
ZMLUVA 0 NAJME 
iconon 

dlanok 1 
Zmluvne strany 

Nazov: 
so sic:11°m: 
ZastOpeny: 
ICO: 
IC DPH: 
Bankove spojenie: 
Cislo 66tu: 
e-mail adresa: 
/d'alej aj „Prenajimater/ 

a 

EKO - podnik verejnoprospe§nkch sluiieb 
Hala§ova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr.Daniel Hulin 
00 491 870 
SK2020887022 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
ekovps@ekovps.sk  

Nazov/Obchodne meno: 
Sidlo: 
100: 
IC DPH: 
Statutarny zastupca: 
Registraene 6islo/zapisany: 
Predmet 6innosti: 
Bankove spojenie: 
Cislo 06tu: 
Kontaktna osoba: 
e-mail adresa: 
/cfalej aj „Najomca" a spolu 
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6 al 0 1(10 P-1')  Gi 	9o7' 	itc6 /2-)  
s Prenajimatefom cfalej aj „Zmluvne strany"/ 

uzatvaraju v zmysle § 663 a nasl. zakona 6. 40/1964 Zb. Ob6iansky zakonnik v zneni neskor6ich predpisov 
a prislu§nymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika tut° 

g• 	 Zmluvu o najme 	 10D/2022 zo dna 	 2022 
/ cfalej len ako „Zmluva" / 

dlanok 2 
lilvodne ustanovenia 

2.1 Prenajimater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podra zakona 6. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s uznesenim 6. 2/1990 z 2. 
zasadnutia Miestneho zastupiterstva mestskej oasti Bratislava — Nove Mesto, konaneho &a 20.12.1990, 
ktory vykoneva spravu majetku Mestskej oasti Bratislava - Nove Mesto, Junacka 1, Bratislava alebo 
majetku, ktonj bol mestskej 6asti zvereny. 

2.2 Najomca je pravnickou osobou podnikajticou podra pravneho poriadku Slovenskej republiky 
s predmetom 6innosti najma v oblasti: 	  Najomca ma zaujem v ramci svojej 
podnikaterskej einnosti realizovat 	  pri prilebtosti konania „Verkonoonych trhov — 
Trnavske Myto 2022" organizovanych pod za§titou starostu Mestskej 6asti Bratislava — Nove Mesto. 

Clanok 3 
Predmet zmluvy a Predmet najmu 

	

3.1 	Predmetom tejto Zmluvy je Oprava pray a povinnosti Zmluvnych sten pri najme Oast pozemku s 
prisluAenstvom v sprave Prenajimatera v prospech Najomcu. 

	

3.2 	Prenajimater vyhlasuje, 2e vykonava spravu nasledovnych nehnuternosti — pozemok parcela registra 
„C" 6. 10403/2, o vymere 10.440,00 m2  druh pozemku Ostatne plochy, ktore su zapisane na LV 6. 
1226 pre k. ü. Nove Mesto, obec Bratislava — m. 6. Nave Mesto, okres Bratislava III vo vlastnictve 
Hlavneho Mesta SR Bratislava v evidencii Okresneho Oradu Bratislava, katastralny odbor. 

	

3.3 	Prenajimater prenechava east majetku definovaneho v bode 3.2 tohto elanku Zmluvy do doaasneho 
u2ivania nasledovne: 



- časť pozemku s prĺslušenstvom, ktorý tvorí spevnená plocha o celkovej rozlohe 7,5m2,  bez porastu
za účelom prevádzkovania predajných stánkov určených na ambulantný predaj;

touto   Zmluvou   Nájomcovi   (ďalej   aj   „Predmet   nájmu"),   za   čo   sa   Nájomca   zaväzuje   hradiť
Prenajĺmateľovi nájomné dohodnuté v tejto Zmluve. Sĺtuačné vymedzenie časti pozemku, ktorý má byť
Predmetom  nájmu  podľa  tejto  Zmluvy  tvorĺ  Prílohu  č.  2  tejto  Zmluvy.  Nájomca  vyhlasuje,  že  takéto
vymedzenie  Predmetu  nájmu je dostatočne zrejmé  a určité.  pričom  smačné vymedzenie,  ktoré tvorĺ
Prílohu č. 2 tejto Zmluvy súhlasĺ podľa osobnej obhliadky so stavom na mieste samom a voči takémuto
vymedzeniu nemá výhrady a súhlasĺ s tým, čo má tvorit' Predmet nájmu.

Č]ánok 4
Úč®, nájmu

4.1       Predmet nájmu sa  prenajĺma Nájomcovi za  účelom prevádzkovania drevených predajných stánkov a

3t.oá:Yk::eŤsnky:jhčiĽ:.asT:u|aansi:á.pvr#j,sg:.Ľg:#T::.:.:'.T.T.=j.ĺ%##.,:Ý
eni.m na výkon jeho
'1.._-...._..".......

4.2      Rozmiestnenie  a  uloženie  predajných  stánkov  však  musĺ  za  každých  okolnostĺ `ľešpektovať  rozlohu
Predmetu nájmu v súlade s článkom 3 tejto Zmluvy.

4.3      Nájomca  nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu využĺvať Pľedmet nájmu  na  iný
účel ako dohodnutý v tejto Zmluve. Zmluvné stľany sa dohodli, že Nájomca je povinný Predmet nájmu
užĺvať.

4,4      Nájomca  podpisom  Zmluvy  potvrdzuje,  že  sa  osobnou  obhliadkou  oboznámil  so  stavom  Predmetu
nájmu a tento je v stave spôsobilom na dohodnutý účel a nevykazuje žiadne vady, ktoré by mu bránili
v uŽívaní  Predmetu  nájmu  na  účel  dohodnutý  touto  Zmluvou  a že  od  Prenajímatera  sa  nevyžaduje
žiadna úprava,  pn.spôsobenie,  prĺpadne iné plnenie vľátane zabezpečenia súhlasov úradov v súvislosti
so stavom a vlastnost'amj  Predmetu nájmu v čase jeho odovzdania.  Nájomca berie na vedomie práva
tretĺch  osôb  vzťahujúcich  sa  k pozemku,  ktorého  časť  tvorí  Predmet  nájmu  a voči  takýmto  právam
tretích osôb, ktoré mu nebránia v užívanĺ Predmetu nájmu na dohovorený účel nemá výhrady.

č'ánok 5
Doba nájmu

5.1       Zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  určitú,  ato  na  temíri  konania  príležitostných  „Veľkonočných  trhov  -
Tmavské  mýto  2022a  organizovaných  pod  záštitou  Mestskej  časti  Bratislava  -  Nové  Mesto  v Novej
tržnici  v dňoch  od  07.04.2022  do  10.04.2022,  pričom  predmet  nájmu  bude  odovzdaný  06.  04.  2022
medzi  12:00 hod. a 14:00 hod.

5.2      Nájomca  je  povinný  počas  doby  nájmu  podľa  pľedchádzajúceho  odsel(u  tejto  Zmluvy  zabezpečiť
nepretržitý predaj dňa 7. 4. 2022 a 8. 4.  2022 v čase od  11:00 hod.  do  18:00 hod.  a dňa 9. 4.  2022 a
10.  4.  2022  v  čase  od  10:00  hod.  do  18:00  hod.,  teda  po  celú  dobu  trvania  „Veľkonočných  trhov-
Tmavské   mýto   2022",   teda   4   dni   a na   mieste   určenom   Prenajĺmateľom.   vhodným   spôsobom
o predajnej dobe informovať verejnost'.

5.3      Nájomca je povinný bezodkladne  po skončení predajnej doby  Predmet nájmu  opustiť,  najneskôr však
do 23:00 hod„ pričom je povinný zabezpečit' Predmet nájmu tak, aby zamedzil vzniku škody.

