Zmluva o nájme reklamného miesta č. 3/2012
Zmluva o nájme reklamného miesta podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov
Prenajímateľ:

obec Zázrivá, so sídlom Stred 409, 027 05 Zázrivá
zast.: Mgr. Matúš Mních – starosta obce
IČO: 00 315 010
číslo účtu: 17627-432/0200
bankové spojenie: VÚB a.s. Dolný Kubín
e-mail: obeczazriva@stonline.sk
(ďalej len „prenajímateľ“)

Nájomca:

Jana Gaššová, so sídlom Havrania 17 Zázrivá
zast.: Jana Gaššová
IČO: 44487347
e-mail: roman.gasso@pobox.sk
názov zariadenia/služby: Chalupa RAJ
(ďalej len „nájomca“)

Čl. 1
Predmet zmluvy
1. Prenajímateľ touto zmluvou nájomcovi prenajíma na dočasné užívanie reklamné
plochy – webového priestoru na titulnej webovej stránke oficiálneho webového sídla
obce Zázrivá: www.obeczazriva.sk, www.zazriva.com. Za riadne užívanie a nájomca
sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi za to odplatu v dojednanej výške.
2. Nájomca získava platený mód, obdrží prihlasovacie údaje k spravovaniu
webového priestoru zariadeniam ktoré mu budú zaslané na e-mail. V platenom
móde je možné editovať údaje v plnom rozsahu.
3. Pre editáciu prenajatého webového priestoru je nutné zadať prihlasovacie údaje
na www.obeczazriva.sk/login.
Čl. 2
Nájomné
1. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné v sume 50 € ročne za prvý
objekt, za každý ďalší objekt 20€ ročne . Ročné nájomné je splatné dopredu, do 15.
dňa príslušného mesiaca.
Objekt:
1. Chalupa RAJ

- 50€ ,-

Čl. 3
Doba trvania zmluvy
1. Nájomný vzťah sa uzatvára na dobu určitú od 2. 5. 2012 do 2. 5. 2013.
Čl. 4
Podnájom
1. Nájomca nie je oprávnený dať prenajaté webové miesto do podnájmu, v opačnom
prípade je prenajímateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
Čl. 5
Zánik zmluvy
1. Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, vzájomnou dohodou
zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy nájomcu.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu,
nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

V Zázrivej dňa XXXXXXXX

Mgr. Matúš Mních
Starosta obce

Prenajímateľ:

Nájomca:

