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Zmluva o prenájme informačnýchplóch č. 134
Uzavretá v zmys|e 5 269 a nas|' obch. zákonníka

ct .I
zmIuvné
střany
1. Prenajímatel':

PRE SENT,s. r. o.
Súťažná
10
821 08 Bratislava
35 688 513
sK2020323426
Tatrabanka 262 308 1643/1100
:10823/B
osBAi.
:sro'Vl.č.
'odd. Lépešová
Mgr. Katarína
PRE SENT, s. r. o.
Cajakova 26
831 01 Bratislava
prenajom@present.sk
fakturacia(opresent.sk

i Čo pH:
Č'účtu:
Registrácia:
7 zc:tinanÁ'

Poštová adresai
email:

2.

Media Rača'spo|. s r.o.
Kubačova21
831 06 Bratislava35
35895586
sK2021865197
2 624 040 021 100

NájomcaI

rčo:

Ič DPH:

č.účtu:
Zastúpený:
e m ail:

mediaraca(lmediaraca.sk

CI.II
Predmet zmluW
p|ochy(d'alej|en p|ochy)o rozmeroch
1. Predmetomzm|uvyje prenájom informačnej
600 x 850 mm (cca o,sm,), Vý|epplagátov (max. rozmer 600mm.šírkaX 840mmp|ocháchPRE SENT,ich údržba
a pop|atokmestu.
výška)na informačných
Plocha je určenána informovanieVerejnostiV zmys|e zákona č. 1'47/2oot Z, z,
o rek|amnomzariadení.
Čt.tII
Platobné podmienky a miesto pInenia
Vinobranie)a prenájom
zabezpečí
nájomcoviý|ep p|agátov(Račianske
1. Prenajímate|,
p|óchspo|očnosti
PRE SENT pod|'atabu|kyuvedenejv tomto bode zm|uvy.
obdobie prenájmu oD

obdobie prenájmu Do

Počet prenajatých p|6ch

5,9,20L2

tt,9,20Lz

20

2. cena za prenájom 1 p|ochyna 1 ýždeň bez DPH je 5,65 EUR a ce|kovásuma za
prenájom všetkýchplóch v uvedenomobdobípredstavuje113,OO EUR bez DPH
(s|ovom:jednostotrinásťeur). Miestom p|nenia na Vý|ep p|agátov sú informačné

p|ochyšpecifikované
V Zoznameinformačných
p|óch,ktoý tvoríneodde|iteIhú
súčasť
tejto zm|uvy.Zoznamp|óchje možnémeniťpo dohodezm|uvnýchstrán'
3 , Nájomca je povinný za prenájom pl6ch a vý|ep p|agátov uhradiť zm|uvnú
sum'u spo|u s20 o/oDPH' t. j. 135/60 EuR (s|ovom: jednostotridsat'páťeur
šest'desiat centov) na zák|ade prenajímate|,om vystavLnej faktúry v iermíne
jej sp|atnosti, pričom variabi|ný symbot je č.faktúry (bez |omítoka písmen)
vystavenej ku zmluve, konštantný symbo| je o3o8 a za deň úhrady sa
považuje deň' kedy je suma pripísaná na účet prenajímatet,a,resp. deň
uskutočnenia p|atby v hotovosti. Prenajímatet,zabezpečívrýlep p|agátov 1
deň pred dňom prenájmu ptóch pod|,avyššieuvedenéhoobdobia.
4. V prípade oneskorenia
úhrady zm|uvne dohodnutej sumy vzniká
prenajímate|'ovinárok na pop|atok z omeškania vo ýške o,Lo/ozo zm|uvne
dohodnutej sumy za každý započatý deň oneskorenia úhrady vzmys|e
obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. Pop|atok zá zastánie
upomienky za nedodržanie p|atobných podmienok bude účtovanýna t'archu
odbeřatel? vo výške 5o,- EUR.
Nájomca je povinný uhradiť prenajímatel'ovi všetky nák|ady spojené
s vymáhaním neuhradenej zm|uvnej sumy.
6. Pre.najímate|,
si Vyhradzujeprávo stanoviťpop|atkyza špeciálnealebo doplnkové
sIuŽby' ako napr. Vyhotoveniefotodokumentácie,mimoriadny výlep, špeciálne
rozmeryp|agátova pod.
7 . V.prípademimoriadneho
Výlepuje nájomcapovinnýuhradiťcenu za mimoriadny
výlep najneskórdeň pred začiatkom
realizáciemimoriadnehoVýlepu.
8. V prípadesvojvolhéhoVylepeniap|agátovnájomcomna p|ochyprenajímatel,a,
účtuje
prenajímatel,
nájomcovi pop|atokza svojvolhévy|epenie,opravu aspětnú údržbu
plochyVo výške20,- EUR bez DPH za každýsvojvolhevy|epenýp|agát.
CI.IV
Dodacie podmiénky
1, Nájomca je povinný dodať prenajímate|bví
p|agátynajneskór 3 pracovnédni pred

