.o.,
976 32 Badín 655
Andrej Mihaľ, obchodný zástupca
IČO: 36619370
DIČ SK: 2021736123

(ďalej len nájomca)

Článok II.
Predmet nájomnej zmluvy
Predmetom zmluvy je prenájom informačných a reklamných tabúľ, plachtových
banerov, a to:
a/ 1x reklamná tabuľa rozmerov 1250cmx2500cm umiestnená na SAD zastávke pri
bytovej jednotke súpisné č. 163,
b/ 1x plachtový baner rozmerov 3000cmx6000cm umiestnený na plechovej hasičskej
zbrojnici

Článok III.
Špecifikácia a cena za prenájom
Počet reklamných stojanov: 2 ks
Grafické prevedenie: podľa nájomcu
Umiestnenie tabúľ: a/ ľavá bočná stena SAD zastávky pri b.j. súp. č. 163
b/ predná stena plechovej hasičskej zbrojnice pri športovom ihrisku
Doba prenájmu:
6 rokov, t.j. od 1.4.2018 do 1.4.2024
Vstupné náklady: 0 €
Cena za prenájom: 80% zľava na trapézový plech na športové šatne pri športovom
ihrisku.
Prenajímateľ:
Nájomca poskytol prenajímateľovi maximálnu zľavu na
zvodový systém podľa faktúry č. 4123180038.
Nájomca:
Prenajímateľ poskytol materiál podľa cenovej ponuky číslo
1123180064 v sume 1.515,95 €.

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Prenajímateľ zodpovedá za dodržanie právnych predpisov týkajúcich sa umiestnenia
a prevádzkovania reklamnej tabule a banera.
Nájomca uhradí sumu uvedenú v Článku III. Tejto zmluvy na základe faktúr (faktúry),
ktorú prenajímateľ doručí nájomcovi.
Nájomca na vlastné náklady zabezpečí návrh a výrobu reklamnej plachty. V prípade,
že návrh, výrobu alebo výlep realizuje prenajímateľ, ceny a termíny budú predmetom
osobitnej dohody.
V prípade realizácie výlepu nájomcom si prenajímateľ vyhradzuje právo dozorovania
výlepu.
V prípade poškodenia reklamnej tabule alebo baneru, zabezpečí jej opravu nájomca na
vlastné náklady. Ak opravu realizuje prenajímateľ, ceny a termíny budú predmetom
osobitnej dohody.

Článok V.
Doba platnosti nájomnej zmluvy a spôsob jej ukončenia
Platnosť nájomnej zmluvy končí dňom 1.4.2024, t.j. dňom, ktorý je uvedený v Článku
III/ tejto zmluvy.
Každá zo zmluvných strán má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade
neplnenia zmluvných podmienok druhou stranou.
Prenajímateľ je povinný vrátiť prislúchajúcu zaplatenú časť nevyčerpaného prenájmu.
Zmluvný vzťah možno ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať písomnými dodatkami zmluvných strán.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každý účastník zmluvy obdrží
po 1 exemplár. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom následujúcom po jej zverejnení na web.stránke povinnej osoby podľa
príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.
V Cernine dňa 1.4.2018

......................................................
Ing. Helena Madzinová
za prenajímateľa

V Badíne dňa 1.4.2018

................................................
Andrej Mihaľ
za nájomcu

