
Zmluva o nájme ľeklamnej plochy č..5/20t5

člr
Zmlavné strany

1.1 Prenajímateľ:

NŁov
Sídlo
IČo
Bankové spojenie
Císlo účtu

: ZS Františka Rĺĺkócziho II. s VJM Kolĺáľovo
: ul. Viktoľa Palkovicha 3,946 03 Kolaľovo
:037861174
: Prima Banka
: 386208900615600

zastupený riaditel'kou školy : PaedDr. Judit Bagita
( ďalej len prenajímateľ )

a

1.2Nájomca:

NŁov : Vendomat spol. s r. o.
Sídlo : Komĺáľňanská cesta 2I,940 02 Nové Zámky
IČo :35 97t 878
IČ DPH : SK2O22106416
Bankové spojenie : UniCredit Bank a. s.
Císlo účtu :6627096015/1111
zastupený konateľom : Ing. Jĺĺn Tabi
( ďďej len nájomca )

čl. rr.
Pľedmet nájmu

2.1. Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy je plocha určené na inštaláciu ľeklamnej tabule,
inštalovanej na niŽšie špecifikovanej nehnutel'no sti a zaniŽšie uvedených podmienok.
2.2. Prenajímateľ sa zavazuje prenechať za odplatl do uŽívania stavebnú nehnuteľnosť,
ktoĘ je správcom a na kÍorej sa predmet pľenájmu nacháďza. Nehnuteľnosť / oplotenie
aľeálu školy / sa nachâdza na pozemku PŢc. číslo 139714. Vlastrríkom nehnutelĹosti je
Mesto Koláľovo, v zmysle LV ě. 13597, KÚ Koláľovo, vedenom na katastrálnom odboie
okľesného úradu Komáľno .

2.3. Reklamná tabula v zmysle tejto zmluvy má nasledovnú špeciťrkáciu:

Druh tabule : reklamný panel
Umiestnenie tabule : oplotenie areiilu školy, vľavo od vstupnej brĺínky
Rozmery v cm ( šírka x výška ): 250x80



čl rIr
Doba nájmu

3.l.Zmluvné strany sa dohodli, že tâto zmluva sa uzatvára na dobu určitu od 1.9.2015-
31.8.2016.

CI.IV
Nájomné

4.Ţ. Zmlwné strany sa dohodli' že ĺéţomné zaužívarlie prenajatej reklamnej plochy je 62 €l
mesačne t. j. 248'00 €/september aź december 20I5l a372,00 € /januáľ aź jűn 2016l.
Celkom zacelý školský ľok 620 €.
4.2. Nájomca uhradí nájom v prospech prenajímateľa ato k 30.9. vo výške 248,00 € za
mesiace september až ďecęĺlber Ż0I5 a k 31.l. vo ţške 372,00 € za mesiace január až jűn
2016, prevodom na úěet prenajímateľa, pričom poěas mesiacov júl a august lletné prâzdninyl,
sa nájom neplatí.

cl. v
Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1. Nájomca sa zav'ánlje pľenajatú plochu užívať iba k umiesťovaniu reklamy a to v súlade
so zĺíkonom č,.14712001Z.z. o reklame a o Zmene a doplnení niektoých zĺĺkonov. Zaformu a
obsah reklamy ako aj za rešpektovanie s tým súvisiacich platných pľávnych pľedpisov
zodpovedá v plnej mieľe nájomca.
5.2. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu na zźlklađe Žiadneho právneho
úkonu do uŽívania ďalšiemu subjektu.
5.3. Nájomca je povinný pri vykonávaní prź..v podľa tejto zmluvy chraniť predmet nájmu pred
poškodením alebo zniěením. Škody, ktoré nájomca spôsobí na prenajatých plochách je
povinný bezodkladne najneskôr do 30 kalendámych dní od vzniku škody odstľániť na vlastné
nfülady.
5.4 Prenajímateľ sa zavazuje poskynúť plochy uľčené kreklame v stave spôsobilom na
prípravu k umiestneniu reklamy.
5.5. Prenajímatel' zodpovedá za škody spôsobené na umiestnených ľeklamách iba ak tieto
škođy svojim konaním siĺm zavinil. Škođy spôsobené nepredvídanými udalosťami alebo
vyššou mocou (napr. prírodné katastroţ a živly) ako aj škođy spôsobené vandalizmom a
tretími osobami zbavujű prenajímateľa akejkoľvek zodpovednosti a povinnosti náhľady
škody, či ušlého zisku nájomcovi.

5.6. Prenajímateľ sa zaväzują že poskytne zamestnancom nájomcu alebo jeho zmluvnému
paľtnerovi, ktoý zabezpečuje umiestnenie ľeklamy, moŽnosť pľístupu k prenajatým
reklamných plochám na čas nevyhnutne potrebný k údľžbe reklamy alebo jej výmeny.

5.7. v pľípade, že prenajatá plocha vyžađuje údľžbu alebo opravu v dôsledku skutočností, za
ktoré nezodpovedá nájomca, zabezpeěí údľŽbu alebo opravu prenajímateľ. Za týmto účelom
je povinný nájomca poskytnúť súčinnosť spočívajúcu v doěasnom odstránení umiestnenej
reklamy na čas nevyhnutný na vykonanie űďržby alebo opravy. Za ěas kedy je reklama takto
đoěasne odstránená nemá nájomca povinnosť platiť nájomné.



cl. vI.
Skončenie nájmu

6.1. Nájom skončí azmluvazanikne:
a) uplynutím doby nájmu,
b) dohodou zmluvných stľĺĺn alebo
c) qýpoveďou jednej zo zrriuvných strĺán ,pričom výpovedná lehota je 5 dní od

doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

6.2.Prenajimateľ je opľávnený vypovedať tuto zmluvu v prípade, ak:

a) nájomca neuhĺadí ńadne a včas dohodnuté nájomné,
b) nájomcaužívaprenajaté plochy v rozpoľe s touto zmluvou,
c) nájomca poruší akfüolţek z povinností podľa tejto zmluvy.

6.3. Nájomca môŽe futo zmluvu vypovedať, ak:
a) ak sa pľenajaté plochy stanú bez zavineĺia nájomcu nespôsobilé na zmluvne

dohodnuté užívanie alebo
b) nájomca poruší akfüolţek z povinností podľa tejto zmluvy.

6.4. Prenajímateľ si vyhľadzuje právo odstupiť ođ tejto zmluvy v prípade, že nźĄomca
vsrivislosti spľenajatou reklamnou plochou porušil zëů<onć,. 147/2001 Z.z. o reklame a o
änene a doplnení niektoých zźtkonov v zneni neskorších predpisov, iný právny predpis alebo
ak reklama umiestnená na pľedmetnej reklamnej ploche vzbudzuje verejné pohoršenie.

čl. vu.
Záşerečné ustanovenia

7.l. Právne vďatly súvisiacę snájmom plôch podľa Čl. u, ktoré nie sú upravené vtejto
zmluve sa riadia pľíslušnými ustanoveniami občianskeho zfüonníka.

7.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, zktorychkaŽdá zo zmluvných strán obdrži
pojednom vyhotovení.

7.4. Tźlto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými
stranami.

7.5. Zmluvné strany vyhlasujú, Že si tuto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli ana znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju pođpísali.

V Koláĺove, dňa 28.8.201'5 V N. Zĺímkoch , dňa 28.8.2015

7.2. Túto zmluvu moŽno meniť a dopĺňať iba ěíslovanými písomnými
podpísan;imi obidvoma zmluvnými stranami.
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