
Zmluva o nájme
uzatvorená v zmysle ust. §663 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon Č. 40/1964 Zb.) v znení

neskorších predpisov (ďalej len "zmluva"), medzi zmluvnými stranami:

1. prenajímatel'om :
Obchodné meno:
Sídlo:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón, fax:
E- mail:

Obec Čaňa
Osloboditeľov 22, 044 14, Čaňa
Michal Rečka - starosta
OTP banka Slovensko, a.s.
8782692/5200
055/6999206, 055/6999580
obeccana@centrum.sk

na jednej strane (ďalej len .prenejlrnateľ")

a

2. nájomcom:
Obchodné meno: Spotlight s.r.o.
Sídlo: Magurská 4B, 831 01 Bratislava
V zastúpení: Vojtech Jaška, konateľ
Bankové spojenie: VÚB Bratislava
Číslo účtu: 19999149357/0200
Telefón, fax: 02/63810623
E-mail: spotlight@spotlight.sk
na druhej strane (ďalej len "nájomca"),

s týmto obsahom:
Článok I

Predmet zmluvy

1.Prenajímateľ je vlastníkom rozhlasových stlpov umiestnených v katastri obce Čaňa.
2.Nájomca bude časť rozhlasového stlpu, umiestneného pred rodinným domom na ulici Osloboditeľov

89 v Čani, využívať výlučne na umiestnenie 1 ks reklamného zariadenia - informačnej tabule -
o rozmere 0,8 m x 1,2 m na propagačné a reklamné účely - s označením "HOLeIMu podľa
fotodokumentácie, ktorá tvorí súčasť nájomnej zmluvy (príloha č.1).

3.Nájomca dostáva do užívania časť rozhlasového stlpu , ktorý je potrebný na umiestnenie
nájomcovho reklamného zariadenia - informačnej tabule.

4.Prenajímateľ touto zmluvou vyhlasuje, že rozhlasové stlpy sú v stave spôsobilom na umiestnenie
jeho zariadenia a na užívanie nájomcom, a že na ňom neviaznu práva tretích osôb, ktoré by bránili
riadnemu užívaniu nájomcom.

5.Prenajímateľ záväzne prehlasuje, že ako vlastník stípov má oprávnenia s nimi nakladať, aj uzavrieť
s nájomcom túto zmluvu o jeho nájme.

Článok /l
Doba nájmu

1.Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu uzatvárajú na dobu do 15.4.2018.
2.Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle ust. § 5a zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.Túto zmluvu je možné zmeniť len formou písomného dodatku podpísaného štatutárnymi zástupcami
zúčastnených strán.

Článok IV
Nájomné

1.Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 70 EUR (slovom: sedemdesiat EUR) za jeden
rok doby nájmu.

2.Zmluvnými stranami dohodnuté nájomné zaplatí nájomca prenajímateľovi, vždy na 12 mesiacov
doby nájmu na účet prenajímatel'a na základe faktúry a to vždy v jednej splátke vo výške
70 EUR (slovom: sedemdesiat EUR) do 31.decembra za príslušný rok.

SPOTLIGHT s.r.o.
3.výnimkou je prvá splátka alikvótneho nájomného, ktoré zaplatí nájomca prenajímateľcMílg~~6~3:3913~13:;ati$la:

alikvótne nájomné za dni odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy až do dňa ďalšej praviq~I{)~: SK2022007086 @



stavajú neoooeuternyrm sucasrarm zmluvy. Ku dnu uzatvorenia tejto zmluvy je jej neocceuternou
súčasťou Príloha č.1, ktorá orientačne zobrazuje umiestnenie zariadenia nájomcu.

3.Zmluvné strany svojim podpisom tejto zmluvy súčasne potvrdzujú, že sú oprávnení s predmetom
zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumitel'né, zmluvná voľnosť nie je
obmedzená.

4.Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a že
obsahuje ich skutočnú vôľu o prejave a obsahu, z ktorej ani v budúcnosti nemôžu vzniknúť žiadne
pochybnosti.

5.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany obdržia po 1 ks. Ako
prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy potvrdili ju zmluvné strany svojimi podpismi.

VČani, dňa ...~:ť(.~!3 .. V Bratislave, dňa i(j.'?Q.r.~.1!?.·-!?::'

Prenajímateľ: Nájomca:
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, zastúpená nateľom
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Príloha č.l

Informačná tabuľa 0,8 x 1,2 m HOLCIM umiestnená na stožiari
pred rodinným domom Osloboditeľov 89, Čaňa

SPOTLIGHT, S.r.o.
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