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ZMLUVA 0 NAJME 
2  -L)-S  /01)12022 

lainok 1 
Zmluvne strany 

Nazov: 
so sidlom: 
Zastapeny: 

DPH: 
Bankove spojenie: 
dslo atu: 
e-mail adresa: 
/dalej aj „Prenajimater/ 

a 

EKO - pod/1H( verejnoprospe4nych 
Halagova 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: 

DPH: 
tatutarny zastupca: 

Registraene Cislo/zapisany: 
Predmet einnosti: 
Bankove spojenie: 
Oslo atu: 
Kontaktna osoba: 
e-mail adresa: 	 I1IJOe rtEtuhvi KOVO  

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

uzatvaraja v zmysle § 663 a nasl. zakona e. 40/1964 Zb. Obeiansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov 
a prislugnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika tato 

Zmluvu o najme CcOD/2022 zo dna 	 2022 
/ dalej len ako „Zmluva" / 

elanok 2 
tvodne ustanovenia 

2.1 Prenajimater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podra zakona e. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s uznesenim e. 2/1990 z 2. 
zasadnutia Miestneho zastupiterstva mestskej easti Bratislava — Nove Mesto, konaneho dria 20.12.1990, 
ktory vykonava spravu majetku Mestskej easti Bratislava - Nove Mesto, junicka 1, Bratislava alebo 
majetku, ktory bol mestskej easti zvereny. 

2.2 Najomca je pravnickou osobou podnikajacou podra pravneho poriadku Slovenskej republiky 
s predmetom einnosti najma v oblasti: et'ICRA'O 1.PKAIv:f-R0454 Najomca ma zaujem v ramci svojej 
podnikaterskej einnosti realizovae FR6" HE4)" Nie°1/  pri prIleitosti konartia „Verkonoenych trhov — 
Trnavske Myto 2022" organizovanych pod zagtitou starostu Mestskej easti Bratislava — Nove Mesto. 



elanok 3 
Predmet zmluvy a Predmet najmu 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je Uprava pray a povinnosti Zmluvnych stran pri najme lasti pozemku s 
prisluknstvom v sprave Prenajimatera v prospech Najomcu. 

	

3.2 	Prenajimater vyhlasuje, le vykonava spravu nasledovnyth nehnuternosti - pozemok parcela registra 
„C" 	10403/2, o vymere 10.440,00 ml dn.th pozemku Ostatne plochy, ktore sta zapisane na LV 1226 
pre k. ü. Nove Mesto, obec Bratislava - m. Nove Mesto, okres Bratislava III vo vlastrtictve Hlavneho 
Mesta SR Bratislava v evidencii Okresneho Uradu Bratislava, katastralrty odbor. 

	

3.3 	Prenajimater prenechava lasf majetku definovaneho v bode 3.2 tohto danku Zmluvy do do'lasneho 

ulivania nasledovrte: 

- lasf pozemku s prisltgenstvom, ktory tvori spevnena plocha o celkovej rozlohe 7,5m2, bez porastu za 
ulelom prevadzkovania predajnych stankov tutenych na ambu1ant/1y predaj; 

touto Zmluvou Najomcovi (cralej aj „Predmet najmu"), za o sa Najomca zavazuje hradif 
Prenajimaterovi najomne dohodnute v tejto Zirtluve. Situarte vymedzenie lasti pozemku, ktoryma byf 
Predmetom najmu podra tejto Zmluvy tvon Prflohu 2 tejto Zmluvy. Najomca vyhlasuje, e taketo 
vymedzenie Predmetu najmu je dostatolne zrejme a urlite, prilom situalne vymedzenie, ktore tvori 
Prilohu l'. 2 tejto Zmluvy stahlasi podra osobnej obhliadky so stavom na mieste samom a voli takernuto 
vymedzeniu nerna vyhrady a sithlasi s tym, lo ma tvorif Predmet najmu. 

tlanok 4 
I)Zel najmu 

	

4.1 	Predmet najmu sa prenajima Najomcovi za tkelom prevadzkovania drevenych predajnych stankov a 
stolov urEertych na ambulantny predaj, ktory predmet linnosti je v salade s opravnenim na vykon jeho 
podnikaterskej linnosti s nasledovnym sortimentom• kuPui 1-1)96E4dE  

4.2 Rozmiestnenie a uloienie predajmich stankov vgak musi za kaidkch okolnosti regpektovaf rozlohu 
Predmetu najmu v stilade s aankom 3 tejto Zmluvy. 

