
Zmluva o nájme reklamných plôch č. OST/^2()14/BVS 
uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník") 

1. Prenajímateľ: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
SWIFT: 

(ďalej len „prenajímateľ") 

2. Nájomca: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpená: 

Zástupca zodpovedný 
vo veciach zmluvných: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
SWIFT: 
Zapísaná v Obchodnom 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Mesto Senec 
Mierové nám. 8, 903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál, primátor 
00 305 065 
OTP Banka Slovensko, a.s. 
562441/5200 
SK82 5200 0000 0000 0056 2441 
OTPVSKBX 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva 
Ing. Boris Gregor, podpredseda predstavenstva 

Ing. Radoslav Jakab, generálny riaditeľ 
35850370 
2020263432 
SK2020263432 
VÚB Bratislava-Ružinov 
1004-062/0200 
SK07 0200 0000 0000 0100 4062 
SUBASKBX 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B 

(ďalej len „nájomca") 

Článok II. 
Predmet nájmu 

Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva nájomcovi na dočasné užívanie reklamné plochy - LCD 
obrazovku o rozmeroch 7 m x 4 m, ktorá bude umiestnená v areáli Slnečných jazier Juh počas konania 
kultúrneho podujatia „Senecké leto 2014" (ďalej len „podujatie"), v stave spôsobilom na riadne užívanie 
a nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi za to odplatu v dojednanej výške. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť nájomcovi predmet nájmu špecifikovaný v článku II. a zabezpečiť 
prezentáciu jeho obchodného mena a značky. 

2. Nájomca sa zaväzuje dodať elektronickú reklamu - logo spoločnosti vo formáte *.jpg. a zaplatiť 
prenajímateľovi za predmet nájmu nájomné podľa čl. IV. a to vo vopred dohodnutom termíne. 
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3. Prenajímateľ je povinný predložiť nájomcovi fotografickú dokumentáciu o zrealizovaní nájmu reklamnej 
plochy, a to do 30 dní odo dňa skončenia nájmu. 

Článok IV. 
Nájomné 

1. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi za predmet nájmu špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy 
nájomné vo výške 1 000,-€ (slovom tisíc eur). 

2. Nájomca uhradí nájomné na účet prenajímateľa špecifikovaný v čl. I. tejto zmluvy na základe faktúry 
vystavenej prenajímateľom do 15 dní odo dňa uskutočnenia podujatia. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo 
dňa doručenia faktúry na podateľňu nájomcu. 

3. Faktúra bude obsahovať všetky zákonné náležitosti, v opačnom prípade je nájomca oprávnený vrátiť ju 
prenajímateľovi na prepracovanie, čím sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne 
plynúť dňom doručenia opravenej faktúry na podateľňu nájomcu. 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy až do 
splnenia vzájomných povinností oboch zmluvných strán podľa tejto zmluvy. 

2. Prenajímateľ poskytne nájomcovi predmet nájmu dňa 14. 06. 2013 v čase konania podujatia. 

1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných očíslovaných dodatkov na základe 
vzájomnej dohody oboch zmluvných strán. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží po dva rovnopisy. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nie v tiesni a za 
nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali a s celým jej obsahom bez výhrad súhlasia, čo 
potvrdzujú pripojenými podpismi. 

V Senci dňa V Bratislave dňa 

Prpnaiímptpľ- Nláinmna' 

Článok V. 
Doba trvania zmluvy 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

V M BRATISLAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ 
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