dohodnutýmtermínomumiestneniap|agátovna informačné
ptocny.
prípade
2. V
neskoršiehododania plagátov prenajímate|,
neručíza včasnéumiestnenie
plagátov na informačné
p|ochya má právo uskutočniť
výlep nas|edujúci
utorok po
dohodnutomtermíneprenájmu,ak si nájomcaobjednalprenájomp|óch a Vý|epi na
d,a|ší
týždeň.V opačnomprípade nemá nájomca z dóvodu neskoršiehododania
p|agátovnárok na prediženiedoby nájmu ani nárok na vý|epv iný deň ako utorok,
pričomnezanikánárok na úhradudohodnutejzmluvnejsumy.
3. Nájomca je povinný dodaťp|agáty s minimálne 10 o/or€ z ervou. aby bo|o možné
v prípadepoškodeniap|agátynahradiť.
A
Nájomcaje povinnýdodaťprenajímate|bvi
p|agátyV rovnakejkvaIitepre obe strany
p|agátu,(ak napr..použije|akovaniejednej strany musího použiť
i na druhústranu).
P|agátymusia byťodo|néVočipoveternostnýmpodmienkam,farby t|ačemusia byť
svetlostá|e a odolné voči bežným chemickým Iátkam obsjahnutýmv Iepidle. Ak
plagáý nespiňajú
tútokva|itu,prenajímate|,
neručí
za kva|ituvy|epenýchp|aóátov.
5. Prenajímatel,
nenesie zodpovednosťza kvalitu dodaných plagátov a má právo
odmietnut umjestnenieplagátov, ak je ich obsah V rozpore s právnymi predpismi,
odporujezákonu a|ebosa priečidobn/mmravom,pričomnezaniká nárok na úhradu
nájomného,vý|epua prípadných
úradnýchpokút.
o.
Nájomcanie je opráVnenýposkytnúť
prenajímané
plochydo prenájmutretej osobe.

