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ľÁĺonĺľÁ ZnĺLUvA
o pľenájme ľeklamnei plochy é. E-34I2O22-AÍI

uzatvorená podľa $ 663 a nasl. zák. č.40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskoľších predpisov
(ďalej len ,,Zmluva")

čHnok t
Zmluvné strany

Prenajímatel':
Názov: Mesto Turzovka
Sídlo: Stred 178, 023 54 Turzovka
Štatutrárny oľgán: JUDľ. Ľubomír Golis, pľimátor mesta
opľávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomír Golis, pľimátor mesta
ICO: 00314331 DIC:2020553315
opľávnený ľokovať vo veciach predmetu zmluvy'' Mgr. Anna Hrtusová, ľeferent
Kontaktné údaje: MT: +42Il905 396160, +4Il420932I

e-mail: anna.hĺtusova@turzovka. sk
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. pob. Čadca
IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002
(d'alej len ako,,prenajímateľ")

a

Nájomca
Názov: ARDSYSTEM, s.ľ.o
Sídlo: Pavla Mudľoňa 5, 0l0 01 Žilina
Štatutárny oľgán: Mgr. Bľanislav Delinčák, konateľ spoločnosti
oprávnený k podpisu zmluvy: Mgr. Bľanislav Delinčák, konateľ spoločnosti
oprávnený rokovať vo veciach predmetu zmluvy: Ingrid Jančovičová - technický manúér
Kontaktné údaje: MT: +421l9I5 768I93

e-mail: j ancovicova@ards-vstem. sk
lČo: 36397563 DIC:2020I05989
Bankové spojeníe : Tatra banka, a.s.

IBAN: SK70 1100 0000 0029 4307 6050
(ďalej len ako ,,nájomcď')

čHnot< z
Pľedmet a účel nájmu

2.r
Pľenajímateľ je výlučným vlastníkom ľeklamného informačného panelu (zaľiadenie - statický CITYLIGHT
obojstranný v počte 2 kusy , ktory je umiestnený na ulici Nádľažnej v Tuľzovke, vedl'a autobusovej zastávky
pri železničnej stanici, (ďalej len ako RIP zariadenie) .

2.2
Rozmery RIP zaľiadenia jednej strany: 118,5 cm x 115 cm. Reklamná plocha jednej strany ; 2,074 m2.

2.3
Predmetom nájmu je reklamná plocha v RIP zaľiadení v počte 2 kusy, bližšie špecifikovaný v čl.2, ods. 2.1

tejto zmluvy. Reklamná plocha uľčená na prenájom: 4 stľany x2,074 m2 : 8,30 m2.

2.4
Pľenajímatel' je výlučným vlastníkom plagátovej plochy, ktoľá je umiestnená v autobusoých zastávkach
v meste Turzovka v počte celkom 5 kusov, formát A3:
- 66 487 Kysucká cesta - 1 kus (Turzovka - Tuľkov, rázcestie)
- 89 487 Kysucká cesta _ 1 kus ( Tuľzovka - Vyšný koniec , u Jašíka)
- 49 487 Kysucká cesta - 1 kus (Tuľzovka _ Vyšný koniec, u okuliara)
- 6 487 Kysucká cesta - 1 kus (Turzovka - Vyšný koniec, u okuliara)
- 152 Beskydská- 1 kus (Tuľzovka-Beskydská)
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í|í"nujĺ^ut"ľ prenajíma nájomcovi pľedmet nájmu za účelom : oznamovacia kampaň

2.6
Ňáio'1"u prijíma do dočasného užívania predmet nájmu bližšie určený v bode 2'3 a2.4 tohto článku bez

wltrad a zaväzuje sa dodľŽať jeho účel'

článot< 3
Doba nájmu a úhrada za služby

3.1
Zmluva sa uzafrára na dobu uľčitú : 4 mesiace. Doba nájmu začína plynút' dňom účinnosti tejto
zmluvY.

Clánok 4
Nájomné a úhľada

4.1
Nájomné zaprenŕ|om za 1 kus RIP zariadenia' obojstranné - je uľčené dohodou vo výške: 30 EUfumesiac.
Nájomné za pteĺé4om za 2 ks RIP zariadenia, obojstľanné, na obdobie _ 4 mesiace je určené vo ýške :
240,- EUR, slovom: Dvestoštyridsať eur.
4.2
Nájomné zaprenájom plagátoých plôch v počte 5 kusov je určené dohodou vo výške: 50 EUR/mesiac.
Nájomné za prenájom plagátoých plôch v počte 5 kusov, na obdobie _ 4 mesiace je určené vo výške:
200,- EuR, slovom: Dvesto eur.
4.3
Nájomné je splatné naÍazza celé zmluvné obdobie na základe faktúľy vystavenej Prenajímatelbm , so
splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia. Prenajímatel' vystaví,faktúru do 7 pľacovných dní odo dňa
platnosti tejto zmluvy.
4.4
Nájomca sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje uhradiť pľenajímatelbvi nájomné v sume: 440,- ELIR podl'a
čl.4, ods. 4.3 tejto zmluvy.

