
ZMLUVA 0 NAJME MAJETKU 

C. 04/0D/2022 

tlanok 1 

Zmluvne strany 

Nazov: 

Sidlo: 

Zasttipen3'r: 

ICO: 

DPH: 

Bankove spojenie: 
islo dew: 

E-mail adresa: 

/cralej aj „Prenajimater"/ 

a 

Obchodne meno: 

Sidlo/Miesto podnikania: 

Zastiipeny: 

ICO: 
DPH: 

Registrovanjr: 

Bankove spojenie: 
Cisio tlau: 
Tel. kontakt: 

E-mail adresa: 

EKO - podnik verejnoprospegnSrch sIuieb 

Halagova 20, 832 90 Bratislava 

JUDr. Daniel Hulin, poveren vfronom funkcie riaditera 

00 491 870 

SK2020887022 

Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
riaditel@ekovps.sk  

Igor Caletka - MOLES 

Moravska 6437/19, 900 27 Bemolakovo 

Igor Caletka 

50 808 974 

neplatca 

ZapisanYr v 2R SR, oe Senec 	:. 110-256004 

UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
5k14 1111 0000 0014 2673 6001 

/dalej aj „Najomca" a spolu s Prenajimaterom dalej aj „Zmluvne strany"/ 

uzatvaraja v zmysle ust. § 663 a nasl. zakona 40/1964 Zb. ObCiansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov 
a prislugqmi ustanoveniami Obchodneho zakonnika a zakona 	116/1990 Zb. o najme a podnajme 
nebytovyrch priestorov v zneni neskorgich predpisov 

Zmluvu o najme pozemku 
/ dalej len ako „Zmluva" I. 

lanok 2 

tjvodne ustanovenia 

2.1 	Prenajimater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podra zakona 	377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s uznesenim 2/1990 z 2. 
zasadnutia Miestneho zastupiterstva mestskej 'asti Bratislava — Nove Mesto, konarteho dna 20.12.1990, 



ktorý  vykonáva  správu  majetku  Mestskej  časti  Bratislava  -  Nové  Mesto,  Junácka  1,  Bratislava  alebo

majetku, ktorý bol mestskej časti zverený.

2.2       Nájomca je podmkatel'ským subjektom podnikajúcim podľa právneho poriadku slovenskej republiky

s predmetom činnosti najmä v oblasti poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predaj.om

na  priamu  konzumáciu.  Nájomca  má  záujem  v rámci  svoj.e).  podnikateľskej  činnosti  prevádzkovať

občerstvovacie  zariadenie  (mobilný  stánok)  za  účelom  poskytovania  služieb  rýchleho  občerstvenia

v spojení s predajom na priamu konzumáciu.

Článok 3
Predmet zmluvy a Predmet nájmu

3.1       Predmetom  tejto  Zmluvy  je  úprava  práv  apovinnosti  Zmluvných  strán  pri  nájme  časti  majetku

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

v správe Prenajímateľa v prospech Nájomcu.

Prenajímateľ vyhlasuje, že vykonáva správu nasledovných nehnuteľností - pozemkov nachádzajúcich
sa  v areáli  prírodného  kúpaliska  Kuchajda,  parcela  registra  ,,C``  č.  15123/1  o výmere  22.453,00   m2  ,

druh pozemku Ostatné plochy, ktoré sú zapísané na LV č. 2382 pre k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava -

m.č.   Nové   Mesto,   okres   Bratislava   111   vo   vlastnĺctve   Hlavného   Mesta   SR  Bratislava   v evidencii

Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru.

Prenajímateľ  prenecháva  touto  Zmluvou  Nájomcovi  časť  majetku  definovaného  v bode  3.2  tohto

článku Zmluvy do dočasného užívania nasledovne:
-  čast'  pozemku,  ktorý  tvorí  spevnená  plocha  bez  porastu  o celkovej  rozlohe  15,00  m2,  za  účelom

umiestnenia mobilného stánku určeného na poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v sezónnom

období vždy od 01. mája do 31. októbra v danom roku,
-časť  pozemku,  ktorý  tvorí  spevnená  plocha  bez  porastu  o celkovej  rozlohe  64,00  m2,  za  účelom

umiestnenia  terasy  pri  mobilnom  stánku  určeného  na  poskytovame  služieb  rýchleho  občerstvenia
v sezónnom období vždy od 01. mája do 31. októbra v danom roku,

(ďalej  aj.  ,,Predmet nájmu``),  za  čo  sa  Nájomca  zaväzuje  hradiť  Prenajímatel'ovi  ná).omné  dohodnuté
v tejto  Zmluve.  Situačné  vymedzenie  časti  pozemku,  ktorý  má  byť  Predmetom  nájmu  podl'a  tejto
Zmluvy  tvorí  neoddeliteľnú  Prílohu  č.  2  tejto  Zmluvy.  Nájomca  vyhlasuje,  že  takéto  vymedzenie

Predmetu  nájmu je dostatočne zrejmé  a určité,  pričom situačné vymedzenie,  ktoré tvorí Prilohu  č.  2
tejto   Zmluvy   súhlasí   podľa   osobnej   obhliadky   so   stavom   r`a   mieste   samom   a voči   takémuto

vymedzeniu nemá výhrady a súhlasí s tým, čo má tvorit' Predmet nájmu.

Článok 4
Účel nájmu

Predmet  nájmu  sa  prenajíma  Nájomcovi  za  účelom  poskytovania  služieb  rýchleho  občerstvenia  -

prevádzkovania mobilného  stánku určeného na  predaj.  rýchleho  občerstvenia  a nápojov.   Nájomca je
oprávnený   a zároveň   povimý   počas   letnej   sezóny   návštevníkom prírodného   areálu   Kuchajda

poskytovať stravovacie služby.
Náj.omca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu využívat' Predmet nájmu na iný
účel ako dohodnutý v te].to Zmluve.

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
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v uivanl Predmetu najmu na deel dohodnuty touto Zmluvou a le od Prenajimatera sa nevy2aduje 

liadna aprava, prispelsobenie, pripadne me pinenie vritane zabezpeeenia suhlasov Uradov v stivislosti 
so stavom a vlastnosfami Predmetu najmu v ease jeho odovzdania. Nijomca dalej vyhlasuje, 2e bol zo 
strany Prenajimatera oboznimeny s pristupovymi komunikiciami na Predmet nijmu a prevadzkovym 
poriadkom arealu vzfahujiicim sa k pozemku (vo forme platneho VZN 	BA - Nove Mesto 

1/1997), ktoreho sdeasfou je Predmet najmu. Nijomca berie na vedomie priva tretich °sob vzfahuface 
sa k pozemku, ktoreho easf tvori Predmet najmu a voei takymto pravam tretich ()sob, ktore mu 
nebrinia v uEvani Predmetu najmu na dohovorenyüeI, nemi vyhrady. 

