
Zmluva o nájme č. 

Čl. I 

Zmluvné strany 

Obec Pečovská Nová Ves 

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

Zastúpená : PhDr. Jaroslav Dujava – starosta obce 

IČO  : 00327590 

DIČ  : 2020 711 660 

Banka  : VÚB a.s. Prešov 

IBAN  : SK51 0200 0000 0000 0292 0572 

Tel.   : 0915 971 002 

e-mail  :  starosta@pecovska.sk 

V ďalšom texte ako „prenajímateľ“  

a 

MHAKO s.r.o. 

Hlavná 11, 080 01 Prešov 

Zastúpený : Jozef Mathia 

IČO  : 44455640 

DIČ  : 2022706301 

IČ DPH :  SK2022706301 

Bank. spoj. :  OTP Banka Slovensko a.s. 

IBAN  :           SK16 5200 0000 0000 1356 9001 

V ďalšom texte ako : „nájomca“ 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

2.1 Prenajímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí dočasný prenájom vyhradeného priestoru pre 

umiestnenie bannera, ktorý bude umiestnený na podujatí organizovanom prenajímateľom -

Pečovskonovoveský remeselný jarmok – 23. ročník. Banner bude umiestnený pre účely 

propagácie nájomcu a jeho podnikateľských záujmov návštevníkom podujatia. 

2.2  Prenajímateľ zabezpečí záväzky podľa bodu 2.1 v dňoch 20.–21.8.2021. 

 

Čl. III 

Obchodné a platobné podmienky 

3.1 Za poskytnuté služby zaplatí nájomca prenajímateľovi dohodnutú sumu 1000,- EUR 

(slovom: tisíc Eur) na základe faktúry vystavenej prenajímateľom po podpise zmluvy. 
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Čl. IV 

Iné dojednania 

4.1  Nájomca sa zaväzuje doručiť prenajímateľovi banner najneskôr do 19.8.2021. 

4.2 Prenajímateľ sa zaväzuje vyhotoviť fotodokumentáciu nájomného priestoru nájomcu s 

osadeným bannerom a zaslať ju elektronicky na adresu mhako@mhako.sk do 5 pracovných 

dní po skončení podujatia. 

4.3  Prenajímateľ sa zaväzuje odoslať banner späť nájomcovi po skončení podujatia – najneskôr 

však do 24.8.2021. 

4.4 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch , z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

jeden rovnopis. 

4.5 Táto zmluva sa v ustanoveniach neuvedených v tejto zmluve riadi podľa Obchodného 

zákonníka. 

4.6 Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná len so súhlasom obidvoch zmluvných strán, 

a to formou písomných číslovaných dodatkov. 

 

  

V Pečovskej Novej Vsi  dňa: 17.8.2021            V Prešove dňa: 17.8.2021 

 

 

Prenajímateľ:                                                           Nájomca: 

PhDr. Jaroslav Dujava                                             Jozef Mathia 

starosta obce                                                            konateľ spoločnosti     

     

  