Práva a oou,nn3".Yo."najímate|,a
je povinný zabezpečiť
1' Prenajímatel'
nájomcovlriadne a včas prenájom informačnej
p|ochy v sú|ade s predmetom zmIuvy na výlep p|agátov na dohodnutúdobú
špecifikovanú
V č|.II] tejto Zmluvy.
2. Prenajímate|' si vyhradzuje právo vý|epu p|agátov 1deň pred začiatkom
prenájmu informačnýchp|óch v časeod 12 h do 24 h.
3. Prenajímate|'si vyhradzuje právo pre|epu p|agátov nas|edujúcemuk|ientovi
od 12 h do 24 h v deň ukončenia prenájmu informačnýchpl6ch.
4. Prenajímate|,
móže vy|epiťplagáty na žiadosť
prípadochaj
nájomcuvo výnimočných
v iný než štandardnýdeň. Takýto vý|epje považovanýza mimoriadny v'ý|ep aje
možného uskutočniť
iba po Vzájomnejdohodeprenajímate|.a
a nájomcu.14imoriadňy
Vý|epsa spop|atňujepodl,ap|atného
cenníkapre mimoriadnevý|epy.
5. Štandardným dňom pre rea|izáciu vý|epu a opravu poškodených plagátov
z predchádzajúcehoobdobia je utorok. Prenajímate|,
zabezpečíd,a|šiUkontro|u
všetkýchinformačných
p|óch každýštvrtoka následnúopravu zistenýchpoškodení
p|agátovZrea|izujeVo štvrtokpodvečera|eboV piatok.opravu poškodených
p|agátov
vykonáva prenajímatel'iba
v prípade,že mu nájomca dodal aj rezervnéplagáty pre
zabezpečen
ie takýchtoopráv.
6. Prenajímate|,sa
zavázujezabezpečiť
prenajatýchp|óch,starost|ivosť
bezplatneúdržbu
o p|agátya opravy p|agátovmin 1 krát týždenne.
Čl.VI
Práva a povinnosti nájomcu
1. Nájomca má právo na rek|amáciuslužiebspojenýchs prenájmom p|6ch a vý|epom

p|agátov v prípade,že si prenajímate|'
nesp|nípovinnostivyplývajúcezo zm|uvy
riadne a včas počasdoby trvania nájmu. Reklamáciamusí byť reaIizovanávý]učne
písomnouformou' Po skončenídoby prenájmu nárok na uptatnenierek|amácie
Zaniká. Prenajímatel,
neručíza škodyspósobenéna p|agátochtreťouosobou aIebo
ŽiveInoupohromou.

2. Nájomca je povinný riadne a včassi splniťpovinnostivyp|rlvajúce
zo zmIuvy,včas
uhradiťdohodnutúzm|uvnúsUmu za poskytnutéslužbya poskytnúť
prenajímate|bvi
pri Výskytenedostatkovspojenýchs prenájmominformačných
súčinnosť
p|óch.
3 . Nájomcaje povinnýriadne a včasv súlades dodacímipodmienkamidodať potrebné
množstvop|agátovurčenýchna vý|ep.
4. Prenajímate|,
má právo odstrániťinformačné
zariadeniepred up|ynutímnájomného
obdobia'pokial,hok tomu Vyzve mestskýúrad,alebo iný úrad,ktorýje prenajímate|,
povinný rešpektovať'
V takom prípademá nájomca nárok na Vrátenienájomnéhoza
obdobie'V ktoromnebo|omožnéinformačnú
p|ochuužívať
obvyklýmspósobom.

oa"mp.Í|.Vjl
'.nlu',,v
právo

1. Každázo zmIuvnýchstrán má

od zm|uvyodstúpiť
v prípade,že druhá strana
nesp|nízávázky a povinnostivyplývajúcez tejto Zm|uvy alebo ak tak ustanovuje
zákon.

2 . Za podstatnéporušeniezm|uvysa považujeporušeniektoréhoko|Vek
závázku alebo
povinnostiuvedenýchv č|.1II bod 3 až8 t.j., ak nájomcaneuhradíV lehotesp|atnosti
dohodnutúzm|uvnúsumu za nájom, pop|atokz omeškania,cenu za mimoriadny
Výlep pIagátovako i inépop|atkyšpecifikované
V bodoch4 až8 č|.IiI.

