
Zmluva o nájme miesta na umiestnenie  
reklamného panela 

 uzatvorená podľa § 269 Obch. z. 
 

Mesto Strážske 
Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske 
V zastúpení primátorom mesta Ing. Vladimírom Dunajčákom 
IČO: 00325813 
Bankové spojenie: SK75 0200 0000 0000 3302 8552  
(na jednej strane) 
 
a 
 
KOOR Východ, s. r. o. 
V zastúpení konateľom spoločnosti Ing. Antonom Staškom 
IČO: 46 523 049 
DIČ: 2023417880 
Sídlo: Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice 
Zapísaný v obch. registri OS Košice, odd. Sro, vložka č. 29193/V 
(na druhej strane) 
 
sa takto vzájomne dohodli: 
 

I. 
     Mesto Strážske je usporiadateľom osláv - akcie „101 rokov futbalu v Strážskom“ v dňoch 
18.09.2021 – 19.09.2021. 
 

II. 
1. Mesto Strážske poskytne spoločnosti KOOR Východ, s. r. o. počas konania v dňoch 

18.09.2021 – 19.09.2021 na futbalovom štadióne v Strážskom na tribúne, resp. oplotení 
hracej plochy priestor na umiestnenie reklamného panela za účelom vykonania reklamy 
podnikateľskej činnosti a obchodného mena spoločnosti KOOR Východ, s. r. o. so zámerom 
dosiahnutia, zabezpečenia, udržania a zvýšenia príjmov tejto spoločnosti. 

2. Spoločnosť KOOR Východ, s. r. o. zaplatí Mestu Strážske za vykonanie reklamy uskutočnenej 
spôsobom uvedeným v odseku 1 tohto článku finančnú odplatu vo výške 1 000 € (slovom tisíc 
eur) najneskôr do 17.09.2021 do pokladne Mestského úradu v Strážskom alebo na jeho účet. 

3. Mesto Strážske si vyhradzuje právo zaradiť subjekt do jednej z kategórií sponzorov (generálny 
sponzor, hlavný sponzor, mediálny partner a sponzor) podľa výšky finančnej odplaty 
uvedenej v ods. 2 tohto článku a určiť miesto na umiestnenie reklamného panela na tribúne, 
resp. oplotení hracej plochy počas konania osláv „101 rokov futbalu v Strážskom“. 

4. Mesto Strážske sa zaväzuje vyhotoviť a doručiť spoločnosti KOOR Východ, s. r. o. 
fotodokumentáciu z umiestnenia reklamného panela na tribúne počas konania osláv  
„101 rokov futbalu v Strážskom“ v dňoch 18.09.2021 – 19.09.2021 na futbalovom štadióne 
v Strážskom v lehote do 15.10.2021. 
 
 

 



III. 
 

1. Obe strany prehlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
svojho súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali. 

2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi a účinnosť 
nasledujúcim dňom po jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Strážske. 

3. Dohoda je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých obdržia obe zmluvné strany po 2 
vyhotovenia. 

 
 
 
V Strážskom, 14.09.2021      V Strážskom, 14.09.201 
 
 
 
 
 
Ing. Vladimír Dunajčák       Ing. Anton Staško 
    primátor mesta        konateľ spoločnosti 


