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ZMLUVA   0  PRENÁJME REKLAMNEJ  PLOCHY

uzavretá podľa §269 ods. 2 0bchodného zákonni'ka
medzi:

Strana umožňujúca reklamu (prenajímate[):
Obchodné meno/právna forma  : Obec Beňadovo,  Beňadovo 66, 029 63  Mútne
zastúpenie                                : Jaroslav pepucha  -starosta  obce

bankové  spojenie                 :  Prima  banka  slovensko a.s.

číslo  účtu                                  : 4041321001/5600
BIC  (SWIFT)

lčo                                               : 00314391

DIČ

a

Strana objednávajúca reklamu (nájomca):
Obchodné meno/právna forma  :  Brantner Fatra s.r.o.
Sídlo                                              :  Robotnĺcka  20,  036 01  Mari:in,

Osoby oprávnené  konať za spoločnost' -štatutárni zástupcovia:

ing.  Eva  Benešová  (konateľ spoločnosti)

lng. Tibor Papp  (konateľ spoločnosti)

lčo
DIČ

Č  pre  DPH

Bankové  spojenie

Číslo  účtu

tel.

fax
e-mail

lnternetová  adresa
SWIFT

IBAN

Zápis v  registri

:  31578861

:  2020432315

:  SK 2020432315

: Tatra  banka,  a.s.,  Hodžovo  námestie 3,  81106  Bratislava  1

:  2621845101/1100
: 043/4211333,

: fatra@brantner.sk
: www.brantnerfatra.sk
:  TATRSKBX

: SK931100 0000 0026 2184 5101

:  Obchodný  reg.  pri Okr.  súde v Žĺline,  odd. Sro,  Vložka  čĺslo  923/L

1.                PREDMET ZMLUW

Predmetom zmluvy je:
1.    na jednej strane  záväzok  Prenajímateľa  prenajat' Nájomcovi  reklamnú  plochu  pre  umiestnenie

reklamy :

-          Druhreklamy:

banner
reklamný pútač

plagát
web stránka
Knižná  publikácia  (tlačovina)

iné



-         miesto  umiestnenia  reklamy:  Obec Beňadovo, areál šK Beňadovo

-       akcia                                                   : 270. výročie založenia obce

-       dátum  pôsobenia  reklamy      :  13.augusta2022

2.   na  druhej  strane  záväzok  Nájomcu  zaplatiť  Prenajímateľovi  cenu  prenájmu  tak,  ako  je   uvedené

v  článku  111.  tejto  zmluvy.

11.         OBCHODNÉPODMIENKY

Zmluvné  strany sa  dohodli  nasledovne  :

Zmluvné  strany sa  dohodli  na  mieste  a  čase  pôsobenía  reklamy nasledovne:   podľa  čl.1.

Prenajĺmateľsa  zaväzuje  nájomcovi  počas  platnosti zmluvy zdokladovat' dohodnuté  plnenie.

V opačnom  prĺpade môže  nájomca  požadovaťvrátenie vyplatenej ceny nájmu.

111.             CENA NÁJMU  (nájomné)

Objednávatel' uhradí za  reklamu sumu   250,00 €,  ktorá  bude zhotovitel'ovi vyplatená  na  v záhlaví tejto
zmluvy označený  účet alebo  k  rukám  štatutámeho  zástupcu  prenajímateľa.

lv.             ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA

Zmluvné   strany   sa    oboznámili   sobsahom   tejto   zmluvy,   súhlasia   sňou   a  svoj   súhlas   vyjadrujú

vlastnoručným  podpisom.

Zmeny  a doplnenia   tejto   zmluvy   možno   realizovať  len   formou   písomných   dodatkov,   podpísaných

oboma  zmluvnými stranami.

Pri   nesplnení   predmetu   zmluvy   Prenajímateľom   má   nájomca   právo   a  nárok   požadovat'  vrátenie
vyplatenej sumy nájomného.
Zmluva  nadobúda  platnost' dňom jeho  podpísania  zmluvnými  stranami.

Zmluva je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch,  po jednom  pre  každú  zo zmluvných strán.

V Martine dňa, 01.07.2022

Nájomca  :  Brantner  Fatra  s.r.o.

V Beňadove dňa,  ./?..?..:.„.  2022

Prenajímateľ :  Obec  Beňadovo

Jaroslav Pepucha -   starosta  obce
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