Clanok 5 
Doba najmu 

Zmluva sa uzatvira na dobu ureini, a to od 01.05.2022 do 31.10.2022 

lanok 6 
Najonme a sivisiace platby, Platobne podmienky 

	

6.1 	Nijomca sa na ziklade tejto Zmluvy zavazuje platif za uilvanie Predmetu najmu nijomne. 
6.2 Zmluvne strany sa dohodli na najomnom vo vygle 440,61 EUR bez DPH mesaene (dalej aj 

„Najomni"). V pripade, e je Nijomca registrovanym platiterom DPH, k najomnemu bude 
pripoeitani DPH platna v ease zdaniterneho pinenia. Cena Najomneho bude uvedeni vo 
Fakhire/Splitkovom kalendari - s naleiitosfami datioveho dokladu v zmysle zikona e. 222/2004 Z. z.. 

	

6.3 	Nijomne je splatne vidy k poslednernu dnu kaideho prIslugneho mesiaca poeas trvania doby najmu 
v alikvotnej vy5ke, a to aj bez pripadneho vystavenia faktdry alebo vraCtovania. Nijomne sa povaiuje 
za uhradene dnom pripisania platby v prospech Prenajimatera. Prenajimater vystavi do piatich (5) 
pracovnych dni po prijati platby Najomcovi Fakturu na prislugnd dobu najmu s naleiitosfami 
danoveho dokladu v zmysle zikona e. 222/2004 Z. z. s tYm, e ditumom dodania bude den prijatia 
platby. 

	

6.4 	V Najoinnom nie sü zalunute dhrady za energie a dodivky s1uieb spojenych s uilvanim Predmetu 
najmu (dalej aj „Sluiby"), ktore sa zavazuje hradif Najomca zilohovo vo vy§ke a lehotach podra 
aktualnej Faktdry/Splitkoveho kalendira, a to pre odvoz odpadu, dodavku vody a elektrickej energie 
na podklade samostatneho meradla energii, zriadeneho pre Predmet nijmu. Najomca je povinny 
zabezpeeif na vlastne niklady ingtalaciu samostatnych meradiel elektrickej energie a vody dodivanych 
pre Predmet najmu, k eomu mu Prenajimater diva stahlas podpisom tejto Zmluvy v pripade, ak sa na 
predmete najmu nenachadzajii. Najomca samostatne zodpovedi za ddribu a predpisane sktigky na 
meradlach sIdEacich pre meranie odberu energii a sluiieb dodivanych samostatne pre Predmet najmu 
v sidade so v5eobecne zivaznyrni privnymi predpismi. 
V pripade, ak na ziklade vydetovarda skutoeneho odberu dodavanych sIuieb od ich dodivaterov 
Prenajimater zisti ku koncu prislugneho vydetovacieho obdobia alebo ku ditu ukoneenia najornneho 
vzfahu nedoplatok na dhradich za poskytovane sluIby a dodavky Nijomcovi, zavazuje sa takyto 
nedoplatok uhradif Nijomca Prenajimaterovi, a to vo vfgke a lehote podra jeho vyuCtovacej faktdry. 
Pripadny takto vzniknutY preplatok sa Prenajimater zavazuje vratif Najomcovi, a to na ziklade 
pisomnej vyzvy Nijomcu. Prenajimater je opravneny vzniknuty preplatok zapoeitaf jednostranne 
s jeho pohradivkami voei Nijomcovi. V prIpade, ak Prenajimater pri odpoete spotreby jednotlivych 
medii zisti podozrenie z neopravnenej manipulicie s meradlami ureenymi pre merarde odberu energii 
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a sluIieb dodavanych samostatne pre predmet najmu v salade so vgeobecrie zavaznYmi pravnymi 

predpismi alebo touto zmluvou alebo clojde k pogkodeniu tychto meradiel, povaiuje sa to za zavalne 

poruknie tejto zmluvy. V takom pripade je Najomca povinny Prenajimaterovi uhradif zmluvna 

pokutu vo vile 100,- EUR za kaide jedno zistene poruknie tohto ustanovenia. Zaroven je to davod 

na odsttlpenie od zmluvy zo strany Prenajimatera. Okrem toho v pripade nemoinosti odpoau 

spotreby dodavaneho media za konkretne obdobie bude nasledne Prenajimaterom fakturovana 

najomcovi spotreba prislugneho media vo vfale 1,2 nasobku spotreby zistenej za predchadzajace 

thelovacie obdobie. V pripade, ak takto nebude mane spotrebu uthf, urei vygku spotreby 

Prenajimater ako 1,2 nasobok spotreby vYmerou a predmetom'6innosti porovnaterneho predmetu 

najmu s najvyMou spotrebou a ak ani takto nebude molne spotrebu ureif, urI ju Prenajimater 

odhadom na zaklade vlastnej avahy. 

	

6.5 	Najomca bude hradif Najomne bezhotovostnym prevodom na tit'et Prenajimatera uvedeny v zahlavi 

tejto Zmluvy, pokiar Prenajimater neurel inak. 

Pre pripad omeikania Najomcu s uhradou akehokorvek splatneho zavazku na podklade tejto Zmluvy 

sa Zmluvne strany dohodli na zmluvnej pokute vo vygle 0,05% denne z drinej sumy za kaidy den 

omegkania, s im Najomca bez vyhrad sahlasi. 

6.6 Najomca nema pravo zapoCitaf svoje pohradavky alebo naroky voel Prenajimaterovi proti 

pohradavkam alebo narokom Prenajimatera voi Najomcovi na Najomne alebo na platby ani proti 

inym narokom alebo pohradavkam Prenajimatera voCi Najomcovi vzniknutymi na zaklade Zmluvy 

alebo zadrliavaf a neplatif Najomne alebo akakorvek me platby (ich e'asf) podra Zmluvy z dovodu 

akychkorvek narokov alebo pohradavok Najomcu voe'i Prenajimaterovi. Najomca nie je opravneny 

svoje pohradavky voel Prenajimaterovi postapif na tretiu osobu bez predchadzajaceho pisomne:ho 

sahlasu Prenajimatera. 

	

6.7 	Najomca ma narok na pomerna zravu z Najorrmeho iba vtedy, pokiar Najomca mole Predmet najmu 

uiivaf obmedzene len preto, e Prenajimater si nepini svoje povinnosti zo Zmluvy. Najomca nie je 

povinny platif Najomne iba vtedy a vyluene len za ten as, ked Najomca nemohol uilvaf Predmet 

najmu v celosti v salade s dohodnutym ikelom preto, e Prenajimater si nepinil svoje povinnosti zo 

Zmluvy. Narok na poskytnutie zravy musi byf Najoincom uplatneny u Prenajimatera pisomne bez 

zbytoeneho odkladu. Akekorvek rozhodnutie spravrieho organu, ktorym bude znemolnene Najomcovi 

vykonavaf podnikaterska annosf a uilvaf predmet najmu na dohodnutY ue'el po dobu trvania tejto 

Zmluvy nema vplyv na povinnosf Najomcu platif dohodnute Najomne riadne a vas a ani nezaldada 

pravo Najomcu na zravu z Najomneho. 