	

4.3 	Najomca nie je opravneny bez predchadzajtkeho pisomneho stihlasu vyulivaf Predmet najmu na in)? 
tRel ako dohodnuty v tejto Zmluve. Zmluvrte strarty sa dohodli, e Najomca je povinny Predmet najmu 

4.4 Najomca podpisom Zmluvy potvrdzuje, le sa osobnou obhliadkou oboznamil so stavom Predmetu 
najmu a tento je v stave sposobilom na dohodnuty itlel a nevykazuje liadne vady, ktore by mu brartili 
v uilvani Predmetu najmu na üe1 dohodnuty touto Zmluvou a le od Prenajimatera sa nevy'laduje 
iiadna Uprava, prisposobenie, pripadne me pinenie vratane zabezpel'enia stihlasov Uradov v stivislosti 
so stavom a vlastrtosfami Predmetu najmu v lase jeho odovzdania. Najomca berie na vedomie prava 
tretich °sob vzfahujiicich sa k pozemku, ktoreho lad tvori Predmet najmu a voiS takymto privam tretich 
osob, ktore mu nebrania v ulivani Predmetu najmu na dohovoreny tieel nema vyhrady. 

elanok 5 
Doba najmu 

	

5.1 	Zmluva sa uzatvara na dobu uratii, a to na termin konania prilelitostnych „Verkonolnych trhov - 
Tmayske myto 2022" organizovanych pod zatitou Mestskej'dash Bratislava - Nove Mesto v Novej 
trinici v &loch od 07.04.2022 do 10.04.2022, prflom predmet najmu bude odovzdany 06. 04. 2022 medzi 

12:00 hod. a 14:00 hod. 
5.2 Najomca je povinny polas doby najmu podra predchadzajUceho odseku tejto Zmluvy zabezpelif 

nepretriity predaj dna 7. 4. 2022 a 8. 4. 2022 v 'ease od 11:00 hod. do 18:00 hod. a diia 9. 4. 2022 a 10. 4. 
2022 v ease od 10:00 hod. do 18:00 hod., teda po celti dobu trvania „VerkonolnYch trhov- Tmavske myto 
2022", teda 4 dni a na mieste urEenom Prenajimaterom, vhodnym sposobom o predajnej dobe 

informovaf verejnosf. 
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5.3      Nájomca je povinný bezodkladne po skončení predajnej doby predmet nájmu opustiť, najneskôr však do
23:00 hod., pričom je povinný zabezpečiť Predmet nájmu talq aby zamedzil vzriku škody.

Článok 6
Nájomné a súvisiace platby, Platobné podmienlqr

6.1       Nájomca   sa   na   základe   tejto  Zmluvy  zaväzuje   platiť  za  užívanie  Predmetu  nájmu   nájomné   a

prevádzkové náklady spojené s užívaním Predmetu nájmu. Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli na cene
za užívanie Predmetu nájmu podľa tejto Zmluvy.

6.2       Cena  nájmu  je  zmluvnými  stranami  dohodnutá  nasledovne,   ato  vo  výške  ..... Í.9........  EUR  bez
DPH/denne, a teda celková cena nájmu za celú dobu nájmu je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške
.........€.e.f2 .............. EUR bez DPH /d`alej aj Nájomné"/. V pn'pade, že je Nájomca registrovaným platcom
DPH, k Nájomnému bude pripočítaná DPH platná v čase zdanitel'ného plnenia..

6.3       Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Nájomné Nájomca uhradí v plne] výške na účet Prenajímateľa
uvedený  v záhlaví  tg.to  Zmluvy  najneskôr  do  7.4.2022  na  základe  zálohovq  faktúry  vystavenej
Prenajímateľom,  ktorú Nájomca  obdrží mailom na mailovú adresu uvedenú v záhlavi' te]to Zmluvy.
Celková  cena  Nájomného  a  lehoty  splatnosti  budú  uvedené  vo  Faktúre  s  náležitosťami  daňového
dokladu v zmysle zákona č. 222#004 Z. z., ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Okamihom doručenia
Faktúry Nájomcovi sa táto stáva dňom doručenia neoddeliteľnou prílohou tejto Zmluvy.

6.4      Nájomné §a považuje za uhradené dňom pripĺsania platby v prospech bankového účtu prenajímatel'a
uvedeného v záhlavi' tejto Zmluvy.

6.5      Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi bezhotovostne pred podpisom tejto zmluvy (o čom pri

podpise   Zmluvy   predloží   Nájomca    Prenajímateľovi   potvrdenie   o uskutočnení   neodvolaternq
bezhotovostne]  platby)  kauciu  vo  výške  .... „ .................... EUR  bez  DPH  za  zapožičanie  zariaderia  -

predajného stánku na či'slo účtu Prenajímatel'a  (IBAN): SK04 5600 0000 0018 0570 7008, BIC-SWIFT:
KOMASK2X, variabilný symbol: .............. Kaucia nepodlieha úročeniu.