článok 6
Nájomné a súvisiace platby, Pla(obné podmienky

6.1       Nájomca   sa   na   základe   tejto   Zmluvy   zaväziije   platiť  za   užĺvanie   Predmetu   nájmu   nájomné   a
prevádzkové  náklady  spojené  s užĺvanĺm  Predmetu  nájmu.  P[enajímateľ  a  Nájomca  sa  dohodli  na
a3ne za uži.vanie Pľedmetu nájmu podľa tejto Zmluvy.

6.2      Cena  nájmu je  zmluvnými  stranami  dohodnutá  nasledovne,  ato  vo  výške  10  EUR  b®z  DPH/denne,
a teda celková cena  nájmu za  celú  dobu  nájmu je zmluvnými  stTanami  dohodnutá vo výške   40  EUR
bez DPH /ďalej aj  Nájomnó"/. V prĺpade, že je  Nájomca  registrovaným  platcom  DPH,  k  Nájomnému
bude pripočítaná DPH platná v čase zdanfteľného plnenia..

6.3      Zmluvné  strany sa  dohodli  na  tom,  že  Nájomné  Nájomca  uhradĺ v plnej  výške  na  účet  Prenajĺmateľa
uvedený  v záhlaví  tejto  Zmluvy  najneskôľ  do  7.4.2022   na  základe  zálohovej  faktúry  vystavenej
Prenajĺmateľom,  ktorú  Nájomca  obdržĺ  mailom  na  mailovú  adresu  uvedenú  v  záhlaví tejto  Zmluvy.
Celková  cena  Nájomného  a  lehoty  splatnosti  budú  uvedené  vo  Faktúre  s  náležitosťami  daňového
dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z.,  ktorá tvorí Prílohu č.  3 tejto Zmluvy. Okamihom doručenia
Faktúry Nái.omcovi sa táto stáva dňom doručenia neoddeliteľnou prilohou tejto Zmluvy.

6.4      Nájomné sa považuje za uhradené dňom pripĺsania platby v prospech bankového Účtu  Prenajĺmateľa
uvedeného v záhlavi. tejto Zmluvy.
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6.5      Nájomca  sa  zaväzuje  zaplatiť  Prenajímateľovi  bezhotovostne  pred  podpisom  tejto Zmluvy (o  čom  pri

332g;s,3v.3#?|atgyidl3žuíciuN€j:mvygš?Šk.P.r.:.?.:.j.ĺ.#.'.?.yL.E3*mJi!ieDPoHuž5užä:ä2:tn,nee2gxäLa:::äe!
predajného stánku na čĺslo účtu Prenajĺmateľa (IBAN): SK04 5600 0000 001e 0570 7008, BIC€WIFT:
KOMASK2X. vaľiabilný Symbol: .............. Kaucia nepodlieha úročeniu.

6.6      Zmluvné  strany sa  dohodli,  že  Kaucia zabezpečuje všetky  peňažné  náíoky  Prenajímateľa  v prípade
poškodenia zapožičaného zariadenia voči Nájomcovi.

6.7    V prĺpade, ak Nájomca poškodí, prípadne zničí zapožičané zariadenie, je Prenajímateľ oprávnený
uspokojiť  svoju   pohľadávku   zo  zloženej   Kaucie   vrátane   príslušenstva,   a   to   do   výšky   Nájomcovho
nesplneného záväzku. Použitie Kaucie alebo jeho časti oznámi Prenajímateľ Nájomcovi pÍsomne.

6.8  V prípade, že nájom skončí   a nevznikne nárok Prenaji'mateľa podľa bodu 6.7 tejto Zmluvy,  kaucia bude
Nájomcovi vrátená najneskôr do 30.4.2022.

6.9      V prĺpade,  ak  nájom  §končí  pred  uplynutĺm  dohodnutej  doby  nájmu  zdôvodov  na  strane  Nájomcu,
prepadá  zaplatená  cena  nájmu  v  plnej  výške  v prospech  Prenajĺmateľa  ako  zmluvná  pokuta,  ak  sa
Zmluvné  strany pĺsomne  nedohodnú  inak,  či'm  nie sú dotknuté  iné  nároky Prenajĺmateľa,  vyplývajúce
z takéhoto ukončenia nájmu.

6.10    Vpľĺpade,   že   nájom   skončĺ   zdôvodu   nezakladajúceho   nárok   podľa    bodu   6.5   tejto   Zmluvy,
nespotrebovanú   časť  ceny  nájmu   po  započĺtaní  všetkých   nárokov  zo  strany   Pľenaji.mateľa  voči
Nájomcovj, Prenaji'mateľ vráti Nájomcovi najneskôr do 17.4.2022

Článok 7
Práva a povinnosti Zmlu`/ných shán

Podčlánok 7.1
Po]stenle predmetu nájmu

7.1.1   Nájomcovi  sa  odporúča  uzatvoriť  a  na  vlastné  nák[ady  po  celú  dobu  nájmu  udržiavat'  v platnosti
a účinnosti   poistné  zmluvy,   ktoré   budú   pokrývať   poistenie  jeho   majetku,   ktorý   sa   nachádza   na
Predmete   nájmu   a škody   spôsobené   treti.m   osobám   vsúvislosti   s užívaním    Predmetu   nájmu.
V pripade, že takéto poistenie Nájomca neuzavrie, nemôže si v prĺpade odcudzenia, poškodenia alebo
hocijakej   ďalšoj   Škody   na   vlastnom   majetku   alebo   voči   tretím   osobám   túto   škodu   uplatňovať
u Prenajĺmateľa.  V prípade, že je takáto Škoda  uplatnená voči Prenajímateľovi, zaväzuje sa ju  uhradiť
Nájomca bezodkladne po doručenĺ výzvy zo stnany Prenajĺmateľa a predloženĺ \ýzvy na jej úhradu zo
strany tretej osoby. Takéto plnenie sa nepovažuje za bezdôvodné obohatenie na strane Prenajímateľa,
ale plnenie záväzku Nájomcu uplatneného treťou osobou voči Prenajĺmateľovi.

7.1.2   Nájomca   berie   na   vedomie   a uznáva,   že   akékoľvek   poistenie   uzavreté   zostľany   Prenajĺmateľa
vzťahujúce   sa   k predmetu   nájmu   sa   nebude   vzťahovať   na   majetok   Nájomcu,   bez   ohľadu   na
skutočnosť, či je tento majetok zabudovaný do Pi.edmetu nájmu alebo nie.

7.1.3   Nájomca  i  Prenajímateľ  týmto  vzájomne  potvrdzujú,  že  si  neuplatnia  nároky  na  odškodnenie  voči
druhej Zmluvnej stľane za stľaty alebo škody na majetku v tom  rozsahu, v akom je takáto strata alebo
Škoda    poškodenému    uhradená    z prĺslušnej    poistnej    zmluvy,    uzatvorenej    podľa    tejto    Zmluvy
Prenajímateľom alebo Nájomcovi, a to ku dňu vzniku takýchto nárokov.