6.8 Najomne mole Prenajimater valorizovaf na zaklade harmonizovaneho indexu spotrebiterskych cien 

oproti rovnakemu obdobiu minuleho roku, zverejnovaneho 	tatistickym aradom SR, prf6om 

vychodiskovou hodnotou indexu bude hodnota (vygka) indexu vykazana tatistickym Uradom SR 

v mesiaci, v ktorom priglo k podpisu tejto Zmluvy. Prva valorizacia najmu mole byf uskutoCriena od 

zaaatku 2. roku trvania najomneho vzfahu. Najomne môe byf nasledne pravidelne valorizovane 

kaidoroene o mieru narastu harmonizovaneho indexu spotrebiterskych cien oproti rovnakemu 

obdobiu minuleho roku. Neuplatnenie naroku na valorizaciu Prenajimaterom k zaelatku 

nasledujaceho, valorizacii podliehajaceho roku trvania najmu, neznamena vzdanie sa naroku na 

Najorrine zvygene o hodnotu indexu. Prenajimater je opravneny tento narok uplatnif kedykorvek za 

obdobie, kedy narok vznikol, hoci nebol uplatneny k zthatku prislugneho roku trvania najomneho 

vzfahu a Najomca je ho povinny uspokojif v rovnakej vygle, ako keby bol tento narok Prenajimaterom 

uplatneny k zgatiu plynutia prisluaneho nasledujaceho roku trvania najomneho vzfahu. V pripade, le 

Prenajimater neuskuto&al valorizaciu najomneho poe'as niekorkych rokov, je opravnenY valorizovaf 
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6.9

nájomné  kedykol'vek  neskôr  o hodnoty  indexov  všetkých  rokov,  kedy  nedošlo  k valorizácii.  Takto

valorizované Nájomné plati' počnúc uskutočnením tejto valorizácie.

Nájomca  týmto  výslovne  súhlasí  s tým,  aby  mu  Prenajímateľ  na  plnenie  poskytované  podl'a  tejto

Zmluvy vystavoval elektronické faktúry a tieto mu následne zasielal elektronickou formou (e-mailom).

Pokiaľ  Prenajímater  zvolí  pre  jednotlivé  plnenie  elektronickú  faktúru  a jej  následné  elektronické

doručenie, nie je povinný vystaviť faktúru v inej (listinnej) forme.

6.9.      Za  účelom  elektronickej  fakturácie  si  Nájomca  volí  adresu  uvedenú  v záhlaví  tejto  Zmluvy,  pričom
v prípade zmeny či doplnenia ďalšej. adresy je povinný doručiť svoj.u požiadavku/oznámenie o zmene
Prenajímateľovi   aspoň   pät'   (5)   pracovných   dní   pred   požadovanou   účinnosťou   takejto   zmeny.
Prenajímateľ si  vyhradzuje právo overiť si  správnosť poskytnutej  adresy kontrolným  e-mailom,  a to
kedykoľvek  počas  trvania  vzťahu  založeného  touto  Zmluvou.  Nájomca  zároveň  súhlasí  s tým,  že
Prenajímateľ je oprávnený za účelom zabezpečenia vierohodnosti, neporušenosti obsahu a čitatel'nosti
elektronických  faktúr  využi'vať  fomát  .pdf  a/alebo  akýkorvek  iný  obdobný  elektronický  formát,

prípadne  faktúry  opatrit'  zaručeným  elektronick)h  podpisom  (formát  .asice,  prípadne  .xzep)  alebo
heslom. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú najneskôr tretím dňom odo dňa j.ej odoslania na
e-mailovú adresu Nájomcu, a to bez ohľadu na to, či sa s ňou Nájomca reálne oboznámi.

Článok 7
Práva a povinnosti Zmluvných strán

Podčlánok 7.i
Poistenie predmetu náj mu

7.1.1    Nájomcovĺ  sa  odporúča  uzatvoriť  a  na  vlastné  náklady  po  celú  dobu  nájmu  udržiavat'  v platnosti

a účinnosti  poistné  zmluvy,  ktoré  budú  pokrývat'  poistenie  jeho  majetku,   ktorý  sa  nachádza  na
Predmete   nájmu   aškody   spôsobené   tretím   osobám   vsúvislosti   sužívaním   Predmetu   nájmu.

V prípade, že takéto poistenie Nájomca neuzavrie, nemôže si v prípade odcudzenia, poškodenia alebo
hocijakej   ďalšej   škody   na   vlastnom   majetku   alebo   voči   tretím   osobám   túto   škodu   uplatňovať

u Prenajímateľa.  V prípade,  že je takáto škoda uplatnená voči Prenajímateľovi,  zaväzuje sa ju uhradiť

Nájomca bezodkladne po doručení výzvy zo strany Prenajímateľa a predložení výzvy na jej úhradu zo
strany tretej osoby.  Takéto  plnenie sa nepovažuj.e za  bezdôvodné obohatenie na  strane Prenajímatel'a
ale plnenie záväzku Nájomcu uplatneného treťou osobou voči Prenajímateľovi.

7.1.3   Náj.omca   berie   na   vedomie   auznáva,   že   akékol.vek   poistenie   uzavreté   zo strany   Henajímatel'a

vzt'ahujúce sa k Predmetu nájmu sa nebude vzt'ahovať na majetok Nájomcu, bez ohradu na skutočnost',
či je tento majetok zabudovaný do Predmetu náj.mu alebo nie.

7.1.4   Nájomca  i  Prenajímateľ  týmto  vzájomne  potvrdzuj.ú,  že  si  neuplatnia  nároky  na  odškodnenie  voči

druhej Zmluvnej strane za straty alebo škody na majetku v tom rozsahu, v akom je takáto strata alebo

škoda   poškodenému   uhradená   z príslušnej   poistnej   zmluvy,   uzatvorenej   podra   tejto   Zmluvy

Prenajímatel'om alebo Nájomcovi, a to ku dňu vzniku takýchto nárokov.

Podčlánok 7.2
Údižba predmetu nájmu, jeho úpravy a Bezpečnosť

7.2.1    Nájomca  je  povinný  počas  celej  doby  nájmu  nepretržite  udržiavať  poriadok  a čistotu  na  Predmete

nájmu, ako aj v okolí 20 metrov od Predmetu nájmu a samotného miesta prevádzkovania obchodného
zariadenia, atrakcie alebo poskytovania služieb a zabezpečiť, aby sa odpad a iné emisie, ktoré vznikajú

v súvislosti  s jeho  činnosťou  na  Predmete  nájmu  nešírili  v prírodnom  areáli  Kuchajda  a neobťažovali
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tretie  osoby.  Za  tým  účelom  je  Nájomca  povinný  vcelom  rozsahu  vykonávať  údržbu  a  úpravy
Predmetu nájmu spojenú s užívaním Predmetu nájmu, ako aj opravy a údržbu zariadení, ktoré sú na
Predmete  nájmu  umiestnené  (najmä  kosenie  prenajatej  plochy,  jej  čistenie,  spevnenie,  zabránenie

v hromadení  odpadu,  výmena  poškodených  častí  a  pod.)  bez  ohľadu  na  výšku  nákladov  na  takúto

údržbu  a  úpravu,  vrátane  všetkých  inštalácií,  pri'slušenstva  a vybavenia  umiestneného  v súčasnosti

resp. kedykoľvek v budúcnosti na Predmete nájmu. Plnenie tejto povinnosti zabezpečuje Nájomca bez

zbytočného  odkladu  a  výlučne  na  vlastné  náklady.  S ohl'adom  na  charakter  Predmetu  nájmu  sa

Zmluvné strany  dohodli,  že Prenajímateľ nezabezpečuje žiadnu údržbu,  úpravy a opravy Predmetu
nájmu, ani zariadení a inštalácií na Predmete nájmu.

