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                              ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Názov:    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Sídlo:    Trieda Andreja Hlinku 1, 949 01 Nitra 

štatutárny orgán:  prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor UKF  

IČO:    00 157 716 

IČ DPH:   SK2021246590 

právna forma:   verejná vysoká škola 

bank. spojenie:  Štátna pokladnica Bratislava  

(ďalej len „UKF v Nitre“) 

 

a 

 

Názov:    Outdoor Media, s.r.o. 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

oddiel: Sro, vložka číslo: 31349/B 

Adresa:    Gunduličova12,  811 05 Bratislava  

Štatutárny zástupca:       Mgr. Miroslav Beleš, konateľ                                            

IČO:     35 882 158    

DIČ:     2021824662 

IČ DPH:   SK2021824662              

Bankové spojenie:  Tatra banka, a. s. 

Číslo účtu:    2626754428/1100 

IBAN:    SK25 1100 0000 0026 2675 4428 

SWIFT:   TATRSKBX 

(ďalej len „Outdoor Media“)    

  

takto:         

 

I. UKF v Nitre je vlastníkom pozemku -  parcely číslo 1340/1 nachádzajúcej sa 

v katastrálnom území Chrenová, Obec Nitra, okres Nitra a zapísanej na LV č. 706 (ďalej 

len „pozemok UKF v Nitre“). 

 

II. Outdoor Media má umiestnené reklamné zariadenie „CITY BOARD“ (reklamný nosič) 

o rozmeroch 6105 mm x 6665 mm x 410 mm na pozemku s parcelným číslom 1341/1, 

nachádzajúci sa v katastrálnom území Chrenová, Obec Nitra, okres Nitra, zapísaný na LV 

č. 2792 a ktorý sa nachádza v blízkosti pozemku UKF v Nitre. Reklamný nosič potrebuje 

pre svoju prevádzku elektrickú energiu, ktorá je meraná tzv. podružným meračom 

elektrickej energie umiestneným v reklamnom nosiči. Reklamný nosič bude napojený na 

rozvody elektrickej energie UKF v Nitre, v zmysle projektovej dokumentácie. 

 

III. Predmetom tejto zmluvy je dohoda UKF v Nitre a Outdoor Media o úhrade nákladov za 

elektrickú energiu pre reklamný nosič vo vlastníctve Outdoor Media, umiestnený na 

pozemku s parcelným číslom 1341/1. Náklady za  elektrickú energiu budú stanovené podľa 

skutočného odberu vykázaného na merači elektrickej energie. 
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IV. Úhradu za poskytnutú elektrickú energiu sa Outdoor Media zaväzuje platiť UKF v Nitre 

vždy polročne na základe faktúr a to najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia 

faktúry zo strany UKF v Nitre. 

 

V. UKF v Nitre a Outdoor Media sa dohodli, že v prípade omeškania sa s platbou faktúry za  

energie  je Outdoor Media povinný zaplatiť UKF v Nitre za každý deň omeškania s platbou 

úrok z omeškania vo výške stanovenej podľa osobitných právnych predpisov, čo je o 5 

percentuálnych bodov vyššie ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky 

platná k prvému dňu omeškania. 

 

VI. Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 

VII. Platnosť tejto zmluvy sa môže skončiť, ak  

a) sa zmluvné strany dohodnú na jej skončení vzájomnou dohodou, 

b) zmluvu vypovie ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná lehota je jeden mesiac a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

VIII. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

IX. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane UKF v Nitre a 

dva Outdoor Media.  

 

 

V Nitre         V Bratislave         

      

 

 

 

 

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

            

  UKF v Nitre                                                                 Outdoor Media, s.r.o.  

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.                                                   Mgr. Miroslav Beleš                                                      

                   rektor                                                                                   konateľ 

 

 

 

  