Podčlánok 7.2
Údržba predmetu nájmu, jeho úpľavy a Bezpečnosť

7.2.1   Nájomca je  povinný  počas  doby  nájmu  nepretľžfte  udržiavať  poriadok  a čistotu  na  Predmete  nájmu,
ako  aj  v bezprostrednom  okolí  Predmetu  nájmu  a samotného  miesta  prevádzkovania  obchodného
zariadenia, atrakcie alebo poskytovania služieb a zabezpečiť, aby sa odpad a iné emisie, ktoré vznikajú
v súvislosti  sjeho činnosťou  na  Predmete  nájmu  nešírili  v okolí  Predmetu  nájmu  a neobťažovali tretie
osoby.  Za  tým  účelom je  Nájomca  povinný  v ce[om  rozsahu  vykonávať  údržbu  a  úpravy  Predmetu
nájmu spojenú s užívaním  Predmetu nájmu,  ako aj opravy a údržbu zariadení,  ktoré sú na  Predmete
nájmu   umiestnené   bez  ohľadu   na  výšku   nákladov  na  takúto   údržbu  a   úpravu,   vrátane  všetkých
Ínštalácií,    prĺslušenstva    a vybavenia   umiestneného   v súčasnosti    resp.    kedykoľvek   v budúcnosti
na Predmete nájmu. Plnenie tejto povinnosti zabezpečuje Nájomca bez ztiytočného odkladu a výlučne
na   vlastné   náklady.   S ohľadom   na   charakter   Predmetu   nájmu   sa   Zmluvné   strany   dohodli,   že
Prenajímateľ   nezabezpečuje   žiadnu   údržbu,    úpravy   a opravy   Predmetu   nájmu,   ani   zariadeni'
a inštalácií  na   Pľedmete  nájmu.  Ak  uvedené  práce  v zmysle  predchádzajúcej  vety  Nájomca  bez
zbytočného odkladu nezabezpečĺ sám, je tak oprávnený urobit' Prenajĺmateľ na náklady Nájomcu.

7.2.2  Nái.omca nie je počas doby nájmu oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu na Predmete
nájmu   vyltonať   úpravy,   stavebné   zmeny   a inštaláciu   nových   technologických   a iných   zariadení
a stavebných prvkov Nájomcu, ktoré budú mať charakter konštrukciĺ pevne spojených so zemou (ďalej
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len  „Úpra`/y").  Žiadosť  o udelenie  súhlasu  na  Úpravy  musí  obsahovať  opis  požadovaných  Uprav.

3:shta,sočpnränťaj;:sapt.efsaú,sadúpúr::avm::%iuHšan;ám,P;e::,nĺ#e:::Lá'šuĹkioľepia:n#?v,Sg:#cťkýzamis:á#:í:
Ustanovenĺm tohto bodu nie sú dotknuté Drobné Úpľavy, ku ktorým je súhlas Prenajímateľa s Drobnými
úpravami udelený podpisom tejto Zmluvy.

Funkčnosť  (údľžbu.  opľavy  a servis)  investĺcií  Nájomcu  (na  jeho  vlastné  náklady)  zabezpečuje
Nájomca

v celom rozsahu bez obmedzenia.
7.2.3   Nájomca st zaväzuje, že akékoľvek Drobné úpravy a/alebo ÚpTavy a užĺvanie Predmetu  nájmu  budú

realkované  takým  spôsobom,  aby  nerušili  a/alebo  neobmedzovali  hlukom,   prašnosťou,  vibráciami,

3;kg:ámvaa,ďaaíšĺgLne#apzr:#Tžv#pJľY.m:,tr3ge.3áoky,nkeän;T::3n#msvŤmso33émúy"áíov:gnisaaa=žäfau!;
dotknutých orgánov a onganizácií, ktoré sa zaväzuje si zabezpečiť samostatne a na vlastné náklady.

7.2.4   Nájomca  je  povinný  uŽívať  Predmet  nájmu  v  súlade  s  právnymi  predpismi,   platnými  technickými
nomami  a  hygienickými,  bezpečnostnými  a  protipožiamymi  predpismi  aktuálne  platnými  na  územi.
Slovenskej   republiky  tak]   aby  nevznikla  škoda   na  majetku   alebo  živote  a  zdľavi.  osôb  a   nesmie
použĺvať    látky.     postupy    a     zariadenia     poškodzujúoe     žĺvotné     prostredie     výparmi,     hlukom
(reprodukovanou  hudbou  a pod.)  a  vibráciami  alebo  inak,  nad  hranicu  prĺpustnú  podra  príslušných
noriem platných na území Slovenskej republiky.

7.2.5  Nájomca je zodpovedný za bezpečný technický stav svojich zariadení použĺvaných na Predmete nájmu
alebo v jeho bezprostrednom okolí, je povinný zabezpečiť ich predpĺsané odbomé pľehliadky a skúšky,
ako aj odstránenie závad v nich uvedených.

7.2.6   Nájomca   je   povinný   na   viditeľnom   mieste   v bezprostrednom   okolí   Predmetu   nájmu,   kde   bude
vykonávať   svoju   podnikateľskú   činnosť,   umiesmť   cennĺky~áhy   poskytovaného   soľtimentu   a na
účtovanie poskytnutých služieb a produktov využi'vať výlučne registračné pokladnice.

7.2.7   Povinnosti stanovené v tejto Zmluve sa v plnom rozsahu vztáhujú aj na zamestnancov Nájomcu, či iné
osoby,   ktoi.é   Nájomca   poverĺ   alebo   splnomocní   výkonom   jeho   činností   v súvislosti   s užĺvanĺm
Predmetu  nájmu  a prevádzkovaním  svojej  činnosti.  Porušenie  povinností  podľa  tejto  Zmluvy  týmito
osobami má za následok aj porušenie povinnosti' samotným Nájomcom.

Podčlánok 7.3
Pľ®vzatie a vrátenie Pľedmetu nájmu

7.3.1   Nájomca  je  povinný  Predmet  nájmu   prevziať  dňa  06.04.2022  medzi   12:00   hod.   a   14:00   hod,
(kontaktná osoba: Zuzana Kmiťová 0908 498 582), okrem  prípadu vymedzeného v tejto Zmluve,  keď
Prenajímateľ  nie  je  povinný  Predmet  nájmu  Nájomcovi  odovzdať.  Neprevzatie  Predmetu  nájmu  zo
strany Nájomcu nemá vplyv na povinnosť Nájomcu platiť Nájomné.

7.3,2   0 prevzatí Predmetu nájmu sa spíše protokol, ktorý bude obsahovať najmä opis Predmetu nájmu, jeJio
stavu,  vrátane  stavu  a čisiel  meradiel  energií  dodávaných  k stavbe,  nachádzajúcej  sa  na  Predmete
nájmu,  a vyhlásenie  Nájomcu, že  Predmet nájmu  bez výhrad  preberá]  pokiar bude  Prenajĺmateľ trvať
na spĺsaní takéhoto protokolu.

7.3.3  V prĺpade  skončenia  Nájmu  je  Nájomca  povinný  na  vlastné  náklady  do  2  pracovných  dní  odo  dňa
skončenia nájmu z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spÔsobom:
a)  vypratať  Predmet  nájmu  -  odstrániť  z Predmetu  nájmu  akýkoľvek  hmotný  majetok  Nájomcu,  či

b,;Sšĺ:c#on:::z;:`Í,ä:teu:iäí;:tELä#špk:ť#u:eh:oäá:áiäža:d:nä:n3z:;Fäťt,::w|;3í::!eon#íäTgr:n,a:íhátbeyr
neoznámi inak;

c,  #áľooTcýomm as,f%o;opmmúonpĺ:m:a,3t3:s#j:%c:kaéá#mkňošvka#,ym j::o Brpo::.ete   nájmu   spÔ§obené

Nájomca je ďalej povinný do 2 dnĺ odo dňa skončenia nájmu:
d)  uhradiť  všetlq/  nedoplatky  spojené  s Predmetom  nájmu  vrátane  neuhradeného  nájomného.  resp.

jeho alikvotnú časť za dobu nájmu.
7.3.4   0 odovzdanĺ   Predmetu   nájmu   spíŠu   Zmluvné  stmny  protokol,   pokiaľ  bude   Prenajĺmateľ  trvať  na

spĺsaní takéhoto protokolu.  Na obsah  protokolu sa primerane  použijú  ustanovenia  bodu 7.3.2 Zmluvy.
Prenajímateľ  nie  je   povinný  Predmet  nájmu   prevziať  za  predpokladu,  že  nie  sú  splnené  všetky
podmienky   podľa   bodu   7.3.3   Zmluvy.   Vtakom   pripade   je   Nájomca   vomeškaní   sodovzdaním
Predmetu nájmu.

