Zmluva
o dočasnom užívaní priestorov Mestskej športovej haly v Humennom

uzatvorená medzi:

prenajímateľom:
adresa:
zastúpená:
IČO:
DIČ:
číslo účtu banka:

Správa rekreačných a športových zariadení Humenné
Chemlonská 5907/7, 066 01 Humenné
Ing. Bibiana Regendová, poverená zastupovaním funkcie riaditeľa
SRaŠZ Humenné
00520560
2021165751
SK30 5600 0000 0089 0752 4001
Prima Banka Slovensko, a. s., pobočka Humenné
ďalej len „prenajímateľ“
a

nájomcom:
adresa:
zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
číslo účtu banka:

PUBLICITY s.r.o.
Hronského 1115, 093 01 Vranov nad Topľou
David Vagaský - konateľ
47172401
20237922122
SK2023792122

ďalej len „nájomca“

Zmluvné strany sa dohodli na tomto obsahu a podmienkach zmluvy:

I.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je poskytnutie priestoru na umiestnenie 1 ks reklamného bannera
(rozmery 3 x 1 m = 3 m2) v priestoroch mestskej športovej haly.

II.
Platnosť zmluvy
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 27.11.2015 do 27.01.2016.

III.
Cena za umiestnenie reklamy
1.

2.

Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi za predmet zmluvy 96,00 €, slovom
deväťdesiatšesť eur (3 x 1 m = 4 m2 x 16,00 €/1 m2/mesiac = 48,00 € x 2 mesiace = 96,00
€).
Dohodnutú cenu nájomca uhradí za základe vystavenej faktúry.

IV.
Osobitné a záverečné ustanovenia
Všetky náklady spojené s osadením a údržbou reklamného bannera znáša nájomca.
Po skončení doby platnosti tejto zmluvy je nájomca povinný do 15-tich dní odstrániť
reklamný banner z priestoru mestskej športovej haly a uviesť miesto osadenia do pôvodného
stavu.
2. Za bezpečné osadenie a upevnenie reklamného bannera zodpovedá nájomca.
3. Nájomca je povinný udržiavať reklamný banner v dobrom stave, aby neohrozoval
bezpečnosť zamestnancov a návštevníkov mestskej športovej haly.
4. Nájomca sa zaväzuje na umiestnenom reklamnom banneri vylúčiť propagovanie násilia,
fašizmu, pornografie a výrobkov zakázaných príslušnými zákonmi.
5. Prenajímateľ sa zaväzuje umožniť nájomcovi vstup a prístup pre inštaláciu a údržbu
reklamného bannera.
6. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia Zákonom č. 116/1990 Z. z.
o nájme a nenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zákonom
č. 40/1964 Z. z. - Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov.
7. Túto zmluvu je možné meniť len formou obojstranne odsúhlasených písomných doplnkov,
ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
8. Účastníci si zmluvu riadne prečítali, porozumeli je obsahu a prehlasujú, že je uzavreli podľa
slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, neuzavreli ju v tiesni a na znak svojho súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.
9. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, každá zo zmluvných
strán obdrží jedno vyhotovenie.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom je podpísania zmluvnými stranami. Účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Humenné.
1.

V Humennom 27.11.2015

PUBLICITY s.r.o.
Hronského 1115
093 01 Vranov nad Topľou
David Vagaský
konateľ

nájomca

Správa rekreačných a športových
zariadení Humenné
Ing. Bibiana Regendová
poverená zastupovaním funkcie
riaditeľa SRaŠZ Humenné

prenajímateľ

