
Zmluva c. 863/2014

o užívaní casti fasády nehnutel'nosti vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce umiestnením
reklamných a informacných zariadení

Zmluvné str any:

Mesto Zlaté Moravce

Ul. 1. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce
ZastÚpené: Ing. Petron1 Lednárorn, CSc. - primátorom mesta
ICO: 308676

DIC: 2021058787

Bankové spojenie: VÚB, pobocka Nitra, expozitÚra Zlaté Moravce
C. Úctu: SK2202000000000033422162

( dalej len" Mesto")

a

H2G, s.r.o.
953 05 Cierne Kl'acany 387
ICO: 36 562 378

Zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka císlo: 15018/N
ZastÚpená: Ing. Mariánom Gyepeson1, konatelon1 spolocnosti

( dalej len "užívatel"')

Cl. 1.
Predmet a úcel užívania

1.1. Mesto je výlucn)Tm vlastníkon1 nehnutelnosti - stavby so súpisným císlom 2087
(CENTRUM ŽITA V A), nachádzajÚcej sa na Ul. Hviezdoslavovej 64 v Zlatých Moravciach,
postavenej na pozemku - parcely KN registra "C", císlo parcely 1078/2, zapísanej na
LV c. 4537 pre k. Ú. Zlaté Moravce.

1.2. Mesto touto zlnluvou odo dna dohodnutého ako den zacatia užívania prenecháva

užívatel'ovi do užívania cast' fasády nehnutel'nosti uvedenej v Cl. 1 bod 1.1. - stavby so

sÚpisným císlom 2087 za úcelon1 un1iestnenia reklan1ného a informacného zariadenia a to

jednostranného inforn1acného zariadenia o rozmeroch 6000 x 700 n1n1 (Dx V).

1.3. V zmysle tejto zn1luvy sa un1iestnenín1 inforn1acného zariadenia rozun1ie umiestnenie
jednostrannej tabule na fasáde nehnutelnosti vo vlastníctve rnesta Zlaté Moravce o rozn1ere
6000 x 700 n1n1 (DxV), zhotovenej z hliníkovej dosky, un1iestnenej vo výške 7000 lnn1 od

Úrovne terénu (podla priloženého nácrtu). Reklan1ná tabula bude ukotvená na fasádu
nehnutel'nosti - stavby uvedenej v Cl. 1 ods. 1.1. podla priloženého vizuálu skrutkami
a hn10ždinkan1i.

1.4. Pri un1iestnovaní inforn1acného zariadenia - reklmnnej tabule podla tejto zn1luvy

musia byt zo strany užívatela dodržané podmienky rozhodnutia - povolenia Mesta Zlaté
Moravce na Ulniestnenie inforn1acných zariadení a inforn1acné zariadenia musia byt ukotvené



-- ----

tak, aby odolávali bežnýn1 poveternostnýn1 podn1ienkan1 a neohrozovali bezpecn)! pohyb
chodcov.

1.5. Užívatel preberá predn1et užívania v stave v akon1 sa v sÚcasnosti nachádza a zaväzuje
sa užívat ho v sÚlade s touto zn1luvou, riadne a vcas uhradit Mestu dohodnutú odplatu, ako aj
plnit ostatné zn1luvné záväzky.

Cl. 2.
Doba užívania

2.1. Zmluva o užívaní casti fasády nehnutelnosti vo vlastníctve n1esta Zlaté Moravce sa
uzatvára na dobu urcitú, s Úcinnostou od 01.01.2014 do 31.12.2014 (dalej len "dohodnutá
doba užívanialt).

2.2. Ak by v prípade verejného ZáUjlTIU alebo iného odôvodneného záujn1u Mesta bolo
nevyhnutné odstránenie už inštalovaného inforn1acného zariadenia - reklmTInej tabule,
užívatel je povinný zariadenie na vlastné náklady den10ntovat, priCOlTI Mesto do 30 dní
odo dl1a den10ntáže vráti užívatelovi pon1ernú cast zaplatenej odplaty.

Cl. 3.