Ak uvedené práce v zmysle predchádzajúcej vety Nájomca bez zbytočného odkladu nezabezpečí sám,

j.e tak oprávnený urobiť Prenajímateľ na náklady Nájomcu.
7.2.2   Nájomca nie je počas doby nájmu oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu na Predmete

nájmu   vykonať   úpravy,   stavebné   zmeny   a inštaláciu   nových   technologických   a iných   zariadení

a stavebných prvkov Nájomcu, ktoré budú mať charakter konštrukcií pevne spojených so zemou (d'alej

len  ,,Úpravy").  Žiadosť  o udelenie  súhlasu  na  Úpravy  musí  obsahovať  opis  požadovaných  Úprav.
Súhlas  Prenajímateľa  s Úpravami  nezakladá  Prenajímateľovi  akúkoľvek  zodpovednosť za  správnosť,

dostatočnosť resp.  súlad Úprav s príslušnými právnymi predpismi a platnými technickými normami.

Ustanovením   tohto   bodu   nie   sú   dotknuté   Drobné   úpravy,   ku   ktorým  je   súhlas   Prenajímateľa
s Drobnými úpravami udelený podpisom te).to Zmluvy.
Funkčnosť (údržbu, opravy a servis) investícií Nájomcu (na jeho vlastné náklady) zabezpečuje Nájomca
v celom rozsahu bez obmedzenia.

7.2.3    Nájomca sa zaväzuje,  že akékoľvek Drobné úpravy a/alebo Úpravy a užívanie Predmetu nájmu budú

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

pachom a ďalšími nepriaznivými vplyvmi tretie osoby neprimeraným spôsobom.  Nájomca sa zaväzuje
vykonávat' akékol'vek Úpravy až  po tom,  čo  obdržal  k takýmto Úpravám všetky povolenia a súhlasy

dotknutých orgánov a organizácií, 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

normami a hygienickými, bezpečnostnými a protipožiamymi predpismi aktuálne platnýmĺ na území

Slovenskej republiky tak, aby nevznikla škoda na mai.etku alebo živote a zdraví osôb a nesmie používat'

látky,  postupy  a  zariadenia  poškodzujúce  životné  prostredie  výparmi,  hlukom  (reprodukovanou
hudbou a pod.) a vibráciami alebo inak, nad hranicu pn'pustnú podľa príslušných noriem platných na

území Slovenskej republiky.

7.2.5   Nájomca je zodpovedný za bezpečný technický stav svojich zariadení používaných na Predmete nájmu
alebo v jeho bezprostrednom okolí, je povinný zabezpečiť ich predpísané odbomé prehliadky a skúšky,

ako aj odstránenie závad v nich uvedených.

7.2.6    Nájomca  je  povinný  na  viditel'nom   mieste  vbezprostrednom   okolí  Predmetu  nájmu,   kde  bude

vykonávať  svoju  podnikateľskú  činnosť,  umiestnit.  cenníky  a váhy  poskytovaného  sortimentu  a na

účtovanie poskytnutých služieb a produktov využívat' výlučne registračné pokladnice.
7.2.7   Nájomca je povinný pri užívaní Predmetu nájmu  dodržiavat' VZN  MČ BA - Nové Mesto č.  1/1997 v

znení ).eho neskorších zmien /prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda/ viátane vymedzenej

prevádzkovej   doby,   ako   aj   d'alšie   všeobecne   záväzné   právne   predpisy   a   pokyny   Prenajímatel'a.
Zároveň je Nájomca povinný rešpektovať a dodržiavať pokyny správcu areálu Kuchajdy.

7.2.8   Povinnosti stanovené v tejto Zmluve sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na zamestnancov Nájomcu, či iné

osoby,   ktoré   Nájomca   poveri'   alebo   splnomocní   výkonom  jeho   činnosti'   v súvislosti   s užívaním
Predmetu nájmu a prevádzkou bufetu. Porušenie povinností podl.a tejto Zmluvy týmito osobami má za

následok porušenie povinností samotným Nájomcom.
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Podčlánok 7.3
Prevzatie a vrátenie Predmetu nájmu

7.3.1    Nájomca je  povinný  Predmet nájmu  prevziať najneskôr ku  dňu  začatia nájmu  dohodnutému  v tejto

Zmluve okrem pri'padu 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 ná).mu, jeho

stavu,  vrátane  stavu  a čísiel  meradiel  energĺí  dodávaných  k stavbe,  nachádzajúcej  sa  na  Predmete

nájmu, a vyhlásenie Náj.omcu, že Predmet nájmu bez výhrad preberá, pokial. bude Prenajímater trvať
na spísaní takéhoto protokolu.

7.3.3   V prípade skončenia Nájmu je Nájomca povinný na vlastné náklady do piatich (5) pracovných dní odo

dňa skončenia nájmu z akéhokol'vek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom:
a)   vypratať  Predmet  nájmu  -  odstrániť  z Predmetu  nájmu  akýkoľvek  hmotný  majetok  Nájomcu,  či

tretích osôb (vrátane rekonštrukcie poškodeného zatrávnenia pri'padne inej zelene),.

b)  odstrániť z Predmetu náj.mu všetky Úpravy (technické,zhodnotenie) vykonané Nájomcom tak, aby

pri skončeni' nájmu Úpravy Predmetu nájmu nemali Žiadnu  zostatkovú hodnotu,  ak Prenajímateľ
neoznámi inak,.

c)   odborným   spôsobom   opravit'   aodstránit'   akékorvek   škody   na   Predmete   nájmu   spôsobené

Nájomcom alebo vyprataním majetku Nájomcu a odstraňovaním jeho Úprav.
Nájomca je ďalej povinný do piatich (5) dní odo dňa skončenia nájmu:

d)  uhradiť všetky  nedoplatky  spojené  s Predmetom nájmu  vrátane  neuhradeného  nájomného,  resp.

jeho alikvotnú časť za dobu nájmu.
7.3.4   V prípade, ak Nájomca nesplní včas svoje povinnosti vyplývajúce pre Nájomcu z bodu 7.3.3 Zmluvy, je

povinný  zaplatiť  Prenajímateľovi  zmluvnú   pokutu   vo   výške  20,-   EUR  za   každý  aj   začatý   deň
omeškania.  Prenajímatel'  má  rovnako  v takom  pri'pade  právo,  nie  však  povinnosť  vypratať  Predmet

nájmu, odstrániť všetky úpravy, vykonať opravy a uviesť Predmet nájmu do takého stavu, v akom bol

ku dňu odovzdania Nájomcovi, pričom Prenajímater má popri zmluvnej pokute, aj nárok na náhradu
všetkých nákladov,  ktoré mu v súvislosti so zánikom nájmu  a vyprataním Predmetu nájmu v zmysle
vyššie uvedeného vznikli. Ak tak Prenajímateľ podľa vlastného uváženia neučiní, na základe dohody

Zmluvných  strán  platí,  že  všetky  takéto  Nájomcom  včas  neodstránené  hnuterné  a nehnutel'né  veci

