Zmluva o využívaní stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia reklamných tabúľ v meste
Prievidza
Čl. I.
Zmluvné strany
Účastník č. 1

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 2223/R
sídlo: Košovská 1, Prievidza 971 01
IČO: 31 579 183
IČ DPH: SK2020467350
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8257
zast.: Ing. Marián Bielický – konateľ spoločnosti

Účastník č. 2

Antonín Šimek
sídlo: Vořechovka 4/8, 250 88 Čelákovice - Záluží
IČO: 76480551
DIČ: 3021318619
zast.: Stanislava Šimková na základe generálnej plnej moci
Čl. II.
Predmet a účel zmluvy

1) Predmetom tejto zmluvy je prenechanie do užívania stĺpy verejného osvetlenia, ktorých správcom
je účastník č. 1, na základe komisionárskej zmluvy zo dňa 2.1.2001 uzatvorenej medzi účastníkom
č. 1 a mestom Prievidza ako vlastníkom, za účelom umiestnenia 60 kusov reklamných tabúľ na
území mesta Prievidza vo vlastníctve účastníka č. 2. Na jeden stĺp verejného osvetlenia je možné
umiestniť maximálne jednu reklamnú tabuľu.
2) Účastník č. 1 prenecháva účastníkovi č. 2 stĺpy verejného osvetlenia a to s podmienkou, že už
existujúce zariadenia iných užívateľov umiestnených na týchto stĺpoch v súlade s príslušnými
normami a na základe platných zmlúv, je účastník č. 2 povinný rešpektovať, zároveň účastník č. 2
nesmie zasiahnuť do elektrických častí stĺpov účastníka č. 1.
3) Náklady spojené s uchytením reklamných tabúľ budú hradené v plnej výške účastníkom č. 2.
4) Umiestnenie reklamných tabúľ bude účastníkom č. 2 vykonané až po súhlase účastníka č. 1. Za
umiestnenie reklamných tabúľ zodpovedá účastník č.2.
Čl. III.
Cena a platobné podmienky
1) Za účelom umiestnenia reklamných tabúľ poskytne účastník č. 1 za odplatu účastníkovi č. 2 stĺpy
verejného osvetlenia podľa Čl. II., bod 2. Odplata za poskytnuté plnenie bola stranami dohodnutá
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2) Odplata za poskytnutie stĺpov verejného osvetlenia na umiestnenie reklamných tabúľ bola
dohodnutá vo výške 2 € + DPH/1 stĺp verejného osvetlenia, čo pri 60 kusoch stĺpov verejného
osvetlenia predstavuje 120 € + DPH.
3) Splatnosť faktúry je 7 dní od doručenia faktúry účastníkovi č. 2.
4) Ak sa účastník č. 2 dostane s platením odplaty do omeškania, vzniká účastníkovi č. 1 nárok na úrok
z omeškania vo výške 0,1% z dlhovanej sumy za každý deň omeškania.

Čl. IV.
Doba platnosti zmluvy a spôsob jej ukončenia
1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 3.4.2019 do 12.4.2019.
2) K ukončeniu zmluvy môže dôjsť:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
b) dohodou zmluvných strán k dojednanému dňu,
c) výpoveďou podanou účastníkom č. 1 s 1-dňovou výpovednou lehotou v prípade neplatenia
odplaty účastníkovi č. 2 alebo v prípade porušenia povinností účastníka č. 2 podľa Čl. V. ods.
3 a podľa Čl. V. ods. 4., pričom výpovedná lehota začína plynúť od doručenia výpovede.
Čl. V.
Práva a povinnosti účastníkov
1) Účastník č. 1 je povinný prenechať predmet zmluvy účastníkovi č. 2 v stave spôsobilom na
obvyklé užívanie a v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať. Účastník č. 1 sa zaväzuje strpieť
užívanie predmetu zmluvy účastníkom č. 2 a zdržať sa akýchkoľvek protiprávnych zásahov do
výkonu práv účastníka č. 2. Účastník č. 2 má predovšetkým právo na nerušený vstup a prístup
k predmetu zmluvy 24 hodín denne.
2) Účastník č. 2 je oprávnený užívať predmet zmluvy primerane jeho povahe a určeniu veci.
3) Účastník č. 1 je oprávnený priebežne kontrolovať stav predmetu zmluvy, či účastník č. 2 užíva
predmet zmluvy riadnym spôsobom a upozorňovať účastníka č. 2 na poškodenie predmetu zmluvy
spôsobené jeho činnosťou.
4) Účastník č. 2 je oprávnený dať predmet zmluvy do ďalšieho užívania tretej osobe iba v prípade, ak
k tomu dá účastník č. 1 predchádzajúci súhlas.
5) Účastník č. 2 sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadne práce s predmetom zmluvy účastníka č. 1
bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.
6) Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pri plnení záväzkov vzniknutých z tejto zmluvy vzájomne
spolupracovať.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť
3.4.2019.
2) Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov podpísaných
oboma zmluvnými stranami.
3) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom.
4) Osobné údaje štatutárnych zástupcov, vyskytujúce sa na tejto zmluve, môžu byť použité na
spracovanie v informačných systémoch zmluvných strán pre účely súvisiace s touto zmluvou s čím
štatutárni zástupcovia vyjadrujú svoj súhlas podpisom tejto zmluvy.
5) Zmluvné strany si obsah tejto zmluvy prečítali, vzájomne vysvetlili a na znak súhlasu s ňou ju
slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne vlastnou rukou podpísali.
V Prievidzi, dňa
Účastník č. 1

............................................................
Ing. Marián Bielický
konateľ spoločnosti

Účastník č. 2

...........................................................
Stanislava Šimková