7.3.5  V pri'pade, ak Nájomca nesplnĺ včas svoje povinnosti vyplývajúce pre Nájomcu z bodu 7.3.3 Zmluvy, je
povinný zaplatiť  Prenajĺmateľovi  zmluvnú  pokutu  vo  výške  20,- € za  každý aj začatý deň  omeškania.
Prenajímateľ má rovnako v takom prípade právo, nie však povinnosť vypratať Predmet nájmu, odstľániť
všetky úpravy, vykonať opľavy a uviesť Predmet nájmu do takého stavu, v akom bol ku dňu odovzdania
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Nájomcovi,  pričom  Prenajĺmateľ  má  popri  zmluvnej  pokute,  aj  nárok  na  náhradu  všetkých  nákladov,
ktoré  mu  v súvislosti  so  zánikom  nájmu  a vypratanĺm  Predmetu  nájmu  v zmysle  vyššie  uvedeného
vznjkli.  Ak  tak  Prenajĺmateľ  podľa  vlastného  uváženia  neučini',  na  základe  dohody  Zmluvných  strán
platí,  že  všetky  takéto  Nájomcom  včas  neodstránené  hnuteľné  a nehnuteľné  veci  (vrátane  vstavanĺ
a úpľav   Nájomcu)   nachádzajúce  sa   v predmete   nájmu,   ktoré  budú   Prenajĺmateťom   protokoláme
spísané    sa    stanú    kúpnou    zmluvou    vlastníctvom    Prenajĺmateľa    za    kumulatĺvneho    splnenia
nasledovných podmienok:

a)  Prenajĺmateľ Nájomcovi  po mámom  uplynutí  lehoty  uvedenej v bode  7.3.3 tejto Zmluvy pÍsomne
oznámi.  že  má  záujem  na  uplatnenĺ  práva  na  kúpu  neodstránených  vecí  nachádzajúcich  sa
v/na Predmete nájmu;

b)  Nájomca ani v lehote do  15 dní od odoslania oznámenia Prenajímateľa podľa písm. a) tohto bodu
všetlq/ veci z Predmetu nájmu neodstráni;

c)   Nájomca  v  pozĺcii  Dodávateľa  vecí vyhotoví  Prenaji'mateľovi  v  pozĺcii  Odberateľa  veci faktúu  v
hodnote  100,-  EUR  bez  DPH  za  neodstránené  hnuteľné  a nehnuterné  veci  (vri]tane  vstavani.
a úprav Nájomcu) nachádzajúce sa na Predmete nájmu. V prípade, že je Nájomca registrovaným
platcom  DPH,  k fakturovanej  hodnote  bude  pripočítaná  DPH  platná  v čase zdaniteľného  plnenia.
Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v prĺpade,  že  Nájomca  z pozície  dodávateľa  faktúu  nevyhotovi',
môže v súlade so Zákonom o dani z pn.danej hodnoty č. 222/2004 Z. z.   túto faktúm v mene a na
účet  Nájomcu  vyhotovit'  Prenajĺmateľ,  na  čom  sa  Zmluvné  stiany  výslovne  dohodli  a  Nájomca
akceptuje  takto  vyhovenú  faktúru.  Faklúru  v mene  a na  účet  Nájomcu  vyhotovuje  Prenajĺmateľ
podra zákona členského štátu. v ktorom je miesto dodania vecĺ;

d)  Prenajimateľ  zaplatĺ  fakturovanú   sumu   na   účet  Nájomcu  alebo  povinnosť  zaplatiť  túto  sumu
zanikne  iným spÔsobom zániku záväzkov.

Po  splnenĺ  uvedených  podmienok  sa  Nájomca  zaväzuje  na  základe  tohto  článku  Zmluvy  všetky
Prenajímateľom  spĺsané  hnuterné  a nehnuteľné  veci,  ktoré  ostali  na Predmete  nájmu  previest'  na
Prenajímateľa za uvedenú sumu, pričom pre prípad pochybností platĺ. že zaplatením sumy 100.-EUR
bez  DPH  sa  považuje  za  vysporiadanú  aj  protihodnota  toho,  o čo  sa  zvýšila  hodnota  Predmetu
nájmu.  Prenajímateľ  je  oprávnený  úhradu  uvedenej  sumy  realizovať  aj  formou    započĺtania  tejto
pohľadávky  Nájomcu  voči  svojim   splatným   pohľadávkam.   Na   účely  tohto  ustanovenia   sa   nárok
Nájomcu stane splatným mámym uplynutím dodatočnej lehoty podľa písm. b) tohto bodu Zmluvy.

Podčlánok 7.4
Ďalši® pľáva a povinnosti zmlu`ĺných stián

7.4.1   Nájomca je  oprávnený  prenechať  Predmet  nájmu  alebo jeho  časť do  podnájmu  (alebo  do  užívania
zakéhokoľvek   titulu   a akýmkolvek   spôsobom)   Ien   s výslovným   a vopred    udeleným    pÍsomným
súhlasom  Prenajĺmateľa,  daným  pred  uzaweti.m  prislušnej  zmluvy  o podnájme  (inej  zmluvy).  Súhlas
Pľenajímatera musĺ byť daný ako súhlas s konkrétnym znením zmluvy o podnájme (inej zmluvy),  ktorú
má Nájomca v úmysle uzavrieť.
Ak vyššie uvedeným spôsobom súhlas Pľenajĺmateľa nebol daný, alebo ak Nájomca uzatvoril zmluvu

o podnájme (inú zmluvu) v inom znení. než bola Prenajĺmateľom odsúhlasená, je takto Nájomcom
uzatvorená zmluva neplatná. Zároveň sa to považuje za dôvod na odstúpenie od tejto Zmluvy.

7.4.2   Nájomca je  povinný  dňom  začatia  nájmu  užĺvať  Predmet  nájmu  v súlade  s touto  Zmluvou tak,  aby
Nájomca  užívaním  Predmetu  nájmu  ne§pÔsoboval  Píenaji.mateľovi  a tretím osobám škodu  ani  hrozbu
vzniku škody. ani ich neobmedzoval v ich užĺvacĺch a vlastni'ckych právach.

7.4.3   Nájomca  je  povinný  v prípade   nebezpečenstva   hroziacej  alebo  vzniknutej  škody  na  zdravi'  alebo
majetku   umožnit'  Pľenajímateľovi,   prípadne   inej   poverenej  osobe  alebo  oprávnenej  osobe   podľa
zákona, vstup na Predmet nájmu.

7.4.4   Prenajímateľ  je  oprávnený  po  predchádzajúcej  dohode  kedykoľvek  kontrolovat'  plnenie  povinnostĺ
Nájomcu  podľa  tejto Zmluvy a užívanie  Predmetu  nájmu  a za  týmto  účelom  vstupovať  na  Predmetu
nájmu.  V prĺpade,  že  k dohode  o kontnole  nedôjde,  je  Prenajímateľ  tak  oprávnený  urobiť  v termi'ne
oznámenom  Prenai.ĺmateľom,  a to  aj  za  predpokladu,  že  Nájomca  sa  v tomto  temíne  v predmete
nájm u nenachádza.