6.6      Zmluvné  strany  sa  dohodli, že Kaucia zabezpečuje všetky  peňažné nároky Prenajímateľa  v pripade

poškodenia zapožičaného zariadenia voči Nájomcovi.
6.7    V prípade, ak Nájomca poškodí, pn'padne zničí zapožičané zariadenie, je Prenajímateľ oprávnený

uspokojit.  svoju  pohľadávku  zo  zloženj  Kaucie  vrátane  príslušenstva,  a  to  do  výšlqr  Nájomcovho
nesplneného záväzku. Použitie Kaucie alebo jeho časti oznámi Prenaji'mateľ Nájomcovi písomne.

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

6.9      V prípade,  ak nájom skončĺ pred uplynutím dohodnutj  doby nájmu z dôvodov na strane Nájomcu,

prepadá  zaplatená  cena  nájmu  v  plnej  výške  v prospech  Prenajímateľa  ako  zmluvná  pokuta,  ak  sa
Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, čím nie sú dotknuté iné nároky Prenajímateľa, vyplývajúce
z takéhoto ukončenia nájmu.

6.10    Vprípade,   že   nájom   skončí   zdôvodu   nezak]adajúceho   nárok   podľa   bodu   6.5   tejto   Zmluvy;
nespotrebovanú  čast'  ceny  nájmu   po  započítam'  všetkých  nárokov  zo  strany  Prenajímatel'a  voči
Nájomcovi, Prenajímateľ vráti Nájomcovi najneskôr do 17.4.2022

Článok 7
Piáva a povinnosti Zmluvných strán

Podčlánok 7.i
Poístenie i)redmetu nájmu

7.1.1   Nájomcovi  sa  odporúča  uzatvoriť  a  na  vlastné  náklady  po  celú  dobu  nájmu  udržiavať  v platnosti
a účinnosti poistné zmluvy, ktoré budú pokrývať poisterúe jeho majetku, ktorý sa nachádza na Predmete
nájmu a škody spôsobené treti'm osobám v súv]slosti s užívaním Predmetu nájmu. V prípade, že takéto

poistenie Nájomca neuzavrie, nemôže si v prípade odcudzeria, poškodenia alebo hocijakq ďalšej škody
na vlastnom majetku alebo voči tretĺm osobám túto škodu uplatňovat' u Prenajímateľa. V prípade, že je
takáto škoda uplatnená voči Prenajímateľovi, zaväzuje sa ju uhradiť Nájomca bezodkladne po doručení
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výzvy zo strany Prenajímatel'a a predložení výzvy na jej úhradu zo strany tretq. 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   zo strany   Prenajímateľa
vzt.ahujúce §a k Predmetu nájmu sa nebude vzt.ahovať na maj.etok Nájomcu, bez ohľadu na skutočnost.,
či je tento majetok zabudovaný do Predmetu nájmu alebo nie.

7.1.3   Nájomca i Prenajímateľ týmto vzájomne potvrdzujú, že si neuplatnia nároky na odškodnenie voči druhj
Zmluvnej strane za straty alebo Škody na majetku v tom rozsahu, v akom je takáto strata alebo škoda

poškodenému uhradená z príslušnj poistng zmluvy, uzatvorenej. podľa tejto Zmluvy Prenajímateľom
alebo Nájomcovi, a to ku dňu vzriku takýchto nárokov.

Podčlánok 7.2
Údržba predmetu nájmu, jeho úpravy a Bezpečnosť

7.2.1   Nájomca je povinný poča§ doby nájmu nepretržite 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 s jeho činnosťou na Predmete nájmu nešírili v okolí Predmetu nájmu a neobťažovali tretie
osoby.  Za  tým účelom je Nájomca  povinný v celom rozsahu vykonávať údržbu  a úpravy Predmetu
nájmu spojenú s užívaním Predmetu náj.mu, ako aj. opravy a údržbu zariadeni', ktoré sú na Predmete
nájmu  umiestnené  bez  ohľadu  na  výšku  nákladov  na  takúto  údržbu  a  úpravu,  vrátane  všetkých
inštalácií,   príslušenstva   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 ohľadom  na   charakter  Predmetu  nájmu  sa  Zmluvné   strany  dohodli,   že
Prenajímatel' 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
nezabezpečĺ sám, je tak oprávnený urobiť Prenajímateľ na náklady Nájomcu.