Inštalácia informacných zariadení

3.1. Inštaláciu inforn1acného zariadenia - reklan1nej tabule na konkrétnu cast fasády
nehnutelnosti vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce podla priloženého vizuálu, vykoná na
vlastné náklady užívatel, v zn1ysle podn1ienok uvedených v rozhodnutí - povolení lTIesta Zlaté
Moravce na un1iestnenie inforn1acných zariadení a tejto zn1luvy.

3.2. Užívatel zodpovedá za škody vzniknuté v priamej sÚvislosti s inštaláciou
inforn1acného zariadenia.

3.3. Užívatel píson1ne oználTIi Mestu dátun1 inštalácie inforn1acného zariadenia.

Cl. 4

Výška odplaty

4.1. Odplata za užívanie casti fasády nehnutelnosti vo vlastníctve n1esta Zlaté Moravce
podla priloženého vizuálu, na un1iestnenie inforn1acného zariadenia je urcená

vo výške 25,00 €/m2/rok za jedno inforn1acné zariadenie - jednu reklan1nÚ tabul'u
o rozn1eroch 6000 x 700 n1111(Dx V), zhotovenÚ z hliníkovej dosky, umiestnenÚ vo výške
7000 n1m od Úrovne terénu.

4.2. Výška odplaty za obdobie užívania podla tejto zmluvy (t.j. od 01.01.2014
do 31.12.2014) predstavuje ciastku 105 € (slovom sto pät eur).

4.3. Výšku odplaty uhradí užívatel jednorazovo do pokladnice Mestského Úradu alebo na
Úcet Mesta Zlaté Moravce uvedený na prvej strane tejto Zl11luvy, variabilný syn1bol

C. 36562378 v ten1101e do 15 dní odo di1a podpísania tejto Z111luvyzn1luvný111i stranami.
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Cl. 5
Úrok z omeškania

5.1. V prípade on1eškania s Úhradou odplaty vzniká Mestu právo voci užívatelovi na
úhradu Úroku z on1eškania vo výške 0,05 % z dlžnej sun1Y za každý i zacatý del1 omeškania.

5.2. Uplatnenín1 ci vzdanín1 sa práva na Úrok z omeškania nie je dotknuté právo Mesta
v sÚlade s touto Zll1luvou skoncit zn1luvu odstúpenín1.

Cl. 6.

Práva a povinnosti

6.1. Mesto:

6.1.1. odovzdá užívatelovi predn1et užívania v stave spôsobilon1 pre dohodnutý úcel;

6.1.2. upozorní užívatela na nín1 zistené chyby, alebo iné skutocnosti, ktoré sa týkajú tejto
zn1luvy a poskytne mu prin1eranÚ lehotu na vykonanie nápravy;

6.2. Užívatel:

6.2.1. bude užívat predn1et užívania v súlade s dohodnutýn1 Úcelon1 a touto zn1luvou;

6.2.2. uhradí všetky náklady spojené s povolením a un1iestnením informacných vrátane
urcenej výšky odplaty za užívanie casti fasády nehnutelnosti vo vlastníctve mesta
Zlaté Moravce umiestnenín1 inforn1acného zariadenia - reklanlnej tabule;

6.2.3. zodpovedá Mestu za škody, spôsobené na predlllete užívania prevádzkou
infollllacných zariadení; ako aj zodpovedá za škody spôsobené tretínl osobám na
n1ajetku alebo zdraví v sÚvislosti s prevádzkovanín1 reklatllného informacného
zariadenia;

6.2.4. je povinný v prípade potreby Údržby nehnutelnosti strpiet pocas nevyhnutne potrebnej
doby prípadnú den10ntáž inforn1acného zariadenia, po upozornení vlastníkom
nehnutelnosti;

6.2.5. nie je oprávnený dalej cast fasády nehnutelnosti urcenej na un1iestnenie
inforn1acného zariadenia - reklan1nej tabule dat do užívania za úcelolll umiestnenia
inforn1acn)Tch zariadení tretej osobe.

Cl. 7.

Skonc.enie zmluvy

7.1. Pred uplynutím dohodnutej doby užívania je skoncenie tejto Zlllluvy možné len

sPÔSOb01l1a z dôvodov dohodnutých v tejto zmluve.

