
Dodatok č. 3 
k Zmluve  o umiestnení reklamných panelov 

uzavretá podľa § 50a  Občianskeho zákonníka s primeraným použitím ustanovení zmluvy 
o podnájme nebytových priestorov 

 
 
Zmluvné strany 
 
Nájomca: 

Poliklinika Senica n.o. 
zastúpená riaditeľom Ing. Jozefom Mikušom 
sídlo: Sotinská č.1588/1, 905 01 Senica 
IČO: 36084212     DIČ: 2021701154 
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s. 
                              č. ú.:  
                              IBAN:  
 
 
 
Podnájomca:  

Framedia s.r.o. 
Konateľ: Bc. Erik Jozéfek 
Tvorba a distribúcia reklamy 
J. Fándlyho 2637/6 
905 01 Senica 
IČO: 47 562 919   DIČ:  2024002508 
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s 
                              č. ú.:  
                              IBAN:  
 

Predmet zmluvy 

Podnájomca  je oprávnený  umiestniť vo výťahoch nájomcu 2 kusy reklamných nástenných 
panelov v rozmere 54,50 cm x 74,50 cm. Rámy dodá a umiestni podnájomca na vlastné 
náklady, budú nalepené na stene výťahov.  
 
 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Podnájomca zodpovedá  za obsah reklám umiestnených na paneloch, ktoré musia byť  
v súlade  s dobrými mravmi, etikou a morálkou. 

2. Nájomca má právo rozhodnúť o nevhodnosti umiestnenia  určitej  reklamy, a na základe 
jeho požiadavky je objednávateľ povinný bezodkladne reklamu odstrániť. 

3. Podnájomca sa zaväzuje, že v reklamných paneloch nebude umiestená reklama iných 
lekární. 

4. Za poškodenie rámu panelu poliklinika nenesie zodpovednosť a opravu si podnájomca 
hradí v plnom rozsahu sám. 

5. Podnájomca bude realizovať výmenu reklamy v čase od 15,00 – 18,00 hodine. 
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Odplata 

1. Odplata za  umiestnenie jedného panelu  je 5,00 € + DPH mesačne. Dohodnutá odplata je 
splatná na účet  nájomcu do 20. apríla príslušného kalendárneho roka formou 
vystavenej faktúry zo strany nájomcu. 

 
 

2. Po ukončení zmluvného vzťahu zostanú rámy umiestnené vo výťahoch a zostanú 
k dispozícii Poliklinike Senica n.o. 

 
 

Doba  trvania zmluvy 

1. Zmluva je uzavretá na dobu určitú od 1.3.2021 do 31.12.2021. 
 
 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany  sú oprávnené od zmluvy odstúpiť, ak niektorá zo zmluvných strán  poruší  
svoju povinnosť,  vyplývajúcu  pre ňu z tejto zmluvy. 

2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť 1. 3. 2020 po jeho 
následnom zverejnení na webovom sídle nájomcu. 

3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží jedno vyhotovenie. 

 
 
V Senici, dňa                                                                V Senici, dňa 
 
 
 
 
 
 
       –––––––––––––––––––––––––––––                    ––––––––––––––––––––––––––––- 
                   Poliklinika Senica n.o.                                              Framedia s.r.o. 
                 Ing. Jozef Mikuš, riaditeľ                                  Bc. Erik Jozéfek, konateľ   
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