7.2.2   Nájomca nie je počas doby nájmu oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu na Predmete
nájmu   vykonat'   úpravy,   stavebné   zmeny   a inštaláciu   nových   technologických  a iných   zariadení
a stavebných prvkov Nájomcu, ktoré budú mat' charakter konštnikcií pevne spojených so zemou (ďalej
len,,Úpravy``).Žiadost.oudeleniesúhlasunaÚpravymu§íobsahovaťopispožadovanýchÚprav.Súhlas
Prenajímatel'a   s   Úpravami   nezakladá   Prenajímateľovi   akúkol'vek   zodpovednosť   za   správnosť,
dostatočnosť resp. súlad Úprav s príslušnými právnymi predpismi a platnými techniclými normami.
Ustanovením tohto bodu nie sú dotknuté Drobné úpravy, ku ktoiým 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 akékol'vek Drobné úpravy a/alebo Úpravy a užívanie Predmetu nájmu budú
realizované  takým  spôsobom  aby  nerušili  a/alebo  neobmedzovali  hlukom  prašnost'ou,  vibráciami,

pachom a ďalšími nepriaznivými vplyvmi tretie osoby neprimeraným spôsobom. Nájomca sa zaväzuje
vykonávat. akékoľvek Úpravy až po tom, čo obdržal k takýmto Úpravám všetky povolenia a súhlasy
dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sa zaväzuje si zabezpečit. samostatne a na vlastné nák]ady.

7.2.4   Nájomca je  povinný  užívať  Predmet  nájmu  v  súlade  s  právnymi  predpismi,  platnými  techniclými
nom`ami a hygienickými, bezpečnostnými a protipožiamymi predpismi aktuálne platnými na území
Slovenskej republiky tak, aby nevznikla škoda na majetku alebo živote a zdraví osôb a nesmie používať
látky,  postupy  a  zariadenia  poškodzujúce  životné  prostredie  výparmi,  hlukom  (reprodukovanou
hudbou a pod.) a vibráciami alebo inak, nad hranicu prípustnú podl'a príslušných noriem platných na
území Slovenskej republiky.

7.2.5   Nájomca je zodpovedný za bezpečný techniclý stav svojich zariadení použĺvaných na Predmete nájmu
alebo v jeho bezprostrednom okolí, je povinný zabezpečiť ich predpĺsané odbomé prehliadky a skúšlqr,
ako aj odstránenie závad v nich uvedených.
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7.2.6   Nájomca  je  povinný  na  viditernom  mieste  v bezprostrednom  okolí  Predmetu  nájmu,   kde  bude
vykonávať  svoju  podnikateľskú  činnost',   umiestnit'  cenrúky/váhy  poskytovaného  sortimentu   a na
účtovarie poskytnutých služieb a produktov využívať výlučne registračné pokladnice.

7.2.7   Povinnosti stanovené v tejto Zmluve sa v plnom rozsahu vzt'ahujú aj na zamestnancov Nájomcu, či iné
osoby, ktoré Nájomca poverí alebo splnomocní výkonom jeho činnosti v §úvi§losti s uži'vani'm Predmetu
nájmu a prevádzkovanĺm svqjej činnosti. Porušenie povinností podľa tejto Zmluvy týmito osobami má
za následok aj porušenie povinnosti samotn)h Náj omcom.

Podčlánok 7.3
Prevzatíe a vrátenie Predmetu 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 Kmit.ová 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 povinnost' Nájomcu platiť Nájomné.

7.3.2   0 prevzati Predmetu nájmu sa spíše protokol, ktorý bude obsahovat. najmä opis Predmetu nájmu, jeho
stavu, vrátane stavu a čísiel meradiel eneraí dodávaných k stavbe, nachádzajúcej sa na Predmete nájmu,
a vyhlásenie Nájomcu, že Predmet nájmu bez výhrad preberá, pokiaľ bude Prenajĺmateľ trvať na spísaní
takéhoto protokolu.

7.3.3   V prípade  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

tretĺch osôb (vrátane rekonštrukcie poškodeného zatrávnenia prípadne inej zelene);
b)  odstrániť z Predmetu nájmu všetky Úpravy (technické zhodnotenie) vykonané Nájomcom tak, aby

pri skončení nájmu Úpravy Predmetu nájmu nemali žiadnu zostatkovú hodnotu, ak Prenajímateľ
neoznámi inak;

c)   odbomým spôsobom opravit' a odstránit. akékoľvek škody na Predmete nájmu spôsobené Nájomcom
alebo vyprataním majetku Nájomcu a odstraňovaním jeho Úprav.
Nájomca je ďalej povinný do 2 dní odo dňa skončenia nájmu:

d)  uhradiť všetky nedoplatlqr spojené s Predmetom nájmu vrátane neuhradeného nájornného, resp. j.eho
alikvotnú časť za dobu nájmu.

7.3.4   0 odovzdaní Predmetu nájmu spíšu Zmluvné strany protokol, pokiaľ bude Prenajímateľ trvat' na spísam'
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

podmienkypodľabodu7.3.3Zmluvy.Vtakompn'padejeNájomcavomeškanísodovzdani'mPredmetu
nájmu.

