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Zmluva o nájme č. 3A-RP-0060718 
 
 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Obec Raslavice 

Hlavná 154, 086 41 Raslavice 

Zastúpená    :    Marek Rakoš 

IČO       :    00322521 

DIČ  : 2020624606 

Banka          :      

IBAN  :  

Tel.           :      0915546655 

e-mail  : starosta@raslavice.sk 

V ďalšom texte ako : „ prenajímateľ “ 
 

a  

 

O.S.V.O. comp, a.s. 
zapísaná v obchodnom registri okr. súdu Prešov,   odd.: Sa,   vložka: 10129/P  

Strojnícka 18, 080 01 Prešov 

Zastúpená  :     Ing. Bindas Peter – predseda predstavenstva  

                         Lukáč Ján – člen  predstavenstva 

IČO            : 36 460 141 

DIČ            : 2020011950 

IČ DPH : SK2020011950 

Banka         :  

IBAN/BIC :  

Tel         : 051 / 7485 101 

e-mail  : as@osvocomp.sk  

V ďalšom texte ako : „ nájomca “ 

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Prenajímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí plochu pre umiestnenie loga nájomcu pri vstupe na 

podujatie organizovanom prenajímateľom „Šarišské slávnosti piesní a tancov“ v areáli amfiteátra 

v obci Raslavice. Prenajímateľ sa ďalej zaväzuje vyhradiť priestor pre umiestnenie loga nájomcu 

na propagačných materiáloch – letákoch a plagátoch propagujúcich podujatie. 

 

2.2  Prenajímateľ zabezpečí záväzky podľa bodu 2.1 v období od 22.6.2018 do 24.6.2018. 

 

 

Čl. III. 

Obchodné a platobné podmienky 

 

3.1  Za poskytnuté služby zaplatí nájomca prenajímateľovi dohodnutú sumu  250,- EUR na základe 

faktúry vystavenej prenajímateľom po podpise zmluvy. 
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Čl. IV. 

Iné dojednania 

 

4.1  Prenajímateľ vyhradí nájomný priestor pre umiestnenie loga nájomcu najneskôr do 22.6.2018.  

4.2 Nájomca sa zaväzuje odovzdať logo v elektronickej podobe prenajímateľovi do 5 pracovných od 

podpisu zmluvy.  

4.3  Prenajímateľ sa zaväzuje vyhotoviť fotodokumentáciu umiestneného loga nájomcu a odovzdať ju 

spolu s propagačným letákom nájomcovi do 29.6.2018. 

4.4 Prenajímateľ zabezpečí záväzky podľa bodu 2.1 na vlastné náklady. 

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

rovnopis. 

4.6  Táto zmluva sa v ustanoveniach neuvedených v tejto zmluve riadi podľa Obchodného zákonníka. 

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

formou písomných číslovaných dodatkov.  

 
 

 

V Prešove dňa:…………………    V …………... dňa:…......… 
 

 

 

____________________                                       _____________________ 

Ing. Bindas Peter      Marek Rakoš 

predseda predstavenstva                                     starosta obce  

 

 

 

____________________                                        

Lukáč Ján  

člen predstavenstva                                                 

 

 

 

Nájomca:        Prenajímateľ: 

 

 

 

  
    pečiatky 

  


