Zmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamy
uzatvorená podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
č. MI-2013/06/03
1. Zmluvné strany:
1.1. Prenajímateľ:

Mestská časť Košice Juh
so sídlom: Smetanova 4, 040 79 Košice
Zastúpená: JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta
IČO: 00 69 10 46
Bankové spojenie: -údaj sa nesprístupňujeČ. účtu: -údaj sa nesprístupňujeIBAN: -údaj sa nesprístupňuje-

/ďalej len „prenajímateľ“/
1.2. Nájomca:

Tepláreň Košice, a. s.
so sídlom: Teplárenská 3, 042 92 Košice
Zastúpená: Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva
Ing. Peter Mihaľov, PhD., podpredseda predstavenstva
IČO: 36 211 541
Bankové spojenie: -údaj sa nesprístupňujeČ. účtu: -údaj sa nesprístupňuje-

/ďalej len „nájomca“/
2. Predmet a účel nájmu
2.1.

Prenajímateľ MČ Košice – Juh je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti: Športovo – zábavný
areál (ďalej len „ŠZA“) na Alejovej ulici č. 2 v Košiciach, k.ú. Južné mesto, zapísanej na LV
č.13161.

2.2.

Prenajímateľ prehlasuje, že je oprávnený prenechávať priestory a zariadenia v ŠZA do nájmu.

2.3.

Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy je plocha na umiestnenie reklamnej tabule - časť
oplotenia v priestoroch areálu, s rozmermi: 2,90 m x 1 m, t.j. plocha 2,90 m2 na obdobie 12-tich
mesiacov.

2.4.

Plochu uvedenú v bode 2.3. zmluvy prenajímateľ dáva nájomcovi do nájmu za účelom
umiestnenia reklamnej tabule propagujúcej činnosť nájomcu.

2.5.

Žiadosť nájomcu o prenájom bola prerokovaná a odsúhlasená na zasadnutí finančnej komisie
MZ MČ Košice – Juh spolu s odporúčanou výškou nájmu.
3. Doba nájmu

3.1.

3.2.

4.
4.1.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie 12 mesiacov, od 1. 8. 2013 do
31. 7. 2014.
Zmluvný vzťah môže byť ukončený týmito spôsobmi:
a) uplynutím dohodnutej doby
b) dohodou zmluvných strán.
Výška a splatnosť nájomného
Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného 350,00 EUR/m2 plochy ročne, t.j. nájomné za
celú prenajatú plochu 2,90m2 je vo výške 1015,- EUR za dohodnutú dobu - 12 mesiacov
prenájmu.

4.2.

Nájomca sa zaväzuje zaplatiť dohodnuté nájomné v jednej čiastke, t.j. 1015,- EUR, a to do 14
dní od účinnosti zmluvy podľa článku 6 bodu 6.1. zmluvy na účet prenajímateľa uvedený v
zmluve.

4.3

Zmluvné strany berú na vedomie, že prenajímateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
5.

Osobitné ustanovenia

5.1.

Nájomca je povinný využívať prenajatú plochu len na účel uvedený v tejto zmluve, t.j.
umiestnenie reklamnej tabule propagujúcej činnosť nájomcu. Nájomca nie je oprávnený
prenechať plochu do podnájmu tretím osobám.

5.2.

Prenajímaná plocha, na ktorej bude umiestnený reklamný panel, je v areáli ŠZA v blízkosti
ihriska „ADVENTURE GOLF“.

6.

Záverečné ustanovenia

6.1

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť podľa ustanovenia
§ 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňa 01.08.2013 (účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva
nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení). Zmluva bude zverejnená na webovom sídle
prenajímateľa (www.kosicejuh.sk).

6.2.

Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy a prijímať dodatky k tejto
vzájomnej dohode a v písomnej forme.

6.3.

Pre vzťahy neupravené touto zmluvou platia ustanovenia Občianskeho zákonníka.

6.4.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva rovnopisy obdrží každá
zmluvná strana.

zmluve po

V Košiciach,

V Košiciach,

Nájomca zastúpený:

Prenajímateľ zastúpený:

..............................................
Ing. Ladislav Koch
predseda predstavenstva

..............................................
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

..............................................
Ing. Peter Mihaľov, PhD.
podpredseda predstavenstva