7.2. Užívatel je oprávnený od tejto zn1luvy odstÚpit v prípade, ak pocas doby užívania
dôjde k zrušeniu už vydaného rozhodnutia - povolenia na propagacno-inforn1acných zaradenÍ.



7.3. Mesto je oprávnené od tejto Zl11luvv odstÚpit v prípade:

7.3.1. ak je užívate!' v on1eškaní s Úhradou urcenej odplaty po dobu dlhšiu ako 30 dní:

7.3.2. ak užívatel napriek píson1nén1u upozorneniu Mesta v lehote do 20 dní odo di1a jeho
dorucenia nevykoná nápravu a nadalej užíva cast fasády nehnutelnosti vo vlastníctve
n1esta Zlaté Moravce v rozpore s dohodnutýn1 Úcelon1.

7.4. Užívate!' je oprávnený skoncit tÚto zn1luvu výpovedou, ak na jeho strane nastali také
okolnosti: pre ktoré nen1ôže užívat predmet nájmu na dohodnutý Úcel.

7.5. Výpovedná lehota je jednomesacná a zacína plynÚt prV)rn1 di10m n1eSlaca.
nasledujúcin1 po dorucení výpovede druhej strane.

7.6. Právny Úkon zn1luvnej strany, sn1erujÚci ku skonceniu tejto zn1luvy n1usí n1at píson1nÚ
forn1u a musí byt dorucený druhej strane, inak je neplatný. V prípade odstÚpenia od zmluvy
sa táto zmluva zrušuje okan1ihom dorucenia písomného odstÚpenia druhej zn1luvnej stane.

7.7. Ak sa po uplynutí dohodnutej doby užívania zI11luvné strany nedohodnú inak,
je užívate!' povinný uviest cast fasády užívanej nehnute!'nosti - stavby bližšie špecifikovanej
v Cl. 1. ods. 1.1., do 5 pracovných dní po skoncení zn11uvy do pôvodného stavu:
s prihliadnutín1 na obvyklé opotrebenie.

Cl. 8.
Záverecné ustanovenia

8.1. Táto zn1luva nadobÚda platnost di10111jej podpisu zástupcan1i obidvoch zn1luvn)rch
strán.

8.2. Práva a záväzky z tejto nájomnej zmluvy prechádzajú priamo na právnych nástupcov
zn1luvn)rch strán.

8.3. V prípade vzniku rozporov je každá zo zn1luvných strán oprávnená, v prípade,
že nedôjde k ich odstráneniu rokovanín1 zlnluvných strán, domáhat sa svojich práv
prostredníctvom sÚdu podla príslušných norien1 procesného práva Slovenskej republiky.

8.4. Pokia!' touto zn1luvou o užívaní casti fasády nehnutelnosti vo vlastníctve mesta Zlaté
Moravce un1iestnenÍn1 inforn1acných zariadení - reklan1nej tabule nebolo dohodnuté inak,
právne vztahy n1edzi zn1luvnýn1i stranan1i upravujÚ príslušné ustanovenia Obcianskeho

zákonníka v platnon1 znení a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej
republiky.

8.5. TÚto zn1luvu n1ožno n1enit a dopÍlí.at len pÍson1nou forn1ou po vzájol11nej dohode
zmluvných strán.

8.6. Táto zn1luva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch: ktoré sú autentické a majÚ
rovnakÚ právnu silu. Tri z rovnopisov obdrží Mesto a jeden rovnopis uŽÍvateL
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8.7. Zástupcovia zn1luvných strán vyhlasujÚ, že sÚ oprávnení podpísat tÚto nájon1nÚ
zn1luvu, že textu zn1luvy porozun1eli a na znak sÚhlasu s jej obsahom ju dnešného dna SVOjil11i
podpisn1i potvrdili.

V Zlatých Moravciach

dY 1 9. FEB. 2014na .

Mesto Zlaté Moravce

Ing. Peter Lednár, CSc.

prin1átor n1esta

Materiál spracoval: :;/'~ /

Za správnost: ff. .
Dna' 1 9. FEB. 2014.......................................
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