7.3.5   V prípade, ak Nájomca nesplní včas svoje povinnosti vyplývajúce pre Nájomcu z bodu 7.3.3 Zmluvy, je

povinný zaplatiť Prenajímateľovi zrnluvnú pokutu vo výške 20,- € za každý aj začatý deň omeškania.
Prenajímateľmárovnakovtakomprípadeprávo,nievšakpovinnosťvypratat.Predmetnájmu,odsti.ániť
všetbrúpravy,vykonaťopravyauviest'Predmetnájmudotakéhostavu,vakombolkudňuodovzdania
Nájomcovi, pričom Prenajímateľ má popri zmluvnej pokute, aj nárok na náhradu všetkých nákladov,
ktoré  mu v súvi§losti  so zánikom nájmu  a vyprataním  Predmetu  nájmu v zmysle  vyššie  uvedeného
vzrúkli. Ak tak Prenajímateľ podľa vlastného uváženia neučini', na základe dohody Zinluvných strán

platí,  že  všetky  takéto  Nájomcom  včas  neodstránené  hnuteľné  a nehnuteľné  veci  (vrátane  vstavaní
aúpravNájomcu)nachádzajúcesavPredmetenájmu,ktorébudúPrenajímatel.omprotokolámespísané
sa  stanú  kúpnou  zmluvou  vlastni'ctvom  Prenajímatel'a  za  kumulatívneho  splnenia  nasledovných
podmienok:

a)  Prenajímateľ Nájomcovi po mámom uplynutí lehoty uvedenq v bode 7.3.3 tejto Zm]uvy písomne
oznámi,  že  má  záujem  na  uplatnenĺ  práva  na  kúpu  neodstránených  vecí  nachádzajúcích  sa
v/na Predmete nájmu;

b)  Nájomca ani v lehote do 15 dni' od odoslania oznámenia Prenajímatel'a podľa písm. a) tohto bodu
všetky veci z Predmetu nájmu neodstráni;
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c)   Nájomca v pozícii Dodávateľa vecí vyhotoví Prenajímatel.ovi v pozícii Odberateľa vecí faktúru v
hodnote 100r EUR bez DPH za neodstránené hnuteľné a nehnuteľné veci (vrátane vstavanĺ a úprav
Nájomcu) nachádzajúce sa na Predmete nájmu. V prípade, že je Nájomca registrovan]h platcom
DPH, k fakturovanej hodnote bude pripočítaná DPH platná v čase zdaniteľného plnenia. Zmluvné
strany  sa  dohodli,  že  v prípade,  že  Nájomca  z pozície  dodávateľa  faktúru  nevyhotovĺ,  môže
v súlade so Zákonom o dari z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.   túto faktúru v mene a na účet
Náj.omcu vyhotovit. Prenajímateľ, na čom sa Zmluvné strany výslovne dohodli a Nájomca akceptuj.e
takto vyhovenú faktúru. Faktúru v mene a na účet Nájomcu vyhotovuje Prenajímateľ podľa zákona
členského štátu, v ktorom je miesto dodania veci';

d)  Prenajímateľ  zaplatí  fakturovanú  sumu  na  účet  Nájomcu  alebo  povinnosť  zaplatiť  túto  sumu
zamkne  iným spôsobom zániku záväzkov.

Po  splnení  uvedených  podmienok  sa  Nájomca  zaväzuje  na  základe  tohto  článku  Zmluvy  všetky
Prenajímateľom  spísané  hnutel'né  a nehnuteľné  veci,  ktoré  ostali  na Predmete  náj.mu  previesť  na
Prenajímateľa za uvedenú §umu, pričom pre prípad pochybností platí, že zaplateni'm 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  započítania tejto pohľadávky
Nájomcu voči svojim splatn)h pohľadávkam.  Na účely tohto ustanovenia sa nárok Nájomcu stane
splatným mámym uplynutím dodatočnq lehoty podľa písm. b) tohto bodu Zmluvy.

Podčlánok 7.4
Ďalšie práva a povimosti zmluvných strán

7.4.1   Nájomca je  oprávnený  prenechat. Predmet  nájmu  alebo jeho  časť  do  podnájmu  (alebo  do  užívania
z akéhokoľvek   titulu   a akýmkoľvek   spôsobom)   len   s výslovným   a vopred   udeleným   písomným
súhlasom Prenajímatel'a,  dan]h pred uzavretím prislušnej zmluvy o podnájme  (inej zmluvy).  Súhlas
Prenajímateľa musí byť daný ako súhlas s konkrétnym znením zinluvy o podnájme (inej zmluvy), ktorú
má Nájomca v úmysle uzavrieť.
Ak vyššie uvedeným spôsobom súhlas Prenajímatel'a nebol daný, alebo ak Nájomca uzatvoril zmluvu
o podnájme (inú zmluvu) v inom znení, než bola Prenajímateľom odsúhlasená, je takto Nájomcom
uzatvorená zmluva neplatná. Zároveň sa to považuje za dôvod na odstúpenie od tqto Zmluvy.

