
ZMLUVA 
o poskytnutí priestoru na prezentáciu 

uzavretá § 296 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

č.I. 
Zmluvné strany 

Poskytovateľ Záhradnícke služby mesta, m. p. Mesto Zlaté Moravce 
Robotnícka 1, 953 01 Zlaté Moravce 

Užívatel' : 

zastúpený: Marian Tomajko - riaditeľ podniku 
IČO: 31410529 
Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Nitra 
Č. účtu: 4000546546/7500 

Michal Hudec 
ANGELO Kamenárstvo 
Perecká 18 
934 05 Levice 
IČO: 34689249, IČ DPH: SK 1034425139 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

1. Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť užívateľovi časť priestorov, ktoré 
poskytovateľ užíva na základe Nájomnej zmluvy č. 020107 uzatvorenej s Mestom Zlaté Moravce, a to za účelom prezentovania a vystavenia sortimentu užívateľa a užívateľ sa zaväzuje za poskytnutie tohto priestoru uhradiť poskytovateľovi odplatu. 
2. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi priestor o výmere 4 m2

, ktorý sa nachádza v predajni pohrebníctva v budove so súpis. č. 1877 na ul. SNP č. 4, v Zlatých Moravciach. Uvedený priestor je užívateľ oprávnený užívať na umiestnenie a prezentáciu sortimentu užívateľa 
označovaného ako Kamenárstvo Angelo, Michal Hudec, Perecká 18 , 934 05 Levice. 
3. Zmluvné strany sa dohodli , že zmluva sa uzatvára na dobu od 1. 3. 2013 - 28.2.2014. 

Čl. III. 
Výška a splatnosť odplaty 

1. Zmluvné strany sa dohodli , že užívateľ uhradí poskytovateľovi za poskytnutie priestorov uvedených v článku II tejto zmluvy odplatu vo výške 4,- € za 1 m2 
, čo predstavuje mesačnú odplatu vo výške: 4 m2 x 4,- € t. j. 16,- € vrátane DPH. 

2. Užívateľ sa zaväzuje pravidelne mesačne do posledného dňa príslušného mesiaca uhrádzať 
poskytovateľovi čiastku 16,- € do pokladne podniku alebo na účet č.4000546546/7500. 

Čl. IV. 
Skončenie zmluvy 

Táto zmluva sa končÍ: 
a) uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá 
b) dohodou zmluvných strán 



c) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany a to aj bez udania dôvodu, pričom zmluva sa 
ukončuje po uplynutí výpovednej doby, ktorá je jednomesačná a začne plynúť prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci , v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

Čl. V. 
Vzájomné vzťahy zmluvných strán 

1. Užívateľ je oprávnený užívať poskytnuté priestory v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve. 2. Zmluvné strany sa dohodli , že poskytovateľ nezodpovedá za vystavený sortiment ani za škody spôsobené na vystavovanom tovare ani za prípadné jeho odcudzenie. 
3. Poskytovateľ nezabezpečuje predaj vystavovaného tovaru. 
4. Užívateľ berie na vedomie, že je povinný si vystavovaný tovar poistiť na vlastné náklady. 

Čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Akékoľvek zmeny a 
dodatky k zmluve sa musia vykonať vo forme písomného dodatku. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka. 
3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali , oboznámili sa s jej obsahom, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že zmluva je prejavom ich slobodnej , vážnej a ničím neobmedzenej vôle, na 

znak čoho ju podpisujú. 
4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 
5. Touto zmluvou stráca platnosť a účinnosť Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 

2/2004 zo dňa l. 3. 2004 ajej dodatky. 

V Zlatých Moravciach, dňa 22. 2. 2013 

Poskytova tel': 

áhradnic e služby 
esta Zlaté Moravce 

mestský podnik 
Robotnícka l 

953 O l ZLATÉ MORAVCE 

Užívatel': 