7.4.5   Nájomca  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  infomovať  Prenajímateľa  o  všetkých skutočnostiach
brániacich riadnemu užívaniu Predmetu nájmu.

7.4.6   Nájomca  nie je  oprávnený  umiestňovať ani  chovat' akékoľvek zvieratá  na Predmete  nájmu,  pokiaľ sa
Zmluvné strany nedohodnú inak.

7.4.7   Nájomca je povinný bezodkladne po uzavretí tejto zmluvy infoľmovat' Mestskú čast' Bratislava - Nové
mesto o uzawetĺ tejto Zmluvy.

7.4B.NváÉOĽRgNOJgNÉP:VŔnHnÝ-mTŠRPNeN*%aíÉaMd#oÉi3šžť2..Pmo.?äARw:3aBEŕ,i.EhčuNgszNtÉ".pzomi:t)ya,:

5



neoddeliternou sueastou tejto Zmluvy. Poru§enie tejto povinnosti sa pova2uje za podstatne poru§enie 
tejto Zmluvy s pravom Prenajfmatera od tejto Zmluvy odstOpit. 

7.4.9 Najomca sa zavazuje re§pektovat a dodrtavar KOdex trhovnika „Verkonoonych trhov — Tmavske Mjrto 
2022", ktory tvorf Prilohu a. 5 tejto Zmluvy a je neoddeliternou sueastou tejto Zmluvy. Porutenie tejto 
povinnosti sa povauje za podstatne poru§enie tejto Zmluvy s pravom Prenajfmatera od tejto Zmluvy 
odstOpit. 

7.4.10Ndjomca je povinnjt pobadat Mestsku east Bratislava — Nove Mesto o povolenie vjazdu za ueelom 
zasobovania na Predmet najmu, prioom je povinny dodrtiavat dobu ureenu na zabezpeeenie 
zasobovania stanovenO touto Zmluvou v ease od 06:00 hod. do 09:00 hod.. Na ka2dy jednotlivy 
vjazd/vykladku/vyjazd, resp. vjazd/nakladku/vyjazd je stanovend doba v rozsahu do max. 15 minut. 

7.4.11Najomca je povinny po2iadat Miestny Orad mestskej easti Bratislava — Nove Mesto, oddelenie 
spravnych einnostf, o vydanie povolenia na predaj vYrobkov a poskytovanie slukieb na trhovom mieste. 

7.4.12Najomca je povinny na vlastne naklady zabezpeeir a pou2ivat na Predmete najmu kompostovaterny, 
biologicky rozlo2iterny riad, pohare a pribory a slamky v sulade s STN EN 13432 v platnom zneni /dalej 
len „EN 13432/ a na vyzvanie opravnenych os6b sa preukazat certifikatom vydanym autorizovanou 
skiltobnou podra EN 13432. V pripade, ak Najomca nespini povinnost podra predchadzajOcej vety 
tohto bodu Zmluvy, je povinnY pou2lvat system vratnych poharov realizovany pooas trvania 
Vianoenych trhov — Trnavske mkt° 2021". Zdroven je Najomca povinny pri predaji sortimentu 

pouiivat kompostovaterne, biologickY rozlo2iterne vrecka a ta§ky z papiera, prip. bioplastu. 
7.4.13Najomca je povinny dodr2iavar pc:16as doby trvania „Verkonoanych trhov — Trnavske myto 2022" zakaz 

predaja liehu, destilatov a spotrebitersky balenYch alkoholickych napojov a zakaz rozlievania 
akychkorvek alkoholickych napojov s vynimkou tych, ktore su uvedene v elanku 4. tejto Zmluvy. 

Podelanok 7.5 
Zmluvne pokuty 

7.5.1 Zmluvne strany sa dohodli, ±e okrem prfpadov uvedenych v tejto Zmluve ma Prenajimater narok na 
zmluvnti pokutu vo vjr§ke 150,- EUR za kade jednotlive poru§enie povinnosti ustanovenych v bode 
4.1, 4.2, 7.2.1 a2 7.2.6, 7.3.1, 7.4.1 — 7.4.3, 7.4.6 - 7.4.13 tejto Zmluvy, a to aj opakovane. Zmluvna 
pokuta je splatna na vjavu Prenajimatera. 

7.5.2 Zaplatenfm zmluvnej pokuty podra tejto zmluvy nezanika povinnost, spinenie ktorej zmluvrid pokuta 
zabezpeduje, ani narok na nahradu §kody v celom rozsahu. 

Clanok 8 
Skoneenie najmu 

	

8.1 	Najom skonef uplynutfm dohodnutej doby najmu s uplatnenfm podra bodu 5.1 tejto Zmluvy. 

	

8.2 	Najom mo2e skoneit pfsomnou dohodou Zmluvnych start i pred uplynutim dohodnutej doby najmu. 

	

8.3 	Prenajfmater rno2e od tejto Zmluvy odstOpit, ak: 
a) Najomca prenecha Predmet najmu alebo jeho Oast' do podnajmu v rozpore s touto Zmluvou; 
b) Najomca u2iva Predmet najmu v rozpore so Zmluvou alebo pravnymi predpismi; t. j. ak Najomca 

poru§i niektoru zo svojich povinnosti prevzatych touto Zmluvou alebo pravnymi predpismi 
a nezjedna napravu ani v dociatoene poskytnutej lehote; 

c) Najomca je v ome§kani s Ohradou Ndjomneho alebo ineho peria2neho pinenia podra tejto Zmluvy a 
tato nebola zrealizovand do 10.4.2022. 

()dinky odstOpenia a zanik najmu nastava okamihom dorueenia pfsomneho odstOpenia Najomcovi. 
V takom pripade je Prenajimater oprevneny v pfsonnnom odstOpeni ureit den vypratania Predmetu 
najmu aj na neskor§f den ako je den Oeinnosti odstOpenia. Zmluvne strany nie so povinne si z dovodu 
takehoto odsttipenia vratit dovtedy poskytnute pinenia, pokiar v tejto Zmluve nie je uvedene inak. 
Odstupenie nerna spatne tioinky. 

tlanok 9 
Dorudovanie 

	

9.1 	Pfsomnosti na zaklade tejto Zmluvy sa dorueujO druhej zmluvnej strane osobne alebo prostrednictvom 
doporueenej zdsielky na adresu uveden0 v tejto Zmluve. Najomca je povinnY kaidO zmenu adresy 
ohlasit Prenajfmaterovi. V pripade, 2e taktito zmenu neohlasi, je Prenajfmatel' povinny preverovat 
aktudInu adresu na dorueovanie pfsomnosti Najomcovi v obchodnom/2ivnostenskom registri 
a v pripade rozporu zapisu adresy Najomcu podra obchodneho registra s adresou uvedenou v zdhlavf 
tejto Zmluvy bude dorueovanie prebiehat na adresu uvedenO v obchodnom/2ivnostenskom registri. 
Zasielka sa pova2uje za dorueenu v den, ked ju dotknuta zmluvna strana prevzala alebo odmietla 
prevziat. V pripade, 2e druha zmluvne strana zdsielku nepreberie, pova2uje sa zasielka za dorueenu 
v den, ked sa z akehokorvek davodu vratila ako neprevzatd. V pripade dorueovania prostrednfctvom 
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kurierskej slu2by sa zasielka pova2uje za doruoenCi driom jej prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo 
dnom, ked' sa zasielka vratila ako neprevzata odosielaterovi. 

elanok 10 
Zavere6ne ustanovenia 

10.1 Tato Zmluva nadobuda platnost a zavazuje Zmluvne strany v den, v ktorom ju podpi§u opravneni 
zastupcovia oboch Zmluvn9ch stran. Ak ned6jde k podpisaniu tejto Zmluvy v ten isty den oboma jej 
Zmluvn9mi stranami, za rozhodujOci den pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladat den, v ktorom 
druha zmluvnA strana podpie Zmluvu neskOr. Zmluva nadobCsda Ciainnost driorn nasledujOcim po dni 
jej zverejnenia na internetovej stranke Prenajimatel'a v sulade s ustanovenim § 47a Oboianskeho 
zakonnika. Najomca berie na vedomie, 2e na nadobudnutie Oeinnosti Zmluvy sa vy2aduje jej 
zverejnenie prostrednictvom internetovej stranky Prenajimatel'a, s eim sOhlasi. 

