
NÁJOMNÁ ZMLUV A NA PRENÁJOM CASTI POZEMKU

uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Obcianskeho zákonníka

Prenajímatel': Mesto Zlaté Moravce
v zastúpení Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom mesta Zlaté Moravce
sídlo: Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
bankové spojenie: VÚB Zlaté Moravce
císlo úctu: 33422162/0200
ICO: OO 308 676
DIC: 2021058787

(dalej len "prenajímatel"')

Nájomca: AXSON Central Europe s.r.o.
v zastúpení Ing. Norbertom Hogenbuchom
sídlo: Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce
ICO: 35 927259
IC DPH: SK 2021983810
císlo úctu: 2626845653/1100

(dalej len" nájomca ")

cl. I

Predmet a úcel nájmu

1. Prenajímatel je vlastníkom pozemku zapísaného ako parcela registra "C" v katastri
nehnutelností Správy katastra Zlaté Moravce v katastrálnom území Zlaté Moravce,
obec Zlaté Moravce, parcela c. 3407/17 o výmere 14553 m2, druh
pozemku: ostatné plochy, zapísaného na LV c. 4261 (dalej len "pozemok").

2. Prenajímatel touto zmluvou prenajíma a nájomca berie do nájmu cast z pozemku
uvedeného v bode 1 tohto clánku nevyhnutne potrebnú na úcel nájmu.

3. Nájomná zmluva sa uzatvára za úcelom umiestnenia jednostranného velkoplošného
reklamného zariadenia typu "bilboard".

4. Nájomca umiestni predmetné reklamné zariadenie na Ul. Továrenskej v Zlatých
Moravciach (na hlavnom futbalovom ihrisku).

cl. II

Doba nájmu

1. Zmluva sa uzatvára na dobu 1 den, pocnúc dnom úcinnosti tejto zmluvy.
2. Táto zmluva nadobúda platnost dnom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a úcinnost

dnom jej zverejnenia na stránke prenajímatela.

cl. III
Cena nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 400,- eur (štyristo eur)
za jednorazové umiestnenie reklamného zariadenia na jeden den.

2. Nájomca uhradí dohodnuté nájomné na úcet prenajímatela uvedený v záhlaví tejto
zmluvy, alebo v hotovosti do pokladne MsÚ v Zlatých Moravciach najneskôr
v den podpisu zmluvy.



cl. IV
Ukoncenie nájmu

1. Nájomný vztah založený touto zmluvou zaniká:
a) uplynutím príslušného dna v kalendárnom mesiaci, na ktorý bola nájomná zmluva

na prenájom casti pozemku uzatvorená

2. Ak sa pri ukoncení nájomnej zmluvy zmluvné strany nedohodnú inak, bude nájomca
povinný na vlastné náklady reklamné zariadenie umiestnené na prenajatom pozemku
odstránit a tento uviest do pôvodného stavu, a to najneskôr:

a) ku dnu zániku nájomného vztahu, ak nájom zanikne z dôvodu uvedeného
v bode 1. písm. a) tohto clánku,

v opacnom prípade bude nájomca povinný zaplatit prenajímatelovi zmluvnú pokutu
vo výške 3,-€ (slovom: tri eurá) za každý aj zacatý den omeškania.

cl. V

Ostatné dojednania

1. Nájomca je povinný riadne a vcas zaplatit nájomné a plnit ostatné záväzky v zmluve
uvedené.

2. Nájomca sa zaväzuje užívat predmet nájmu výhrade na úcel dohodnutý v tejto zmluve.
3. Nájomca zodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknút na predmete nájmu v súvislosti

s užívaním, montážou a demontážou reklamného zariadenia a zaväzuje sa, že škody,
ktoré spôsobí sám alebo osoby s ním spojené, dá odstránit na svoje náklady.

4. Nájomca nie je oprávnený dat predmet nájmu (dotknutú cast pozemku) do podnájmu
bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatela.

5. Nájomca je povinný udržiavat reklamné zariadenie vo vyhovujúcom stave, spínajúcom
požiadavky pôvodného urcenia.

6. Nájomca je povinný dodržiavat príslušné právne predpisy týkajúce sa umiestnenia
a spôsobu reklamy, nesmie umiestnovat reklamy propagujúce násilie,
fašizmus, pornografiu a výrobky zákonom zakázané.

7. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súcasným stavom prenajímaného pozemku
a v takom stave ho preberá.

cl. VI
Záverecné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára v zmysle § 9a ods. 9 písm. b) zákona c. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, v spojení so Zásadami hospodárenia
s majetkom mesta Zlaté Moravce, ktorú v prípade uzatvorenia na dobu urcitú
(do 10 rokov) schvaluje a podpisuje primátor mesta.

2. Dorucením akýchkolvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou sa rozumie dorucenie písomností doporucene poštou na adresu urcenú v záhlaví
zmluvy, dorucenie kuriérom alebo osobné dorucenie príslušnej zmluvnej strany.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre dorucovanie písomností sa primerane použijú
ustanovenia § 45 a nasl. OSP.

4. Táto zmluva môže byt menená alebo doplnená len po dohode obidvoch zmluvných strán
ocíslovanými dodatkami k zmluve, ktoré budú tvorit jej neoddelitelnú cast.

5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých 2 preberie prenajímatel
a 1 nájomca.



6. Zmluvné strany po precítaní zmluvy vyhlasujú, že vyjadruje ich skutocnú, vážnu
a slobodnú vôlu a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnorucne podpisujú.

V Zlatých Moravciach

AXSONC~ttal E~. o.
Továr~;49;~íZlatt MorlLvce'co: 627 2~,.uPH: 51<2021983810/ ./

AXS~'" Central Europe s.r.o.

V Zlatých Moravciach Jr5· rJtJ1/f

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta Zlaté Moravce
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