(vrátane vstavaní a úprav Nájomcu)  nachádzajúce sa v Predmete nájmu,  ktoré budú Prenaji'rnateľom

protokoláme   spísané   sa   stanú   kúpnou   zmluvou   vlastníctvom   Prenajímatera   za   kumulatívneho
splnenia nasledovných podmienok:

a)   Prenajímatel' Nájomcovi po márnom uplynutí lehoty uvedenej v bode 7.3.3 tejto Zmluvy písomne

oznámi,  že  má  záujem  na  uplatnení  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

všetky veci z Predmetu nájmu neodstráni,.

c)   Nájomca v pozícii Dodávatel'a vecí vyhotoví Prenajímatel'ovi v pozi'cii Odberateľa vecí faktúru v

hodnote  100,-EUR  bez  DPH  za  neodstránené  hnuteľné  a nehnuteľné  veci  (vrátane  vstavaní

a úprav Nájomcu) nachádzajúce sa na Predmete nájmu. V prípade, že je Nájomca registrovaným

platiteľom  DPH,   k fakturovanej   hodnote  bude  pripočítaná   DPH  platná   v čase  zdanitel'ného
plnenia.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v prípade,  že  Nájomca  z pozi'cie  dodávatel'a  faktúru
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nevyhotoví,  môže v súlade so Zákonom o  dani  z pridanej  hodnoty č. 222/2004 Z.z.   túto  faktúru

v mene a na účet Nájomcu vyhotovit' Prenajímatel', na čom sa Zmluvné strany výslovne dohodli a

Nájomca  akceptuje  takto  vyhovenú  faktúru.  Faktúru  v mene  a na  účet  Nájomcu  vyhotovuje

Prenajímateľ podl'a zákona členského štátu, v ktorom j.e miesto dodania vecí;

d)  Prenajímateľ  zaplatĺ  fakturovanú  sumu  na  účet  Nájomcu  alebo  povinnosť  zaplatit'  túto  sumu

zanikne  in)h spôsobom zániku záväzkov.

Po  splnení  uvedených  podmienok  Nájomca  prevádza  na  základe  tohto  článku  Zmluvy  všetky

Prenajímatel'om spísané hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré ostali na Predmete nájmu na Prenajímateľa

za uvedenú sumu, pričom pre prípad pochybností platí, 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 realizovat' aj formou započítania tejto pohľadávky

Nájomcu voči svojim splatným pohl'adávkam. Na účely tohto ustanovenia sa nárok Nájomcu stane
splatným márnyin uplynutím dodatočnej lehoty podľa písm. b) tohto bodu Zmluvy.

Podčlánok 7.4
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.4.1    Nájomca  je  oprávnený  prenechať  Predmet  nájmu  alebo  jeho  časť  do  podnájmu  (alebo  do  užívania

z akéhokoľvek   titulu   a akýmkorvek   spôsobom)   len   s výslovným   a vopred   udeleným   písomným

súhlasom  Prenajímatel'a,  daným pred uzavretím príslušnej  zmluvy o podnájme  (inej  zmluvy).  Súhlas

Prenajímateľa  môže  byť  daný  výlučne  ako  súhlas  s konkrétnym  znením  zmluvy  o podnájme  (inej
zmluvy), ktoní má Nájomca v úmysle uzaviiet'.

Ak vyššie uvedeným spôsobom súhlas Prenajímateľa nebol daný, alebo ak Náj.omca uzatvoril zmluvu

o podnájme  (inú  zmluvu)  v inom  znení,  než  bola  Prena].ímatel'om  odsúhlasená,  je  takto  Ná].omcom

uzatvorená zmluva neplatná. Zároveň sa to považuje za dôvod na odstúpenie od tejto Zmluvy.
7.4.2   Nájomca je povinný  dňom  začatia nájmu  užívať Predmet  nájmu  v súlade  s touto  Zmluvou tak,  aby

Nájomca užívani'm Predmetu nájmu nespôsoboval Prenaji'matel'ovi a tretím osobám škodu ani hrozbu

vzniku škody, ani ich neobmedzoval v ich užívacích a vlastníckych právach.

7.4.3   Nájomca  je  povinný  v prípade  nebezpečenstva  hroziacj  alebo  vzniknutej  škody  na  zdraví  alebo

majetku  umožnit'  Prenajímateľovi,   pri'padne  inej  poverenej   osobe  alebo  oprávnenej   osobe  podľa

zákona, vstup na Predmet nájmu.
7.4.4   Prenajímateľ  je  oprávnený  po  predchádza).úcej  dohode  kedykol'vek  kontrolovať  plnenie  povinností

Nájomcu podľa tejto Zmluvy a užívanie Predmetu nájmu a za týmto účelom vstupovať na Predmetu
nájmu.  V prípade,  že  k dohode  o kontrole  nedôjde,  je  tak  Prenajímateľ  oprávnený  urobit'  v termíne

oznámenom  Prenajímateľom,  a to  aj  za  predpokladu,  že  Nájomca  sa  v tomto  termíne  v predmete

nájmu nenachádza.

7.4.5    Nájomca  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  informovať  Prenajímatel'a  o  všetkých skutočnostiach

brániacidi riadnemu užívaniu Predmetu nájmu.
7.4.6   Nájomca  nie  je  oprávnený  stáť  ani  parkovať  v areáli  Kuchajdy,  využívať  príjazdové  komunikácie  a

okolité pozemky priľahlé k Predmetu nájmu  na  parkovanie vozidiel, prípadne uskladňovanie svojich

materiálov, ani iným spôsobom tieto užívat' nad obvyklý rámec ich určenia tak, že by t)h dochádzalo
k zasahovaniu do práv tretích osôb. Vjazd do areálu Kuchajda za účelom zásobovania Predmetu ná].mu

upravuje Prevádzkový poriadok, s ktor]h je Nájomca oboznámený. Zmluvné strany sa ďalej dohodli,
že na účely zásobovania j.e Nájomca oprávnený na dočasný v]azd  dopravným prostriedkom do areálu
Kuchajda  po  asfaltovejAetónovej  spevnenej  ploche  k  Predmetu  nájmu,  pričom  na  každý jednotli\ý
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vjazd/vykládku/vý)azd,  resp.  v]azd/nakládku/výjazd je  stanovená  doba  v rozsahu  do max.  15  minút.

Na  vjazd/výjazd  je  nájomca  povinný  použit' výhradne  k  Predmetu  nájmu  najbližšie  sa  nachádzajúci

riadny  vstup  do  areálu.  Nájomca  je  na  základe  aj  ústnej  výzvy  Prenajímateľa  povinný  preukázat'

opodstatnenie    konkrétne    realizovaného    vjazdu/výjazdu.    Vprípade,    že    Nájomca    na    výzvu
Prenajímateľa    priamo  na  mieste  nepreukáže  dostatočne  dôvodne  opodstatnenie  vjazdu  vozidla,  j.e

Prenajímateľ  oprávnený  dostupnými  zákonnými  spôsobmi  zabezpečiť  odstránenie  vozidla  z areálu

Kuchajda.

7.4.7   Náj.omca  nie je oprávnený umiestňovať ani  chovať akékol'vek  zvieratá na Predmete nájmu,  pokial' sa

Zmluvné  strany  nedohodnú  inak.  Zároveň  je  Nájomca  povinný  zabezpečiť,  aby  návštevníci  areálu

Kucha].dy nevstupovali na Predmet nájmu so zvieratami ani ich tam nevpúšt'ali.

