
                                                                                                                          Z-15-2019 

NÁJOMNÁ Z M L U V A 

o prenájme reklamnej plochy 

uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

 (ďalej len „zmluva“) 

Zmluvné strany 
 

Prenajímateľ:                          Obec Horné Pršany 

                                                  Adresa: Horné Pršany 11 , 974 05 Horné Pršany. 

                                                  Zastúpený:  Ivan Dobrota  starosta obce 

                                                  IČO: 00313467 

                                                  Bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko, a.s 

                                                  IBAN :  SK24 5600 0000 0013 3330 2001 
 

    (ďalej len „prijímateľ“ alebo aj „OZ UMB“) 

 

Nájomca:                  VEGO MARKETING s.r.o.   

    Adresa: Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica 

    IČO:  45 672 695 

    V zastúpení: Ing. Peter Vozár, konateľ spoločnosti  

 

    (ďalej len „zadávateľ“) 

 

 

uzatvárajú nasledovnú zmluvu: 

 

1. Nájomca uhradí Obci Horné Pršany nájomné vo výške 150,00 ,- EUR, slovom: stopäťdesiat eur, 

za umiestnenie reklamného baneru s logom spoločnosti na oplotení volejbalového ihriska           

pri Kultúrnom dome.   

2. Prenajímateľ sa zaväzuje: 

3. Poskytnúť priestor vo svojom vlastníctve uvedený v bode 1 pre umiestnenie reklamného baneru 

nájomcu dňa 22.6.2019 pri príležitosti “Deň obce Horné Pršany“ Nájomca uhradí finančné 

prostriedky za reklamu v hotovosti/bankovým prevodom v termíne   do 7 dní odo dňa podpisu 

oboma zmluvnými stranami.  

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.  

5. Táto zmluva je vyhotovená dvojmo, jedno vyhotovenie pre nájomcu a jedno pre prenajímateľa. 

Každé vyhotovenie má hodnotu originálu. 

6. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 

porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, 

určite, vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok,        

na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali. 

V Banskej Bystrici, dňa 06.06.2019 

 

 

  .................................................                                ................................................. 

                 prenajímateľ                                    nájomca 

 

 

 

 

 

 



Informovanie, osobitná zmluva 
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednáosoba@somi.sk 
Právny základ: Nájomná zmluva Z-15-2019 
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Obec Horné Pršany 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude 
Doba uchovávania osobných údajov:  10 rokov 
 
 
   Obec Horné Pršany  po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu 
zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.  
Obec Horné Pršany  vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude 
spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje 
zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje 
spracovávajú.  

Práva žiadateľa: 

 žiadateľ má právo požadovať od Obec Horné Pršany prístup k jeho osobným údajom a právo 
na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov, 

 žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním 

podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu 

osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. 

 


