
 

Z M L U V A 

o prenájme stĺpov miestneho rozhlasu na umiestnenie reklamných zariadení 

 

uzatvorená v zmysle zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v 

znení zmien a doplnkov 

medzi 

1/ Prenajímateľom  : Obec Drienov  

      Mierová 1, 082 04 Drienov 

 V zastúpení   : Mgr. Peter Tomko starosta obce  

Peňažný ústav   : Všeobecná úverová banka a.s.   

IBAN/BIC     SK1702000000000002824572/ SUBASKBX 

IČO    : 00326984     

 DIČ    : 2021225459 

a 

2/         Budúci nájomca  :          VISIBLE WAY s.r.o.. 

                                                 Rebríčková 5, 851 10 Bratislava 

V zastúpení   : Dušan Kvasnica - konateľ 

Peňažný ústav   : Tatrabanka a.s. 

Číslo účtu   : SK7611000000002627184869 

IČO    : 44666314 

DIČ    : SK 2022780815 

          

 

 

I. Predmet zmluvy a účel nájmu 

Predmetom zmluvy je prenájom priestoru na stĺpoch miestneho rozhlasu (MR) :  

- Reklamné  zariadenia budú umiestnené tak ako je uvedené v prílohe, ktoré je  

nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

v obci Drienov, ktorých správcom je prenajímateľ na umiestnenie reklamných  tabúľ 

nájomcu. Celkový počet stĺpov MR je 1ks. 



 

II. Doba trvania nájmu 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu 10  rokov, nájom začína dňom 15.8.2018 a končí 

15.8.2028. 

III. Nájomné 

1/ Po dobu trvania nájmu sa nájomca zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné za 

umiestnenie reklamy na stĺpoch MR. Výška nájomného bola stanovená dohodou a to  

150€/ ks za stĺp a rok , t.j. 1  tabula  x 150 € x  1 rok  =  150  €/rok za 1 tabulu. 

      Výška nájomného je bez DPH  . K cene bude prirátaná príslušná sadzba DPH. 

2/ Nájomné je splatné ročne na základe fakturácie prenajímateľa. 

3/ Neuhradenie nájomného v lehote splatnosti faktúry je pre prenajímateľa dôvodom na 

účtovanie poplatku z omeškania 0,05% za deň omeškania. 

IV. Záverečné ustanovenia 

1/ Obe zmluvné strany môžu vypovedať zmluvu písomne aj bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po 

mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď. 

2/  Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednej, 

3./  Za všetky škody vzniknuté pri montáži, demontáži, resp. prevádzke reklamných zariadení 

zodpovedá nájomca. 

4. Za obsah reklamných zariadení zodpovedá nájomca . V prípade, že by na tabuliach bol 

uverejnený obsah , ktorý je v rozpore s právnymi predpismi, resp. dobrými mravmi je toto 

dôvodom na okamžitú výpoveď. 

 

     Táto zmluva je platná a účinná  dňom jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa, 

ktorým je deň 12.07.2018.  

 

V Drienove dňa :  11.07.2018 

Prenajímateľ :       Nájomca : 

 



 

  Príloha ku zmluve, adresy umiestnenia 1ks: 

 

 

 

 