pre porušeniepovinnostínájomcom
od zm|uvyprenajímate|bm
V prípadeodstúpenia
v bode 2 zap|atínájomcazm|uvnúpokutu,ktorejVýškaje
z áóvooov špeciiikovaných
presnešpecifikovaná
v č|ánkuVIII zm|uvy,.stornopodmienky...
a|eboemai|ovouspráVou
odstúpenieod zm|uvyje možnélen písomnýmdoručením
s uvedenímdóvodovodstúpenia.
ak nájomca porušídodacie podmienky
5. Prenajímatel.máprávo od zm|uvy odstúpiť
ak nesp|nídodaciu |ehotu' ak dodá
IV
t.j.
1
až
6
č|ánku
v
bodoch
špecifikované
piagátyv nedostatočnej
kva|itea množstve,prípadneak je obsah p]agátovV rozpore
š piávirymi predpismi a dobrými mravmi a|ebo poskytne prenajímanép|ochy do
pienájňu trbtej.osobe, Takéto porušeniezm|uvných povinnostísa považujeza
pre porušeniepovinností
podstátné.V prípadeodstúpeniaod zmluvy prenajímaterom
je
povinný
nájomné ku dňu
uhradiť
nájomca
uvedených v.bode 5 článku V]I
pop|atky
z omeškania'
ako i stornopoplatkya
odstúpenia
zariadeniealebo
má právo odstÚpiťod zmIuvy a odstrániťinformačné
Prenajímater
p|agář nájomcu v prípadeak ho k tomu vyzve orgán štátnej správy,'samosprávy
mešta,méstskejčástia|ebomajite|,pozemku,na ktorom sú umiestnenéinformačné
zariadenia.
prenajímatel'om
z dóvodu uvedenéhov bode 6 má
V prípadeodstúpeniaod zm|uvy
.ná;omného
za obdobie. V ktorom nebolo možné
náio..u nárok na Vrátenie
p|ochuužívať
obvyk|ýmspósobom.
infórmačnú
odstúpenieod zmluvy, zm|uvnápokutaa úrokyz omeškaniasa netýkajúnároku na
zmIuvy.
náhraduškodyvzniknutejporušením
od zm|uvy zanikajúvšetky prava
8 . Zm|uvnéstrany berúna Vedomie,že odstúpením
pričom
zmluvnéstrany sú povinnési
povinnosti
vyp|ývajúce,
zo
zm|uw
sťrán
a
p|nenia.
vzájomné
vysporiadať
čl.vlIt
stořno podmienky
písomného
akceptujeodstúpenieod zm|uvy|en na zák|adedoručeného
1. Prenajímate|,
oznámeniazo strany nájomcu.
2. V prípadenezap|ateniazmIuvnej sumy v termíneuvedenomVč|. III bod 3 a7
Vo forme prenájmu
nevzniká nájomcovi nárok na plnenie zo strany prenajímate|,a
nemá žiadne
Prenajímatel'
sumy.
zm|uvnej
p|óch. vý|epu p|agátov a na Vrátenie
zmluvy'
závázky vočinájomcoviv zmys|etejto
prenájmu.
3. Výškastornopop|atkuje stanovenápod|,apočtudnípred začatím
storno
oprávnenýpožadovať
4. Ak nájomca odstúpiod tejto zm|uvy,je prenajímate|l
pop|atkyzo zm|uvnejceny vo výške:
prenájmu
3oo/ozo zm|uvnejsumy pri zrušenírezervácieViac ako 14 dnípred začatím
prenájmu
5oo/ozo zmluvnejsumy pri zrušenírezervácieviac ako 7 dnípred začatím
7so/o zo zm|uvnej sumy pri zrušenírezervácie Viac ako 48 hodín pred začatím
prenájmu
prenájmu
Lóoo/ozo zm|uvnejsumy pri zrušenírezerváciedo 48 hodínpred začatím
Ak nájomca zrušírezerváciu počastrvania prenájmu, čímdójde |en k čiastočn.ému
p|neniůč|. III bod 1' zo strany prenajímatel'a'nájomcovi bude vrátených 30o/o
prenájmov uvedenýchv č|.III bod L' Zvyšná časťzm|uvneisumy
i nezrea|izovaných
pokútuv zmysle s 300 a nasl. obchodnéhozákonníka'
predstavujezmíuvnů