čHnok 5
Práva a povinnosti zmluvných stľán

5.1
Prenajímateľ sazaväzuje odovzdať nájomcovi pľedmet nájmu v stave spôsobilom nalživanie v zmysle
dohodnutého účelu.
5.2
Nájomca je povinný riadne a včas platiť nájomné a plniť ostatné záv'azky v zmluve uvedené.
5.3
Nájomca si zabezpečí na vlastné náklady vylepenie plagátov na predmet nájmu (autobusové zastéxky)
a umiestnenie plagátov do RIP zariadeni azaväzuje sa uživať pľedmet nájmu výhľadne na účel dohodnu!ý v
tejto zmluve.
5.4
Nájomca zodpovedá za škody, ktoľé môžu vzniknúť na pľedmete nájmu v súvislosti s užívaním
ľeklamného zaiadeĺlaazaväzuje sa, že škody, ktoľé spôsobí sám alebo osoby s ním spojené, dá odstrániťna
svoje náklady.
5.5
Nájomca je plne zodpovedĺý za obsah plagátov a iných nosičov infoľmácii oznamovacej kampane.

5.6
Nájomca je povinný dodržiavať pľíslušné pľávne pľedpisy |ýkajúce sa umiesfirenia a spôsobu reklamy
a zaväzuje sa neumiestniť na pľedmet nájmu ľeklamu' ktorej obsah a|ebo zobtazenie by mohlo bý v rozpore
s pľávn;ľni predpismi SR, ako napr. hanobiacu rasu, pohlavie, vieľovyznanie'
5.7
Nájomca je povinný počas zmluvného vzťahu staľať sa o údržbu prenajatej reklamnej plochy v dohodnutom
rozsahu na vlastné náklady.
5.8
Pľenechať pľedmet nájmu do podnájmu tľetím osobám môže nájomca len s predchádzajúcim písomným
súhlasom prenaj ím atel'a.



čHnok o
Skončenie nájmu

6,7
Nájom končí uplynutím doby nájmu uvedenej v čI.3 ods.3.1. tejto zmluvy.
6.2
Nájomca je povinný v deň skončenia nájmu odovzdať predmet nájmu pľenajímatelbvi v stave
zodpovedajúcom opotľebeniu'
6.3
Nájomca je povinný po skončení doby nájmu odstľánit' ľeklamy zľiadené nájomcom, najneskôľ
v deň skončenia nájmu, ak sa zmluvnó stľany nedohodnú inak.

čHnok 7
Záverečné ustanovenia

7.1
Nájom nehnutelhosti podl'a tejto zmluvy je v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom mesta
a platnou legislatívou SR o nakladaní s majetkom obce.
7.2
Doručením akýchkol'vek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa ľozumie
doľučenie písomnosti doporučene poštou na adresu uľčenú v záhlaví zmluvy, doručenie kuľiéľom alebo
osobné doručenie príslušnej zmluvnej strany.
7.3
Táto zmluva môže bý'menená alebo doplnená len po dohode obidvoch zmluvných stľán očíslovanými
dodatkami k zmluve, ktoré budú tvoľiť jej neoddelitel'nú súčasť.
7.4
Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvn;ými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Tuľzovka a centrálnom registri zmliv a dňom zaplatenia
nájomného.
7.5
Táto zmluva je povinne zveľejňovaná podl'a $ 5a zákona é. 27Il2O00 Z.z. o slobodnom prístupe k
infoľmáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších predpisov.
7.6
Zmluva je vyhotovená v šýľoch ľovnopisoch, zktoých dva obdrží prenajímateľ a dva rovnopisy
nájomca.
7.7
Zmluvné stľany po pľečítaní zmluvy vyhlasujú, že vyjadľuje ich skutočnú, vážnl a slobodnú vôl'u a na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Turzovke aĺ^ ....ľ.:..(.../'j(.// v Žiline aĺ^ .!!,,!!/!:...2.a??
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Za Zanájomcu
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