10.2 Zmluvne strany sa zavazuju, 2e v pripade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktor9ch spinenie 
pova2uju za podstatne, zosOladia Zmluvu s aktualnym stavom, vo forme jej pisomn9ch dodatkov, ktore 
budu chronologicky eislovane. Zmluvne strany sa dohodli, 2e zmluvn9 vzt'ah zalo2en9 touto Zmluvou 

sa s v9nimkou ust. § 663 a nasl. Obeianskeho zakonnika o najomnej zmluve bude riadif prislu§n9mi 
ustanoveniami zakona d. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika v platnom zneni. 

10.3 Zmluvne strany sa zavazujO, '2e sa vyvarujO ak9chkorvek krokov, ktore by znemo2nili, stabil alebo 
spochybnili prava, povinnosti alebo zavazky, ktore su predmetom tejto Zmluvy. 

10.4 Zmluvne strany sa dohodli, 2e pripadne spory t9kajLice sa zAvazkov a povinnosti vp19vajucich z tejto 
Zmluvy sa zmluvne strany zavazujCI prednostne rie§it osobn9m rokovanfm. 

10.5 Ak niektore ustanovenia Zmluvy nie st) celkom alebo seasti Clainne alebo nesk6r stratia Ciainnost, nie je 
t9m dotknuta platnost' ostatn9ch ustanoveni. Namiesto neueinn9ch ustanoveni a na vypinenie medzier 
sa pou2ije Oprava, ktora, pokial' je to pravne mo2ne, sa eo najviac pribli2uje zmyslu a Cfaelu Zmluvy, 
pokial' pri uzatvarani Zmluvy Zmluvne strany tUto otazku brali do Livahy. 

10.6 Zmluvna strana berie na vedomie, 2e v sOvislosti so spracOvanim osobn9ch udajov a/alebo osobn9ch 
Odajov alenov §tatutarneho organu, spoloonikov/akcionarov, zamestnancov a poveren9ch osob druhej 
zmluvnej strany je viazana povinnostou ml6anlivosti v Wade s 61. 90 nariadenia Eur6pskeho 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzick9ch osOb pit spraciwani osobn9ch 
Odajov a o vol'nom pohybe tak9chto Cidajov, ktor9m sa zru§uje smernica 95/46/ES (v§eobecne 

nariadenie o ochrane Cidajov) (d'alej len „Nariadenie") a ust. § 79 zakona 6. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobn9ch Cidajov a o zmene a dopineni niektor9ch zakonov v zneni neskorSich predpisov (d'alej len 

„Zakon"). Zachovavat mloanlivost podia tohto bodu zmluvy S I:1 povinni aj jej zamestnanci, jej tatutarni 

zastupcovia, alenovia jej §tatutarneho organu, kontaktne osoby ako aj ostatne osoby, ktore prichadzaju 
ak9mkorvek sposobom do kontaktu s osobn9mi Udajmi. Povinnost podia tohto bodu Zmluvy nad'alej 
trva aj po zaniku Zmluvy bez obmedzenia, 6o Zmluvna strana berie na vedomie a nerna yob tomu 
2iadne v9hrady. Zmluvnb strana sa zavazuje vopred pouait v§etky osoby podia tohto bodu Zmluvy 
o povinnosti zachovavat mleanlivost, a to aj po zaniku ich pravneho vztahu k zmluvnej strane, 

a o rizikach a narokoch spojen9ch s porAenim tejto povinnosti. 
10.7 ZmluvnA strana berie na vedomie, 2e druha zmluvna strana spracCiva jej osobne Cidaje, osobne Cidaje 

denov jej §tatutarneho organu, §tatutarnych zastupcov, kontaktn9ch osOb a jej zamestnancov v 
nevyhnutnom rozsahu na Cieel pinenia podra tejto Zmluvy. Zmluvna strana zaroven vyhlasuje, 2e osoby 
podia prvej vety tohto bodu boil poueene o ich pravach v oblasti ochrany osobn9ch Cidajov a povinnosti 

zachovavat mleanlivost, 'do potvrdzuje svojim podpisom. 
10.8 Zmluvne strany vyhlasujO, 2e sCi oboznamene s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatn9mi pravnymi 

predpismi v oblasti ochrany osobn9ch Cidajov, oo potvrdzuj6 svojim podpisom. 
10.9 Zmluvne strany vyhlasujii, 2e prijali nale2ite organizathe a technicke opatrenia na zabezpeoenie 

ochrany osobn9ch Odajov, a to najrna pred ich zneu2itim, znioenim alebo stratou ak9mkorvek 

sposobom. 
10.10 Zmluvne strany, zhodne ka2da vyhlasuje, 2e je pine spOsobila a opravnena na tento pravny Okon, 2e 

nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahujO ich slobodnii, va2nu, ureitu 
a zrozumiternO vOru, prejavenu bez tiesne alebo napadne nev9hodn9ch podmienok. 

10.11 Zmluvne strany zhodne vyhlasuju, 2e si tuto Zmluvu pozorne preditali, jej obsahu porozumeli a na znak 

ich sOhlasu so v.§etk9mi jej ustanoveniami ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch zmluvn9ch stran. 
10.12 Tato Zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, priaom Prenajimater obdr21 jedno vyhotovenie a Najomca 

jedno vyhotovenie. 
10.13 Neoddelitern9mi prilohami tejto Zmluvy 

Priloha a. 1 — Vypis z prislu§neho registra 
Priloha a. 2 — Situaane vymedzenie Predmetu najmu v priestore 
Priloha a. 3— Faktura — danovy doklad v sUlade so zakonom a. 222/2004 Z. z. 
Priloha a. 4 - P021ARNOBEZPECNOSTNE POKYNY — „VELKONOONE TRHY — TRNAVSKE mirro 2022" 
Priloha a. 5 - KOdex trhovnika „Verkonotnych trhov — Trnavske MYto 2022" 
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Priloha 6 — Usmemenie Mestskej oasti Bratislava — Nove Mesto, oddelenie 2ivotneho prostredia a uzemneho planovania 
k nakladaniu s odpadom pri prile2itosti konania „Velkonoaqch trhov — Trnavske rnjtto 2022" 

Zmluvria strana: 
	 EKO - podnik VPS 

EKO — podnik verejnoprospegnych sluiieb 
	

Halaova 20, 832 90 Bratislava 
zast: JUDr. Daniel Hulin (povereny vedenim) 

	 00491870 DI(: 2020887022 
It DPH: SK2020887022 
	  dna' '2022 
odtladok pediatky a podpis 

Zmluvna strana: 

zast: 	/74 	 

	 dna - 	 022 
°Mad° *diatky a podpis 

Ruditerske vyhlasenie  

'110-10 	nar  	, uytom 	S 	 tYmto ako 
ruditer vyhlasujem, le osobne spinim za Najomcu v§etky povinnosti a zavazky Najomcu yob 
Prenajimaterovi podia tejto zmluvy a/alebo v sirvislosti s nou, ako aj podl'a inych zmI6v, ktore majtj uzavrete 
alebo v budOcnosti medzi sebou uzavrt.i, pokiar ich tento nespini riadne a yeas, a to aj bez osobitnej vyzvy 
adresovanej Najomcovi. 

