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o prenájme informačných a reklamných tabúľ
Článok 1.
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Prenajímateľ:
Obec Čakanovce
Čakanovce 79
Bidovce
04445
Slovensko
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ZMLUVA číslo 19

(ďalej len prenajímateľ)
Nájomca:

MASLEN s.r.o., Badín 655 976 32 Badín, IČO.36619370, DIČ: SK 2021736123
(ďalej len nájomca )
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Článok II.

Predmetom zmluvy je prenájom informačných areklamných tabúľ, plachtových
banerov typu: Irozmeru/

as

Článok lll.
Specifikácia a cena prenájmu tabúľ
“

nM

Počet rekl. plôch: 2ks (1,25m x 1,65m)
Grafické prevedenie: reklamné tabuľe
Umiestnenie tabúľ: na bočných stenách autobusovej zastávky
Doba prenájmu: 2r.
Cena za nájom : materiál v hodnote 300€

Článok lv.

Práva a povinnosti zmluvných strán

di

Prenajímateľ zodpovedá za dodržanie právnych predpisov týkajúcich sa umiestnenia
a prevádzkovania tabúľ.
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Nájomca u_hradí sumu uvedenú v Článku lll tejto zmluvy na základefaktúr (faktúry), ktorú
prenajlmatel doručí nájomcovi.
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V pripade dodržania termínov a výšky platieb za prenájom má nájomca prednostne právo na
predĺženie dovtedy prenajatých tabúl
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Nájomca na Vlastné náklady zabezpečí návrh a výrobu rekl. plachty. V prípade, že návrh,
výrobu alebo výlep realizuje prenajímateľ, ceny a termíny budú predmetom osobitnej
dohody. V prípade realizácie výlepu nájomcom si prenajímateľ vyhradzuje právo
dozorovania výlepu
V prípade poškodenia baneru / tabule/, zabezpečí jej opravu nájomca na vlastné náklady. Ak
opravu realizuje prenajímateľ ceny a termíny budú predmetom osobitnej dohody.

článok v.

Doba platnosti zmluvy a spôsob jej ukončenia
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Platnosť zmluvy končí dňom ukončenia prenájmu, ktorý je uvedený vČlánku III. tejto
zmluvy.
Každá zo zmluvných strán má právoookamžite odstúpit od tejto zmluvy v prípade neplnenia
zmluvných podmienok druhou stranou. Prenajímateľ je povinný vrátit prislúchajúcu
zaplatenú časť nevyčerpaného prenájmu.
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Zmluvný vzťah možno ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán.

Článok Vl.
Záverečné ustanovenia

.
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Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať písomnými dodatkami zmluvných strán.
Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch a nadobúda platnosť dňom jej podpísania.
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