7.4.8    Nájomca je povinný bezodkladne po uzavretí tejto zmluvy informovať Mestskú čast' Bratislava - Nové

mesto o uzavretí tejto Zmluvy.

Podčlánok 7.5

Zmluvné pokuty

7.5.1    Zmluvné strany sa dohodli,  že okrem prípadov uvedených v tejto Zmluve má Prenajímateľ nárok na

zmluvnú pokutu vo výške  100,- EUR za  každé jednotlivé porušenie povinností ustanovených v bode
4.1,  4.2,  7.2.1  až  7.2.8,  7.3.1,  7.4.1  - 7.4.3,  7.4.6,  7.4.7 a   7.4.8   tejto Zmluvy,  a to aj  opakovane.  Zmluvná

pokuta je splatná na výzvu Prenajímateľa.
7.5.2   Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nezaniká povinnosť, splnenie ktorej zmluvná pokuta

zabezpečuje, ani nárok na náhradu škody v celom rozsahu.

Článok s
Skončenie nájmu

8.1       Nájom skončí uplynutím dohodnutej doby nájmu.
8.2      Nájom môže skončiť pi'somnou dohodou zmluvných strán i pred uplynutím dohodnutej doby nájmu.
8.3       Prenajímateľ môže od tej.to zmluvy odstúpit', ak:

a)   to  ustanovuj.e  táto  Zmluva  a to  najmä  v prípade  porušení  povinností  Nájomcu,  ktoré  sú  uvedené
v bode 7.5.1 alebo inom ustanovení te].to Zmluvy alebo ak tak ustanovujú právne predpisy;

b)  Nájomca prenechá Predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu v rozpore s touto Zmluvou;
c)   Nájomca užíva Predmet nájmu v rozpore so Zmluvou alebo právnymi predpismi,. t. j. ak Nájomca

poruši'  niektorú  zo  svojich  povinností  prevzatých  touto  Zmluvou   alebo  právnymi   predpismi
a nezjedná nápravu ani v dodatočne poskytnutej lehote;

d)  Nájomca je v omeškaní s úhradou Nájomného alebo iného peňažného plnenia podra tejto Zmluvy
o viac ako 30 dní;

e)   ak Nájomca nerešpektuje pokyny a výzvy (aj ústne) Prenajímateľa a/alebo správcu areálu Kucha).da,

ktorými  je  upozornený  na  hrubé  porušovanie  ustanovení  tejto  zmluvy  alebo  Prevádzkového

poriadku  areálu  Kuchajdy,  či  iných  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  a od  porušovania
týchto ani po výzve neupusti'.

Účinky  odstúpenia  a zánik  nájmu  nastáva  okamihom  doručenia  písomného  odstúpenia  Nájomcovi.
Prenajímatel' je oprávnený v písomnom odstúpení určit' deň vypratania Predmetu nájmu aj na neskorší
deň ako je deň účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany nie sú povinné si z dôvodu takéhoto odstúpenia
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8.4

vrátiť dovtedy  poskytnuté  plnenia,  pokial' v tejto  Zmluve  nie je uvedené  inak,.  Prenajímateľ má  však

nárok na zaplatenie nájomného  za  každý  aj  začatý  kalendámy mesiac,  a to  i  ked' k odstúpeniu  došlo

v jeho priebehu. Odstúpenie nemá spätné účinky.

Nájomca j.e  oprávnený  od  tejto  Zmluvy  odstúpiť,  ak  nemôže  Predmet  nájmu  užívať nepretržite  po
dobu  dlhšiu  ako  30  dní  z dôvodov  na  strane  Prenaj.ímateľa  a Prenajímatel'  nezjedná  nápravu  ani

v dodatočne  mu  za  tým  účelom  poskytnutej  lehote  nie  kratšej  ako  14  dní  od  doručenia  výzvy  na
zjednanie nápravy. Akékoľvek rozhodnutie správneho orgánu, ktorým bude znemožnené Nájomcovi

vykonávať podnikateľskú  činnost' a užívať predmet nájmu  na  dohodnutý účel  po  dobu  trvania  tejto
Zmluvy nezakladá právo Nájomcu odstúpiť od tejto Zmluvy.

8.5       Aplikácia ustanovenia § 676 ods. 2 0bčianskeho zákonníka sa vylučuje.

Článok 9
Doručovanie

9.1       Písomnosti sa na základe te).to zmluvy doručujú druhej zmluvnej strane osobne alebo prostredníctvom

doporučenej  zásielky na  adresu  uvedenú  v tejto  Zmluve.  Náj.omca j.e povimý  každú  zmenu  adresy
ohlásiť Prenajímateľovi. V prípade, že takúto zmenu neohlási, Prenajímateľ spravidla preverí aktuálnu

adresu   na   doručovanie   písomnosti   Nájomcovi   v obchodnom/živnostenskom   registri   a v prípade
rozporu   zápisu   adresy   Nájomcu   podľa  obchodného  registra  § adresou   uvedenou   v záhlaví  tejto
Zmluvy   bude   doničovanie   prebiehať   na   adresu   uvedenú   v obchodnom/živnostenskom   registri.
Doručovanie sa bude spravovať príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ust. § 45 0Z).

9.2       Náj.omca je povinný  do  piatich  (5)  dní  odo  dňa  zahájenia  svoj.ej.  činnosti v Predmete nájmu písomne

alebo  prostredníctvom  e-mailu  Prenaj.ímatel'ovi  oznámit'  meno, priezvisko  a kontaktné  údaje  (e-mail

a telefonický kontakt)  osoby,  ktorá je oprávnená v jeho mene osobne preberať písomnosti  podl'a tejto

Zmluvy v Predmete zmluvy ale aj mimo neho. Účastníci sa dohodli na tom,  že doručenie akejkoľvek

písomnosti  podľa  tejto  Zmluvy  osobe,  ktorú  Nájomca  oznámil  podľa  tohto  bodu,  sa  považuje  za
doručenie   priamo   Nájomcovi.   Tým   nie   sú   dotknuté   ustanovenia   platných   právnych   predpisov
upravujúcich   doručovanie   písomností.   Nájomca   je   oprávnený   oznámit'   Prenajímateľovi   zmenu

kontaktnej  osoby  alebo  ďalšiu  kontaktnú  osobu  s tým,  že  počas  celej  doby  nájmu  je  povinný  mat'

zvolenú aspoň jednu kontaktnú osobu pre osobné doručovanie. Porušenie tejto povinnosti sa považuje

za podstatné porušenie tejto Zmluvy s právom Prenajímateľa od nej odstúpiť.

