
 

  

  

  

ZZMMLLUUVVAA  OO  NNÁÁJJMMEE  RREEKKLLAAMMNNEEJJ  PPLLOOCCHHYY  
 

 
I. 

Zmluvné strany 
 

Nájomca:                   Brantner Poprad, s. r. o.  
so sídlom: Nová 76, 058 01  Poprad 
v zastúpení:  Ing. Tibor Papp, konateľ spoločnosti 
 Ing. Martin Suchý, prokurista spoločnosti 
IČO: 36 444 618 
DIČ:  20 200 169 88 
IČ DPH: SK 20 200 169 88 
Bankové spojenie: Tatra banka a. s. pobočka Poprad  
Číslo účtu: 26 208 447 64/1100  
(ďalej len nájomca) 

 
    a 

 
Prenajímateľ: Obec Štôla 
so sídlom: č. 29, 059 37 Štôla 
v zastúpení: Martin Hajko, starosta obce 
IČO: 00 69 1836 
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., pobočka Poprad 
Číslo účtu: SK60 1100 0000 0029 2286 3952 
(ďalej len prenajímateľ) 

 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
 Prenájom reklamnej plochy na umiestnenie reklamného panela nájomcu. Reklamný panel 
bude umiestnený počas športového podujatia „Štôlska lyža“, ktoré sa bude konať 
02.02.2019. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

                
 
                 III. 

Výška úhrady 
 

 Nájomca sa zaväzuje za prenájom reklamnej plochy svojho mena vyššie uvedeným 
spôsobom uhradiť čiastku prenajímateľovi  
 
 

100,- € (slovom jedensto eur) 
 

IV. 
Záväzky prenajímateľa a nájomcu 

 
1. Prenajímateľ umiestni reklamu nájomcu podľa bodu II tejto zmluvy. 
2. Nájomca dodá podklady k reklame svojho mena. 
3. Nájomca uhradí na účet prenajímateľa čiastku uvedenú v bode III tejto zmluvy                           

do 5-tich dní odo dňa podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami.  
 
 

V.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak dodávateľ nedodrží dohodnuté 

podmienky, uvedené v bode IV. tejto zmluvy. Odstúpenie je účinné dňom doručenia 
písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy. Dodávateľ je povinný v tomto prípade 
vrátiť poskytnutú sumu za reklamu do 10 dní na účet objednávateľa. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo kontroly plnenia podmienok tejto zmluvy. 
4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých po 1 exempláre obdrží dodávateľ                  

aj objednávateľ. 
5. Zmluva môže byť menená alebo doplnená len písomnou formou na základe súhlasu 

oboch zmluvných strán.  

  
V Poprade, dňa 31.01.2019  V Štôle, dňa 31.01.2019 
 
 
    ...............................................................                 .......................................................... 
                     Ing. Martin Suchý                  Martin Hajko 
                          prokurista                  starosta obce 
 
 
...................................................................... 
                      Ing. Tibor Papp 
                 konateľ 
 


