
DOHODA 

o umiestnení tabule informačného systému 

 

Prenajímateľ:   Obec Čerhov 

V zastúpení:   Ing. Jaroslav Bajužik - starosta 

Sídlo:    076 81 ČERHOV 100    

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN :    SK57 5600 0000 0042 1082 6001 

 

Nájomca:   GF Concept , s.r.o. 

V zastúpení:   Ing. Róbert Aubrecht, konateľ 

Sídlo:    Bencúrova 8, 821 04 Bratislava 

V zastúpení :   Katarína Dulebová 

IČO:     45302855 

DIČ:     2022927753 

IČ DPH:   SK 2022927753 

IBAN  :   Sk63 1100 0000 0029 4804 4904 

 

I. 

Prenajímateľ a nájomca uzatvorili túto dohodu o umiestnení tabule informačného systému  na stĺpe 

verejného svetlenia pre Chateau GRAND BARI s.r.o., o rozmere 80x120 cm v počte 1 ks na adrese : 

Cesta č. 79 , v smere Sl.N.Mesto 

II. 

Nájomca sa zaväzuje na  danom nosiči umiestniť informačnú tabulu na vlastné náklady. Všetky 

náklady spojené s trvalou údržbou informačnej tabule bude znášať nájomca, pričom tento v plnom 

rozsahu zodpovedá za technický stav a údržbu tabule. 

 

III. 

Zmluvné strany prehlasujú, že informačná tabula je a zostáva po celú dobu nájmu vo vlastníctve 

nájomcu. 

IV. 

Nájomca preberá plnú zodpovednosť za obsahové a estetické využitie informačnej tabule. Zaväzuje sa, 

že z hľadiska obsahového a estetického nebude na informačnej tabuli propagovať násilie, fašizmus 

a pornografiu. 

V. 

Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu na dobu určitú v trvaní od 1.7.2021 do 30.6.2024 s opciu na 

ďalšie obdobie .. 

 

VI. 

Nájom za umiestnenie informačnej tabule bol dohodnutý vo výške 100,-/ks/rok. Pokiaľ nájom tabule 

bude kratší ako kalendárny rok, nájomné sa vypočíta alikvotnou čiastkou doby nájmu od inštalácie 

zariadenia .. Nájomné sa uhrádza vždy do 31. januára príslušného roku. 

 

VII. 

Prípadné zmeny a doplnky k tejto dohode môžu byť realizované len písomnou formou, ako dodatok 

k tejto dohode, po obojstrannom odsúhlasení a písomnou potvrdení. 

 

VIII. 

Táto dohoda je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden originál. 

 

V Čerhove, dňa: 19.07.2021       

 

 

 

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

         Prenajímateľ          Nájomca 

 

  


