Zmluva o prenájme reklamnej plochy č. 6/2016
uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov
Prenajímateľ :

Obec Malé Dvorníky
Dunajskostredská ul. 153/1
929 01 Malé Dvorníky
v zastúpení starostom obce Ing. Zoltán Marczell
IČO: 00800210
bankové spojenie VÚB a.s. Dun. Streda
č. účtu:

Nájomca:

ALU-FLEX, s.r.o.
Obchodná 620
929 01 Malé Dvorníky
V zastúpení konateľom Tibor Csóka
IČO : 36 248 495
DIČ : 2020198785

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o nájme reklamnej plochy za nasledovných podmienok :
Čl. 1.
Predmet nájmu
1. Prenajímateľ touto zmluvou nájomcovi prenechá na dočasné užívanie reklamnej plochy na
riadne užívanie a nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi za to odplatu v dojednanej
výške.
2. Nájomca má na základe tejto zmluvy právo umiestniť svoju reklamnú plachtu na vyhradenom
mieste pri obecnom úrade na adrese Dunajskostredská ulica č. 153/1, ďalej riadne užívať toto
miesto. Umiestnenie sa zaväzuje zabezpečiť prenajímateľ.
Čl. 2
Nájomné
1. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné v sume 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) za
obdobie trvania nájomnej zmluvy.
2. Nájomné je splatné do 3 dní od podpísania nájomnej zmluvy. Forma úhrady je
bezhotovostne na účet prenajímateľovi na číslo účtu:

Čl. 3
Doba trvania zmluvy
1. Nájomný vzťah sa uzatvára na dobu určitú od 26.8.2016 do 29.8.2016
Čl. 4
Zánik zmluvy
1. Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, vzájomnou dohodou zmluvných
strán alebo odstúpením od zmluvy nájomcu v prípade, ak nedôjde k umiestneniu reklamnej
plachty.

2.

1.
2.
3.
4.

Po skončení nájmu sa prenajímateľ zaväzuje odstrániť reklamné plachty. V prípade, ak ich
odstráneniu nedôjde, náklady s tým spojené uhrádza prenajímateľ a nie je oprávnený žiadať
od nájomcu ďalšie nájomné za prenájom reklamnej plochy.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch.
Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu zmluvu podpisujú.

V Malých Dvorníkoch, dňa 23.8.2016

Podpísané
......................................................
Ing. Zoltán Marczell, starosta obce
prenajímateľ

Podpísané
...............................................
Tibor Csóka, konateľ spoloč.
nájomca