Zmluvna strana: 

ruditer 

 

.? 	 dna 	  

 

podpis 

Priloha d. 4 k Zmluve - 
P021ARNOBEZPEtNOSTNE POKYNY 

„VELKONOdNE TRHY - TRNAVSKE MirTO 2022" 

Pravnicke a podnikajCice fyzicke osoby, ktore si prenajali predajne stanky sti povinne zabezpedovat pinenie 
tychto povinnosti na Crseku ochrany pred po2iarmi poeas trvania VELKONOCNYCH TRHOV — TRNAVSKE 
MYTO 2022 v Wade s § 4 a 5 zakona NR SR di 314/2001 Z. z. o ochrane pied po2iarmi v zneni neskortich 
predpisov a v*Seobecne zavaznych nariadeni hlavneho mesta SR Bratislavy: 

1. Strpief vYkon preventivnych protipo2iarnych kontrol opravnenYmi osobami na vykon tejto kontroly a 
bez odkladu odstranovat zistene nedostatky. 

2. Ka2d9 stanok musi byf vybaveny vhodnym druhonn hasiaceho pristroja s dostatodnym mno2stvom 
hasia, tak, aby trhovnik vedel vykonar prvotny haseny zasah v pripade vzniku po2iaru v jeho stanku. 
Pre stanky je povinnY hasiaci pristroj prenosny 6 kg pr-a§kovy. V pripade, ak by mohlo Mist' k po2iaru 
tukov v stanku ( friteza, vel'ke panvice s olejom a pod.) stanok vybavit aj prenosnym hasiacim 
pristrojom 6 I, ktory umo2riuje hasenie po2iarov triedy F. Hasiace pristroje musia byt' platne minimalne 
do konca roku 2022. 

3. 	Podinat si tak, aby nedochadzalo k vzniku po2iarov najma: 
a. pri pou2ivani tepelnych, elektrickych, plynovych a inych spotrebidov 
b. pri skladovani, manipulacii a pou2ivani horlavych, horenie podporujikich alebo po2iarne 
c. nebezpeanych latok, 
d. pri manipulacii s otvorenym °Mom 
e. skladoval material tak, aby nedo§'Io k zaprataniu Crnikovych ciest, znileniu moinosti 

evakuacie osdb. 
4. Nevykonavat 2iadne neodborne zasahy do elektrickej inMalacie, tieto mo2u vykonat' len osoby s 

prislu§nou odbornou spOsobilostou, nepreta2ovar elektricke obvody nadmernym pripajanim 
elektrickYch spotrebidov. 
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5. Spotrebiee pou2ivat len kecr sO v dobrom technickom stave a za podmienok uvedenych v navode 
vyrobcu, nepou2ivat po§kodene tepelne spotrebiee. 

6. Spotrebi6e in§talovat v bezpeonej vzdialenosti od horravYch materialov a v sulade s navodom od 
vyrobcu. 

7. Spotrebide prevadzkovat za staleho dozoru. Bez dozoru mo2no prevadzkovat len take spotrebioe, 
ktorych kon§trukone vyhotovenie to dovoruje a je to uvedene v navode vyrobcu. 

8. Dodiliavat zakaz faj6enia v predajnych stankoch. 
9. Skladovanie horfavych plynov a horenie podporujOcich plynov je mo2ne len podia ustanoveni 

vyhla'Sky 6.124/2000 Z. z., v jednom stanku gastro prevadzky skladoval max. 2 fra'§e PB flia§ t. j. 1 
fra'Sa prevadzkova a 1 fl'aa pohotovostna alebo zasobna ). V priestoroch trhov nie je mo2ne zriadif 
2iaden sklad horravych plynov. 

10. Maximalne prikony pre jednotlive stanky sO urOene nasledovne: 
a. stanok typ 1 pre dareekovY sortiment a stanok typ 2 pre balene potraviny - 3kW; 
b. stanok typ 3 pre predaj jedla uroeneho na priamu konzurnaciu typ obeerstvenie, stanok typ 5 

pre predaj napojov - 12kW. 
Do ka2deho stanku bude nain§lalovanY rozvadza6 s istenim pre tieto maximalne hodnoty celkoveho 
prikonu elektrickej energie / 12kW alebo 3kW - podra typu stanku I. 

11. Dodr2iavat pokyny a usmernenia yydane Protipo2iarnou asistenonou hliadkou pritomnou na 
Verkonoanych trhoch. 

12. Po skoneeni prevadzkovej doby : 
a. zhasnOt horiace svieoky; 
b. yypnut elektricke spotrebiOe a odpojit ich zo zasuyky. 

13. V pripade vzniku po2iaru : 
a. pokusit sa po2iar uhasit vlastnym prenosnym hasiacim pristrojom; 
b. v sOvislosti so zdolavanim po2iaru nevyvolat' bezdOvodne po2iarny poplach, vykonat' 

nevyhnutne opatrenia pre zachranu ohrozenych osOb a na zamedzenie"Sirenia po2iaru; 
c. poskytna pomoc zasahujucej hasioskej jednotke a na vYzvu jej velitel'a poskytnOt vecne 

prostriedky na zdolanie po2iaru; 
d. privolat pomoc na telefonnych oislach: 

lntegrovany zachrannY system 112 
HasieskY a zachrannY utvar hl. mesta SR Bratislavy 150 

Doleiite telefonne 6isla: 
Elektrarne 0800 111 567 
Plynarne 0850 111 727 
Voclarne 0800 121 333 
Tiesriove volania 
Policia 158 
Zachranna sluiba 155, 16 155 

Poznamka: 
V pripade, ak Hasiesky a zachranny Otvar Hlavneho mesta SR Bratislavy uroi vo svojom rozhodnuti 
me podmienky k usporiadaniu podujatia Velkonoone trhy — Trnavske Myto 2022, najomca sa 
zavazuje uzavriet s Prenajimaterom dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktoreho bude akceptacia 
podmienok uroenych v rozhodnuti Hasi6skeho a zachranneho Otvaru Hlavneho mesta SR Bratislavy. 
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Priloha d. 5 k Zmluve 

Kodex trhovnika „Verkonoenj(ch trhov — Trnavske Mjito 2022" 

Kakdy predajca verkonoanych trhov sa zavazuje doditiavat Kodex dobreho trhovnika a viest svojich 
predajcov k docirtiavaniu nasledovnych zasad: 

- Svojim spravanim a pristupom, ponukanymi produktami a sluibami a vzhradom svojho stanku sa 
budem sna2if o maximalnu spokojnosf nav§tevnikov verkonoOnych trhov. 
Budem dbaf na kvalitu a aerstvost pondkanYch tovarov, pochutin a slubeb. 
Kakdeho zakaznika pozdravim a na zaver predajneho rozhovoru podakujem. 
Budem dbat na poriadok, Oistotu a hygienu ponOkanych tovarov a pochutin, stanku aj okoliteho 
priestoru verkonoenych trhov ako aj pracovneho obleoenia predajcov. 

- Dodr2im v§etky zmluvne podmienky najmu stanku verkonoOnYch trhov, budem chranif majetok a 
naklady prevadzkovatera, re§pektovat' upozornenia spravcu trhov. 
Zabezpeeim riadne oznaaenie ponukanych tovarov, pochutin a slu2ieb viditernymi cenovkami. 

- Budem separoval recyklovaterny odpad vznikajtici pri prevadzke verkonoonych trhov. 