7.4.2   Nájomca ].e  povimý  dňom  začatia nájmu  užívať Predmet  nájmu  v §úlade  s touto  Zmluvou tak,  aby
Nájomca užívaním Predmetu nájmu nespôsoboval Prenajímateľovi a tretím osobám škodu ani hrozbu
vzriku škody, ari ich neobmedzoval v ich užívacĺch a vlastnídqích právach.

7.4.3   Nájomca je povinný v prĺpade nebezpečenstva hroziacej alebo vzniknutej škody na zdraví alebo majeticu
umožniť Prenajímateľovi, prípadne inej poverenej osobe alebo oprávnenej osobe podľa zákona, vstup na
Predmet nájmu.

7.4.4   Prenajímateľ je  oprávnený  po  predchádzajúcj  dohode  kedykoľvek  kontrolovat.  plnenie  povinností
Nájomcu podľa t9to Zinluvy a užívanie Predmetu nájmu a za týmto účelom vstupovať na Predmetu
nájmu.  V prípade,  že  k dohode  o kontrole  nedôjde,  je  Prenajĺmateľ  tak  oprávnený  urobiť v temíne
oznámenom Prenajímateľom, a to aj za predpokladu, že Nájomca sa v tomto termĺne v Predmete nájmu
nenachádza.

7.4.5   Nájomca  j.e  povinný  bez  zbytočného  odkladu  informovať  Prenajímateľa  o  všetkých skutočnostiach
brániacich riadnemu užívaniu Predmetu nájmu.

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

7.4.7   Nájomca je povinný bezodkladne po uzavreti' tejto zinluvy informovať Mestskú časť Bratislava - Nové
mesto o uzavretí tejto Zmluvy.

7.4.8   Nájomca    je     povimý     rešpektovať     adodržiavat'     POŽIARNOBEZPEČNOSTNÉ     POKYNY     -
VEĽKONOČNÉ  TRHy  -  TRNAVSKÉ  MÝTO  2022",  ktoré  tvoria  Prílohu  č.  4  tejto  Zmluvy  aje

neoddeliteľnou súčast'ou tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie
tejto Zmluvy s právom Prenajímateľa od tejto Zmluvy odstúpit'.
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7.4.9   Nájomca sa zaväzuje rešpektovat' a dodržiavať Kódex trhovnĺka „Veľkonočných trhov - Trnavské Mýto
2022", ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy a je neoddelitel'nou súčast'ou tejto Zmluvy. Porušenie tejto

povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy s právom Prenajímateľa od tejto Zmluvy
Odstúpiť.

7.4.10 Nájomca je  povinný požiadať Mestskú  časť Bratislava  - Nové  Mesto  o povolenie  vjazdu  za  účelom
zásobovania  na   Predmet  nájmu,   pričom  je   povinný   dodržiavat'  dobu   určenú  na   zabezpečenie
zásobovania  §tanovenú  touto  Zmluvou  v čase  od  06:00  hod.  do  09:00  hod„  Na  každý  jednotli\ý
vjazd/vykládku/výjazd, resp. vjazd/nakládku/Ýý)azd je stanovená doba v rozsahu do max. 15 minút.

7.4.11 Nájomca je povinný požiadať Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Nové Mesto, oddelenie správnych
činnostĺ, o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

7.4.12 Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečit. a používať na Predmete nájmu kompo§tovateľný,
biologicky rozložiteľný riad, poháre a pribory a slamky v súlade s STN EN 13432 v platnom znení /ďalej-
len ,,EN 13432``/ a na vyzvanie oprávnených osôb sa preukázat' certifikátom vydaným autorizovanou
skúšobňou podľa EN 13432. V pripade, ak Nájomca nesplni' povinnost' podľa predchádzajúcej vety tohto
bodu Zmluvy, je povinný používat' systém vratných pohárov realizovaný počas trvania ,,Vianočných
trhov  -  Tmavské  mýto  2021``.     Zároveň  je   Nájomca   povinný   pri   predaji   sortimentu   používat'
kompostovateľné, biologický rozložitel'né vrecká a tašky z papiera, príp. bioplastu.

7.4.13 Nájomca je povinný dodržiavat. počas doby trvania ,,Velkonočných trhov -Tmavské mýto 2022`` zákaz

predaja   liehu,   destilátov   a spcftebiteľsky   balených   alkoholických   nápojov   a zákaz   rozlievania
akýchkoľvek alkoholických nápojov s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v článku 4. tejto Zmluvy.

PodčLánok 7.5
Zmluvné pokuÝ

7.5.1   Zmluvné strany sa dohodli, že okrem prĺpadov uvedených v tejto Zmluve má Prenajímateľ nárok na
zmluvnúpokutuvovýške150,-EURzakaždéjednotlivéporušeniepovinnostíustanovenýchvbode4.1,
4.2,  7.2.1 až 7.2.6,  7.3.1, 7.4.1 - 7.4.3,  7.4.6 - 7.4.13 tq.to Zmluvy,  a to aj  opakovane. Zmluvná pokuta je
splatná na výzvu Prenajímatel'a.