Čl.IX
Záverečnéustanovenie
1. Pokia|,nájomca nepožiadao špeciá|nudohodu, prenajímate|,
má výhradnéprávo
plochu p|agát inej
V blízkostiprenajatejp|ochynájomcu umiestniťna prenajímanú
spoločnostizaoberajúcejsa rovnakou aIebo podobnou činnosťou.Podmienky
prenájmu p|atiapre všetkýchnájomcov podI'auvedenýchbodov, pokia|'sanájomca
a prenajímate|,
nedohodnú
inak.
2' zmenY a dop|nkytejto zmIuvyje možnéVykonať|en na základe písomnejdohody
oboch zm|uvnýchstrán formoupísomného
dodatkuk tejto zm|uve.
3. Zm|uvnéstrany sa dohodli,že písomnákomunikáciamedzi účastníkmi
zmluvy (napr.
prostredníctvom
doručovanie
faktúr,objednávoka pod.) bude prebiehať
e|ektronickej
pošty,pričompredmetnápísomnosť
za doručenú
V lehote 5 dní
sa bude považovať
odo dňa odos|ania.Faktúrya zmluvy budú zasie|anéspósobom, zabezpečujúcim
vierohodnosťpóvodu a neporušenosť
obsahu údajov(e-mailovéadresy uvedenév
záh|avízm|uvy,scan). Faktúrybudúmaťná|ežitosti
v zmysle zákona č.222/2oo4z'z'
predpisov.Faktúrya zmluvy budúzasie|anéz emai|ových
o DPH V zneníneskorších
adries uvedených v záh|avízm|uvy, pričom nemusia byť podpísanézaručeným
podpisom.
eIektronickým
4. Zmluva sa Vyhotovujev dvochexemp|árochpo jednom pre každúzm|uvnústranu.
5. Zmluva nadobúda p|atnosťa účinnosť
dňom jej podpisu obidvomi zmIuvnými

stranami.

6. Zm|uvnéstrany po prečítaní
tejto zmluvy preh|asujú,
že súhIasias jej obsahom,že

bola spísanána základe pravdivýchúdajov,je prejavomich s|obodnejvó|e a nebo|a
dohodnutá V tiesni, ani za inak jednostrannenevýhodnýchpodmienok. Na dókaz
uvedenéhopripájajúsvoje podpisy'

7 . Zm|uvnéstranysa dohod|i,žeprávnevztahytouto zm|uvouneupravené
ako
i prípadné
súdnespory sa spravujúustanoveniamiobchodného
zákonníka.

V Bratislave'dňa4.9.2oL2
Prenajímate|'

Nájomca

}řtxy{]

"'o'i6:,t"?;!ro.
""o.
BraÍ,8laVe
DIC:ZO2188619z

pečiatka'podpis

pečiatka.podpis

Prí|oha

zoznaÍnobiednaných informačnýchp|óch
od 5.9.2012 do 11'9'2012 V počte20 ks
P. č.
Plochv

P. c,
Modulu

Umiestnenie

1

1

Dunajská . Slov. Sporitel'ňa

nám. - prechodDrechodcovk nam.SNP
Kamenné
prechodcov,smer
Tesco
Nám.SNP- oD Dunaj,prechod

6
476

1032
426

335
55
99

503
459

r2 7
r41

1041
299
306
723
729

338

730

198

748

204
347

1066

1280
900
II71-

r524

r46
148
195
L97

Nám.SNP - DrechodDrechod'smer Mc DoNALD
- za Eurobooks
Jesenského
nám' - kiosky
Šafárikovo
Ko|lárovonám. - Posádkovýk|ub
Špitá|ska
- Vedl'ahote|aKy]eV,pri parkovisku
per|a
Šoltálska.DripivárniSmíchovská
Americkénám. - pri parku
Americké
nám. - lekáreňAVioN
mýto - zastávkasmer TrnavskéMýto
Račianske
mýto . ReštauráciaPanda
Račianske
Račianske
m\ito- oDrotinákupnémustredisku. PNs
Radlinského- plaváreň''Berno|ák''

297

RadIinského.
od Tech.fak. smer obchodná
- Nám.sV. F|oriána
Radtinského
.
TrnavskéMýto zastáVkapredTržnicousmer Bajka|ská

382
501

POLUS- Dredhl. vchodom
PoLUs - zastáVkasmer Riazanská

418