Článok 1o
Záverečné ustanovenia

10.1     Táto  Zmluva  nadobúda  platnost'  a zaväzuje  Zmluvné  strany  v deň,  v ktorom  ju  podpíšu  oprávneni'

zástupcovia oboch Zmluvných strán. Ak nedôjde k podpísaniu tejto Zmluvy v ten istý deň oboma ).ej
Zmluvnými  stranami,  za  rozhodujúci  deň  pre  nadobudnutie  jej  platnosti  sa  bude  pokladať  deň,
vktorom   druhá   zmluvná   strana   podpíše   Zmluvu   neskôr.   Zmluva   nadobúdaúčinnosť   dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na intemetovej stránke Prenajímateľa v súlade s ustanovením § 47a

Občianskeho zákonníka. Nájomca berie na vedomie, že na nadobudnutie účinnosti Zmluvy sa vyžaduje

jej. zverejnenie prostredníctvom intemetove). stránky Prenajímatel'a, s čím súhlasí.
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10.2 Zmluvne strany sa zavazujii, e v pripade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktorjrch spinenie 

povalujil za podstatne, zosuladia Zmluvu s aktualnym stavom, vo forme jej pisomnjch dodatkov, 

ktore bucha chronologicky 6islovane. Zmluvne strany sa dohodli, e zmluvnjr vzfah zalol'enj touto 

Zmluvou sa s vjrnimkou ust. § 663 a nasl. Obelanskeho zakonrulm o najomnej zmluve bude riadif 

prislugnjrmi ustanoveniami zakona 6. 513/1991 Th. Obchodneho zakonru'ka v platnom zneni. 

10.3 Zmluvne strany sa zavazuju, e sa vyvarujt1 akjchkorvek krokov, ktore by znemolnili, sfaiili alebo 

spochybnili prava, povinnosti alebo zavazky, ktore sü predmetom tejto Zmluvy. 

10.4 Zmluvne starry sa dohodli, e pripadne spory tykajuce sa zavazkov a povinnosti vpljvajticich z tejto 

Zmluvy sa zmluvne strany zavazujia prednostne riegif osobnjm rokovanim. 

10.5 Ak niektore ustanovenia Zmluvy nie sü celkom alebo s6asti üinné alebo neskor stratia lkinnosf, nie je 

tjrm dotknuta platnosf ostatnjrch ustanoveni. Namiesto netkinnjrch ustanoveni a na vypinenie medzier 

sa poulije Uprava, ktora, pokiar je to pravne mosinie, sa o najviac pribliluje zmyslu a tkelu Zmluvy, 

pokiar pri uzatvarani Zmluvy Zmluvne strany hito otazku brali do uvahy. 

10.6 Zmluvria strana berie na vedomie, e v stivislosti so spractivanim osobnjch ticlajov a/alebo osobnjrch 

liciajov Clenov gtatutarneho organu, spolo6rlikov/akcionarov, zamestnancov a poverenjrch osob druhej 

zmluvnej strany je viazana povinnosfou mkanlivosti v sulade s a. 90 nariadenia Europskeho 
parlamentu a Rady (E0) 2016/679 z 27. apnla 2016 o ochrane fyzickjch °sob pri spractivani osobnjrch 

udajov a o vornom pohybe takjchto ticiajov, ktorjm sa zruguje smernica 95/46/ES (Vgeobecne 

nariadenie o ochrane Uclajov) (cralej len „Nariadenie") a ust. § 79 zakona 6. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobnjch ticlajov a o zmene a dopineni niektorjch zakonov v zneni neskorgich predpisov (cralej len 

„Zakon"). Zachovivaf mkanlivosf podra tohto bodu Zmluvy sü povinnl aj jej zamestnanci, jej 

gtatutarni zastupcovia, 61enovia jej gtatutarneho organu, kontaktne osoby ako aj ostatne osoby, ktore 

prichadzaju akjrnkorvek sposobom do kontaktu s osobnjmi udajmi. Povinnosf podra tohto bodu 

Zmluvy nacralej trva aj po zaniku Zmluvy bez obmedzenia, o Zmluvna strana berie na vedomie 

a nema voCi tomu iiadne vjhrady. Zmluvna strana sa zavazuje vopred pou6if vgetky osoby podra 

tohto bodu Zmluvy o povinnosti zachovavaf mkanlivosf, a to aj po zaniku ich pravneho vzfahu k 

zmluvnej strane, a o rizikach a narokoch spojenjrch s porugenim tejto povinnosti. 

10.7 Zmluvná strana berie na vedomie, le druha Zmluvna strana spraciava jej osobne Udaje, osobne tidaje 

61enov jej gtatutarneho organu, gtatutarnych zastupcov, kontaktnjrch osob a jej zamestnancov v 

nevyhnutnom rozsahu na tkel pinenia podra tejto Zmluvy. Zmluvna strana zaroveri vyhlasuje, 

osoby podra prvej vety tohto bodu boll pouCene o ich pravac.h v oblasti ochrany osobnjch tidajov 

a povinnosti zachovavaf mkanlivosf, 6o potvrdzuje svojIm podpisom. 

10.8 Zmluvne strany vyhlasujii, e sti oboznamene s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatnjrmi pravnymi 

predpismi v oblasti ochrany osobnjr.ch  Uclajov, o potvrdzujil svojim podpisom. 

10.9 Zmluvne strany vyhlasujii, e prijali nalelite organiza6ne a technicke opatrenia na zabezpe6enie 

ochrany osobnjch uclajov, a to najma pred ich zneuZitim, zni6enim alebo stratou akjrmkorvek 

sposobom. 

10.10 Zmluvne strany, zhodne kalcia vyhlasuje, e je pine sposobila a opravnena na tento pravny ukon, 

nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahujii ich slobodnu, valnu, urahl 

a zrozumitermi voru, prejavemi bez tiesne alebo napadne nevjthodnjrch podmienok. 

10.11 Zmluvne strany zhodne vyhlasujia, le si bat° Zmluvu pozorne pre6itali, jej obsahu porozumeli a na 

znak ich suhlasu so vgetkyrmi jej ustanoveniami ju podpisujii. 

10.12 Tato Zmluva je vyhotovend v dvoch (2) rovnopisoch, priCom Prenajimater ako aj Najomca obdriia po 

jednom (1) vyhotoveni Zmluvy. 

10.13 Neoddeliternjimi prilohami tejto Zmluvy 
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Priloha L 1- Vypis zo tit 

Priloha e. 2 -Situa&te vymedzenie Predmetu najmu v priestore 
Priloha e. 3- Faktura/Splatkovy kalendar - datiovy doklad v sulade so zakonom c. 222/2004 2.z. 

Zmluvna strana: 

EKO — podnik verejnoprospegnYch slulieb 

Zast.: JUDr. Daniel Hulin, povereny vykonom funkcie riaditera 
9 	's 

	

Halb 	 tislava 

	

0 	 87022 
It _ 	JK.2020bu I v2.2 
	  dna 

odtlaC"ok pe'eiatky a podpis 

Zmluvna strana:. 

Igor Caletka - MOLES 

zast.: Igor Caletka 
gor Caletka - MOLES 
Ratianska 

..Xet 
5 7 7.  

	  dna 

odtlgok pthatky a podpis 

Rudterske vyhlasenie 

Igor Caletka, nar. dria 	bytom Moravska 6437/19, 900 27 Bernolakovo, tSrmto ako rafter 

vyhlasujem, e osobne spinim za Najomcu vgetky povinnosti a zivazky Najomcu vo'd Prenajimaterovi 

podra tejto zmluvy a/alebo v siivislosti s riou, ako aj podra inch zmlüv, ktore maju uzavrete alebo 

v buducnosti medzi sebou uzavni, pokiar ich tento nespini riadne a vas, a to aj bez osobitriej vyzvy 

adresovanej Najomcovi. 

