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Zmluva o prenájme reklamnej plochy č. 1/2022 

( Uzavretá v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. ) 

Čl. I. – Zmluvné strany:  

Prenajímateľ:  

Obchodný názov: Obec Liptovský Trnovec 
Sídlo:   Obecný úrad Liptovský Trnovec č. 160, 031 01 Liptovský Trnovec 
IČO:   00315541  
DIČ:   2020427827   
V zastúpení:  Starosta obce, Ing. Karol Maťko 
Bankový účet:   SK52 0200 0000 0000 1972 1342,  

vedený vo VÚB, a.s. pobočka Lipt. Mikuláš 
 

Odberateľ: 

Obchodný názov: G.B.S, s.r.o. 
Sídlo:   Liptovský Trnovec č. 126, 031 01 Liptovský Trnovec 
IČO:   46125485  
DIČ:   2023247325 
IČDPH:    SK2023247325   
V zastúpení:  Ján Gonda, konateľ spoločnosti 
Bankový účet:   SK25 5600 0000 0081 6033 6001  

vedený v Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Lipt. Mikuláš 
 ( ďalej len „Odberateľ“)  

 

Čl. II. – Predmet zmluvy.  

1. Predmetom tejto zmluvy je prenájom reklamných plôch reklamného pútača na jeho 3 plochách s 

rozmerom každej jednej plochy 3 x 2 metre podľa mapy v prílohe č.1 prenajímateľa. Reklamný pútač 

sa nachádza na parcele KN-C č. 1499/2 v k.ú. Liptovský Trnovec v obci Liptovský Trnovec. 

2. Prenajímateľ zabezpečí nájomcovi prenájom plochy vrátane jej údržby podľa nižšie uvedenej 

špecifikácie.  

 

Čl. III. - Plnenie zmluvy, termíny, a ceny.  

1. Prenájom plochy vrátane realizácie prebehne v zmysle dohodnutých termínov a cien, podľa nižšie 

uvedenej špecifikácie.  

2. Plochy sa prenajímajú na obdobie od 1.1.2022 na dobu určitú do 31.12.2024.  

3. Výpovedná lehota je 3-mesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho 

po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Za zrušenie zmluvy zo strany nájomcu sa považuje 

výhradne doručené písomné oznámenie, ktorým oznamuje prenajímateľovi, že túto predmetnú 

obchodnú zmluvu ruší.  
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4. V prípade sa vyskytnutej poruchy alebo závady na reklamnom pútači sa prenajímateľ zaväzuje 

odstrániť vzniknutú poruchu alebo závadu na reklamnom pútači do 3 pracovných dní tak, aby boli 

plochy plne prevádzky schopné. Odberateľ je povinný nahlásiť dodávateľovi akúkoľvek poruchu alebo 

závadu čo najskôr a to telefonicky, ústne alebo písomne /mailom/ dodávateľovi, najneskôr do 5 dní od 

zistenia poruchy alebo závady na reklamnom pútači. 

5. Cena prenájmu je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 150,00 Eur za jednu plochu 

o rozmere 3 x 2 metre ročne, čo predstavuje spolu sumu 450,00 EUR pri prenájme troch plôch ročne 

/slovom štyristopäťdesiat eur ročne/ bez DPH.  

 

Čl. IV. – Platobné podmienky a spôsob platby.  

1. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za prenájom podľa vyššie uvedenej kalkulácie na 

základe faktúry vystavenej prenajímateľom. Prenajímateľ je oprávnený vystaviť a zaslať jednu 

súhrnnú faktúru na roky 2022, 2023 a 2024 vopred vo výške 3 ročného nájmu začínajúceho dňom 1. 

januára 2022 resp. od skutočného termínu umiestnenia reklamy a to najneskôr do 10 dní odo dňa od 

účinnosti tejto zmluvy na adresu nájomcu.  

2. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za realizáciu podľa vyššie uvedenej kalkulácie.  

3. Všetky ceny podľa vyššie uvedenej kalkulácie sú uvádzané bez DPH. Splatnosť všetkých faktúr, na 

základe dohody zmluvných strán, je vždy 14 dní odo dňa ich vystavenia.  

 

Čl. V. – Platnosť zmluvy a ukončenie doby splatnosti.  

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán.  

2. Zmluvné strany sa dohodli na platnosti tejto zmluvy na dobu určitú podľa Čl. III.  

 

Čl. VI. – Ostatné dohody a záverečné ustanovenia.  

1. Nájomca sa zaväzuje neumiestniť na predmet nájmu reklamu, ktorej obsah alebo zobrazenie by 

mohlo byť v rozpore s právnymi predpismi SR, ako napr. hanobiacu rasu, pohlavie, vierovyznanie.  

2. Každá zmena, doplnok alebo zrušenie tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a po potvrdení 

oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa 

budú riadiť podľa Obchodného zákonníka.  

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, tri rovpopisy pre dodávateľa a jeden rovnopis 

pre odberateľa  

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke odberateľa.  
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V Liptovskom Trnovci, dňa 13.5.2022 
 

 

Prenajímateľ:      Odberateľ: 

 

...................................................   .................................................... 

         Ing. Karol Maťko                   Ján Gonda 

starosta obce Liptovský Trnovec            konateľ spoločnosti 