7.5.2   Zaplatením zmluvn9 pokuty podl'a 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 uplynuti'm dohodnutej doby nájmu s uplatnením podľa bodu 5.1 tejto zmluvy.
8.2      Nájom môže skončit. písomnou dohodou zmluvných strán i pred uplynuti'm dohodnutej doby nájmu.
8.3      Prenajímateľ môže od tej.to zmluvy odstúpiť, ak:

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

poruší  niektorú  zo  svojich  povinnosti'  prevzatých   touto  Zmluvou  alebo  právnymi  predpismi
a nez].edná nápravu ani v dodatočne poskytnutej lehote;

c)   Nájomca je v omeškaní s úhradou Nájomného alebo iného peňažného plnenia podľa tejto Zmluvy a
táto nebola zrealizovaná do 10.4.2022.

Účinky  odstúpenia  a zánik  nájmu nastáva  okamihom  doručenia  písomného  odstúpenia  Nájomcovi.
V takom  prípade je Prenajímateľ oprávnený  v  písomnom odstúpenĺ určiť deň  vypratania  Predmetu
nájmu aj na neskorší deň ako je deň účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany nie sú povinné si z dôvodu
takéhoto odstúpenia  vrátit' dovtedy  poskytnuté  plnenia,  pokial' v tejto  Zmluve nie je uvedené  inak.
Odstúpenie nemá spätné účinky.

Článok 9
Doručovanie
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9.1      Písomnosti na základe tejto zmluvy sa doručujú druhej zmluvnej strane osobne alebo prostredníctvom
doporučenej  zásielky na  adresu  uvedenú v tq.to  Zmluve.  Nájomca je povinný každú zmenu  adresy
ohlásiť  Prenajímateľovi.  V prípade,  že  takúto  zmenu  neohlási,  je  Prenajímateľ  povinný  preverovať
aktuálnu   adresu   na   doručovanie   písomností   Nájomcovi   v obchodnom/živnostenskom   registri
a v prípade rozporu zápisu adresy Nájomcu podľa obchodného registra s adresou uvedenou v záhlaví
tejto Zmluvy bude doručovanie  prebiehať na  adresu  uvedenú v obchodnom/živnostenskom reastri.
Zásielka  sa  považuje za  doručenú  v deň,  keď ju  dotknutá  zmluvná  strana  prevzala  alebo  odmietla
prevziať. V prípade, že druhá zmluvné strana zásielku nepreberie,  považuje sa zásielka za doničenú
v deň, keď sa z akéhokol.vek dôvodu vrátila ako neprevzatá. V prípade doručovania prostredníctvom
kuriérskej služby sa zásielka považuje za doručenú dňom jej prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo
dňom, keď sa zásielka vrátila ako neprevzatá odosielatel'ovi.

Článok 1o
Záverečné ustanovenia

10.1    Táto  Zinluva  nadobúda  platnosť  a zaväzuje  Zmluvné  strany  v deň,  v ktorom ju  podpíšu  oprávnení
zástupcovia oboch Zmluvných §trán. Ak nedôj.de k podpĺsaniu  tejto Zmluvy v ten istý deň oboma jej
Zmluvnými stranami, za rozhodujúci deň pre nadobudnutie jg. platnosti sa bude pokladat' deň, v ktorom
dmhá zmluvná strana podpíše Zmluvu neskôr. Zmluva nadobúda účinnosť 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 jj zverejnenie

prostredm'ctvom intemetovq. stránky Prenajímatel'a, s čím súh]asĺ.
10.2    Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že    v prípade,  ak  sa  podstatne  zmenia  podmienky,  ktorých  splnerie

považujú za podstatné, zosúladia Zmluvu s aktuálnym stavom, vo forme jej pĺsomných dodatkov, ktoré
budú chronologicky číslované. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto Zmluvou
sa  s výnimkou ust. §  663 a nasl.  Občianskeho zákonnika o nájomnej  zmluve bude riadit. pn'slušnými
ustanoveriami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

10.3    Zmluvné  strany sa zaväzujú,  že sa  vyvarujú  akýchkoľvek krokov,  ktoré by znemožnili,  sťažili alebo
spochybnili práva, povirinosti alebo záväzky, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.

10.4    Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory týkajúce sa záväzkov a povinností vplývajúcich z tejto
Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť osobným rokovaním.