Zmluvna strana: 

Igor Caletka 

ruC'iter 

• dria  
podpis 



EICO - podnik verejnoprospegncrch sIuieb, Halagova 20, 832 90 Bratislava 

Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 	 ICO: 491 870 

Cislo 	SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
	

DPH: SK2020887022 

FAKTORA 12022271 

VariablInli symbol: 12022271 

K zmluve 	04/0D/2022 

ClEel najmu: predaj obEersvenia a napojov z doEasneho stanoviS"ta 

Predmet podnikania: poskytovanie sluiieb rcichleho obEerstvenia v spojeni $ predajom na 

priamu konzurnaciu 

Odberater: Igor Caletka - MOLES 

Adresa: Moravska 6437/19, 90027 Bernolakovo 

ICO: 50808974 

Predmet najmu: 
	

as obec. pozemku v areal' Kuchajda 	plocha: 	 6,00 m2  

Predmet najmu jednotkova 

cena 

jednotica mnoistvo jednotka 

ro8ne 

spolu [C] 

mesaEne 

zaujatie priestoru (maj-oktober) 181,82 15,00 m2 	 2 727,30 440,61 

zaujatie priestoru (maj-oktober) 40,00 64,00 m2 	 2 560,00 

Celkom za predmet najmu: 440,61 

Celkom za sluiby [V+N]: 234,67 
1. Tepla Oitkova voda 0,0000 €/m3/rok 0,00 rn3 	 0,00 0,00 

2. Vzduchotechnika 0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 
3. Chladenie 0,0000 €/m2/rok 21,50 m2 	 0,00 0,00 

4. Poriadkova sluiba/Vlastna ochrana 0,0000 €/m2/rok 21,50 m2 	 0,00 0,00 

5. Upratovanie 0,0000 €/m2/rok 21,50 m2 	 0,00 0,00 
6. Deratizacia/dezinsekcia/dezinfekcia 0,0000 €/m2/rok 22 m2 	 0,00 0,00 
7. Fond Odriby a °pray 0,0000 €/naj./rok 1 najomca 	 0,00 0,00 
8. Hygienicke zariadenia 0,0000 €/naj./rok 0 koeficient 	0,00 0,00 

Spolu za sluiby "V": 0,00 

9. Elektricka energia priama 0,3200 f../stanok 3 000,00 kWh/rok 	960,00 160,00 

10. Elektricka energia reiijna 0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 
11. Kiirenie 0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 

160,00 

12. Vodne a stone 2,0372 €/m3/rok 188,00 m3 	 382,99 63,83 
13. Zraikova voda 0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 

63,83 

14. Odpad zakladmi 0,0000 €/prev./rok 

15. Odpad zvigen 0,0000 €/prev./rok 

16. Odpad znien 0,0000 €/prev./rok 1 prey. 	 65,00 10,83 

10,83 

Spolu za sluiby "N": 234,67 

EKO 	!nik VPS .0 
Halgova 20, 	90W 

.0: 0049187( 	C:1  

` -̀uieb#H:: 
Pre .  J( 
	lb E S 

Ratianska 8. 	3ratislava 
74 

DIC: 107aal 912 

Vystavil: 



EKO -podnik verejnoprospešných služieb,  Halašova 20,  832 90 Bratislava

Banltové spojeníe:  Prima  banka  sloven5ko,  a.s.                                                                                                                                  ičo:  491870

Či'slo účtu: SK04 5600 0000 0018  0570 7008                                                                                                                                       lč DPH: Sl(2020887022

SPLÁTKOVÝ   KALENDÁR   -   FAKTÚRA

Variabllný symbol:     12022271               zhodný vs  použ!'vat' pri všetkých jednotlivÝch  úhradách fal(túry  !

K zmluve či`slo:     04/OD/2022

0dbeľateľ:      lgor caletl(a -MOLES

Adresa:     Moravská  6437/19,  90027  Bernolákovo

lčo:     50808974

Ceny sú uvádzané  v  €

nájom             nájom                nájom                služby                služby                služby             spolu                  uhradiť do            dátum  dodania

pol.č.       bezDPH          DPH20%         sDPH                   bezDPH DPH2oyo        sDPH              kúhrade                                              nájmuaslužieb

1            440`61

2           440,61

3          440,61

4          440,61

5           440,61

6           440' 61

0,00               440,61

0,00               440,61

0,00              440,61

0,00              440, 61

0,00              440,61

0,00               440,61

234'67

234,67

234,67

234,67

234,67

234,67

46,93              281,60           722,Z1

46,93              281,60           722,21

46,93               281,60           72Z,21

46,93              281,60           722,21

46,93              281,60           722, 21

46,93              281,60           722,21

31.05,2022

30.06.2022

31.07.2022

31.08.2022

30.09.2022

15.10.2022

01.05.2022

30.06.2022

31.07.2022

31.08.2022

30.09.2022

31.10.2022



Situathe vymedzenie predmetu najmu 

k zmluve Z. 04/0D/2022 o najme Ea sti obecrieho majetku zo dria,.--ZZ 142° 

s vyznaZenim predmetu najmu 

 

 

JUDr. Daniel Hulin 
EKO podnik verejnoprospetnjich sltdieb 

prenajimater 

Igor Caletka 
Igor Caletka - Moles 

najoinca 
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2IVNOSTENSKY REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

VirPIS ZO 2IVNOSTENSKEI-10 REGISTRA 

Tento vYpis ma informativny charakter a nie je pou2itel'nY pre pravne Ukony 

Okresro? urad Senec 
Oslo 2ivnostenskeho registra: 110-256004 

Obchodne meno 
Igor Caletka MOLES 

'Co 
50808974 

Miesto podnikania 
90027 Bernolakovo, Moravska 6437/19 

Predmety podnikania 

1. Kupa tovaru na 6C'ely jeho predaja konenemu spotrebiterovi (maloobchod) alebo inYm 
prevklzkovaterom Zivnosti (vellopobchod) 

Den vzniku opravnenia: 20.03.2017 

Prevadzkarne 
83102 Bratislava-Nove Mesto, Nobelova 13833/12C 

2. Poskytovanie sluZieb rYchleho obCerstvenia v spojeni s predajom na priamu konzurnaciu 

Den vzniku opravnenia: 20.03.2017 

Prevadzkarne 
83102 Bratislava-Nove Mesto, Nobelova 13833/12C 

3. Pohostinska '6innosf a vYroba hotovYch jedal pre yYdajne 

Den vzniku opravnenia: 22.09.2017 

Prevadzkarne 
83102 Bratislava-Nove Mesto, Nobelova 13833/12C 

4. ostiace a upratovacie slu2by 

Den vzniku opravnenia: 22.09.2017 

Prevadzkarne 
83102 Bratislava-Nove Mesto, Nobelova 13833/12C 

5. Dokon'Covacie stavebne prke pri realizácii exterierov a interierov 

Den vzniku opravnenia: 22.09.2017 

Prevadzkarne 
83102 Bratislava-Nove Mesto, Nobelova 13833/12C 

DRum vOisu: 25.04.2022 
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