Podia Kodexu dobreho trhovnika sa Najomca ako predajca zavazuje k nasledovnym povinnostiam, a to: 

- original povolenia umiestnif na viditernom mieste (pravY horny roh stanku) a na vyzvanie 
opravnenych osOb sa preukazat tymto povolenim. 

- pri predaji obOerstvenia: 
o preukazat sa povolenim k ainnosti od prislu§neho organu verejneho zdravotnictva; 
o preukazal sa dokladom o kOpe biodegradovaternych materialov; 
o dodrkiavat zasady osobnej hygieny, zabezpeoif v umyvacom dreze teLicu tepid vodu 

a vlastnu smetnii nadobu; 
o obsluhujiici personal musi mat vyhovujOce pracovne obleOenie a musi byt zdravotne 

a odborne sposobily; 
o v§etky potraviny vratane pokrmov musia byt' znameho povodu, zdravotne ne§kodne, 

v spotrebnYch lehotach, podavane do nenavratnych obalov, v mieste konania akcie 
musia byf k nahliadnutiu doklady o nadobudnuti tovaru; 

o pri priprave a podavani pokrmov musi byt dodr2iavany teplotny refazec, v 
dostatoOnom mno2stve musia byt' zabezpeeene chladiace zariadenia na uskladnenie 
potravin vy2adujucich chladenie, nakladaf s tukom/olejom pou2it9m pri priprave jedal 
v sdade s ustanoveniami zakona 6. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

Zmluvna strana: 

zast: 	  

	 dna 	2022 
odtlaeok-peCiatky a podpis 
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FaktOra 6. 

( variabiln symbol) 202203 

1805700009 / 5600 6.4.2022 

BIC KOMASK2X 

ISAN : SK21 5600 0000 0018 0570 0009 

Dodavatef : 	 ICO.  00491870 DIO: 	2020887022 
IC SK2020887022 

EKO-PODNIK VPS 

Halatova 20 
832 90 Bratislava 

Odberatef 

Balog Tomat 

Preneov 19 

969 73 Pren6ov 

ICO : 	 DIC 	 IC DPH. 

Datum vystavenia : 
Datum dodania 

Datum splatnosti 

Konst. symbol 

Spec. symbol 

Banka dodavatela 
Zinitivu / Obiednavka 

Prima banka Slovensko, as. 

06/04/2022 

10/04/2022 

10/04/2022 

PP 

Nazov a druh tovaru / slutby Dphl 1 Mno MJ Cena/MA Celkom EuA 

Fakturuleme yam pa prenAjom predajneho stAnku a slutbami spojervimi s prenajmom pooas 
"Veikonoanc/ch trhov - Trnavske Mj/to 2022" konanjtch v termine od 7.4.2002 do 10.4.2022 v 
Bratislava nasledovne: 

Prenajom predajneho stanku 7.4-10.4.2022 MT 	 20 

ZD 20% : 	40.00 

40.00 40.00 

Spolu 	: 40.00 

DAIZ1 	20%: 8.00 

TOTAL 	: 48.00 

K 011RADE: 48.00 

EKO -podnik VPS 0 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 

ItO: 00491870 Dlt: 2020Rit7nn 
DPH; SIC2020887C 

Pernecka Olga 	 tel : 44 259 920 Vystavil : 



Detailna legenda + odbery energil 

Street food stanky Stanky drevene velke Kolotoe 

1 BretOnske palacinky -6 kW, 32A/5 1 Gruzinsky posUch - 220V K 	Kolotot - 4kW/32A/5 
2 Teryiaky and Fresh - 8kW, 32/5 2 Merch - 220V 
3 Cornell 's Food Deal - 17 kW, 32A/5 3 D2emy, medy, karamel - 220V Naviac: 

4 

5 
6 

Staropramen - 

Gill Va'Skoyit'oya - 220 V 

Burgertown - 32A/5 

4 Medoyniky - 220V 
Organicke sirupy PotockY - 220V 
Medaren 

7 Lima Bar - 220V Stanky male 
8 Cariocas - 10kW,32A/5 
9 Dobroty na kolesach - 10kW 1 Drobne umelecke predmety - 220V 

10 Roll Town 4kW, 16A/3 2 Velkonot ny textil 

11 Kollarovsky Trdelnik - 220V 3 Drevene yyrobky 

12 U nas 10kW, 32A/5 4 Paliaoyanie/Patchwork 

13 Bramm - 2 x 220V 5 Rezbar / Sperk 

14 Craft Beer/Pagke a Kolke 220V 6 Koiky/Korbate 

WC 4-)/ 

4..16 

\\IIV.W.W11,111/11j1/111[6sas 
11111,111,.. 

0 0 0 0 0 © 

FS 
4r3 

Z+DJ 

• 
t=3  

Legenda 

WC 2x 2eny, 2x mu2i, lx vozitkar 

• Dreveny st6nok zavret9 

II Maly stanok 

III Food street stanok 

Kolotot 

Privod vody 

Zvukar + DJ 

1111 Koe na separovanie odpadu 

Verky stand-up st61 

Pivny set — st61 



Usmernenie Mestskej 6asti Bratislava — Nove Mesto, oddelenie iivotneho 
prostredia a itzemneho planovania k nakladaniu s odpadom pri 

konania pri1eiitostr4rch trhov 

1. Prevadzkovatelia 	vykon6vajtki 	predaj 	napojov, 	obEerstvenia, 	potravin 	a ineho 
nepotravinoveho sortimentu musia maf povolenie Hinnosti od prisligneho organu 

verejneho zdravotnictva, prip. pisomne oznamenie o zgati tinnosti v silade s § 52 ods. 8 
z6k. E. 355/2007 Z.z.. 

2. Predaj potravin, pokrmov a napojov a ineho nepotravinoveho sortimentu je mo2ne realizovaf 

na bezpragnom mieste z predajnYch stankov, ktore moiu byf otvorene iba z prednej asti, 

v ktorej je umiestneq predajncr pult. V stanku musia byf pracovnici aj potraviny chraneni 

pred nepriazniqmi vonkajgimi vplyvmi. Vystavovane a skladovane potraviny a n6poje musia 

byf zabezpdene proti akemukorvek znetisteniu. 
3. Pre uvedenu einnosf je potrebne zabezpetif vodu, ktora spina poiiadavky Vyhlagky MZ SR'6. 

247/2017 Z1., ktorou sa ustanovuj6 podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej 

vody, programe monitorovania a mana2mente rizik pri zasobovanf pitnou vodou v zneni 

neskorgich predpisov v mieste konania hromadneho podujatia. 
4. Pri stankoch s predajom napojov a pokrmov je potrebne zabezpetif dostatotne mno2stvo 

odpadov‘ich nadob a kontajnery na tuhY komunalny odpad a ich pravidelne vyprazdnovanie 

podra potreby a okolie predajneho miesta udr2iavaf v eistote. 
5. Pre zamestnancov stankov s predajom potravin, pokrmov a napojov musia byf zabezpetene 

WC vo vzdialenosti do 100 m a musia byf oddelene od z6chodov pre konzumentov. 
6. V pripade predaja pokrmov a napojov je potrebne zabezpetif zachody pre konzumentov vo 

vzdialenosti do 100 m. 

7. Napoje a obterstvenie podAvaf len do nenavratmich obalov. 
8. Zariadenia na osobno hygienu je potrebne vybavif dostatoNim mnoistvom toaletncich 

potrieb (tekute mydlo, papierove utierky, dezinfekcia na ruky), paas podujatia v nich 
zabezpetlf dozor, priebe2ne tistenie a dezinfekciu. 

9. Pred zatatim podujatia a po skonteni podujatia zabezpe6if vy6istenie dotknutYch priestorov. 