10.5    Ak niektoré ustanoveria Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, rie je
tým dotknutá platnost' ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier
sa použije úprava, ktorá, pokial. je to právne možné,  sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy,

pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
10.6    Zmluvná strana berie na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a/alebo osobných

údajov členov štatutámeho orgánu, spoločnĺkov/akcionárov, zamestnancov a poverených osôb druhej.
zmluvnej strany je viaLzaná povinnost.ou mlčanlivosti v §úlade s čl. 90 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
vol.nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smemica 95/46ms (všeobemé nariadenie o ochrane
údajov) (ďalj len ,,Nariadenie``) a ust. § 79 zákona č. 18#018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a   doplnenĺ   niektorých  zákonov  v znenĺ   neskorších   predpisov   (ďalej   len  ,,Zákon``).   Zachovávať
mlčanlivost' podl'a tohto bodu zmluvy sú povinní aj jej zamestnanci, jej Štatutámi zástupcovia, členovia

jej štatutámeho orgánu, kontaktné osoby ako aj ostatné osoby, ktoré prichádzajú akýmkoľvek spôsobom
do kontaktu s osobnými údajmi. Povinnosť podľa tohto bodu Zmluvy naďalej trvá aj po zániku Zmluvy
bez  obmedzenia,  čo Zmluvná  strana berie na vedomie a nemá  voči tomu žiadne výhrady.  Zmluvná
strana  sa  zaväzuje  vopred  poučiť všetky  osoby  podľa  tohto  bodu  Zmluvy  o povinnosti  zachovávať
mlčanlivost', a to aj po zániku ich právneho vzťahu  k zmluvnej strane, a o rizikách a nárokoch spojených
S Porušením tejto PovirLnosti.

10.7    Zmluvná strana berie na vedomie, že druhá zmluvná strana spracúva jej osobné údaje, osobné údaje
členov  jej   štatutámeho  orgánu,   štatutámych  zástupcov,  kontaktných  osôb  a  jej.  zamestnancov  v
nevyhnutnom rozsahu na účel plnenia podľa tejto Zmluvy. Zmluvná strana zároveň vyhlasuje, že osoby
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podra prvej vety tohto bodu boll pou&ne o ich pravach v oblasti ochrany osobm'rch ticiajov a povinnosti 
zachovavaf mlZanlivosf, o potvrcizuje svojim podpisom. 

10.8 Zrnluvrie strany vyhlasuja, e sá oboznamene s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatrtkmi pravnyrni 
predpismi v oblasti ochrany osobnSich tidajov, o potvrdzujil svojim podpisom. 

10.9 Zmluvne strany vyhlasuid, e prijali nalelite organizai±ne a technicke opatrenia na zabezpeZenie ochrany 
osobn5rch Uclajov, a to najma pred ich zneulitim„ zni&nim alebo stratou alqrmkorvek sposobom. 

10.10 Zmluvne strany, zhocine kaida vyhlasuje, e je pine sposobila a opravnena na tento pravny tikon, 
rtikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahujti ich slobodmi, vainu, urZitit 
a zrozumiterml vigu, prejaventi bez tiesne alebo napadne nevajrhodm'ich podmienok. 

10.11 Zmluvrie strany zhocine vyhlasuju, e si tilt° Zmluvu pozome preeitali, jej obsahu porozumeli a na znak 
ich sdhlasu so vgetI9'rrni jej ustanoveniami ju podpisujit opravneni zastupcovia oboch zm1uvn57ch stran. 

10.12 Tato Zmluva je vyhotovend v 2 rovnopisoch, prioom Prenajimater obdrii jedno vyhotovenie a Najomca 
jedno vyhotovenie. 

10.13 NeoddeliternSani prilohami tejto Zmluvy 

Prfloha E. I - Vypis z prisluineho registra 
Priloha E. 2- Situgne vymedzenie Predmetu nejmu v priestore 
Priloha E 3- Faktitra - daitovy doklad v siilade so zakonom E. 222/2004 Z. z. 
Priloha E. 4 - POLARNOBEZPECNOSTNE POKYNY - „VELKONOCNE TRHY - TRNAVSKE MYTO 2022" 
Priloha E. 5- K6dex trhovnika „VelkonoEnych trhov - Tmavske Myto 2022" 
Pnloha e. 6 - Usmernenie Mestskej Easti Bratislava - Nove Mesto, oddeienie iivotneho prostredia a azeinneho planovania 

k nakladaniu s odpadom pri prileittosti konania „VerkonoZnych trhov - Trnavste9ifto 2022" 

Zmluvna strana: 
EKO — podnik verejnoprospegnYch 
zast: JUDr. Daniel Hulin (poverem', vedenim) 

Zmluvna strana: 	, 
6444 RA 1t41AQ•ovA Ebowy ritovo 

zast: $4k11.14e/4  Y-1..0di41200/  

EE 
Halakm, 	IM,fri/uslava 

ItO: 00491870 DIt: 2W0887022 
DPH: SK2020887022 

	  dfidl'h..2022 
odtla&ok pe&aticy a podpis 

6L169 - DC17 354s159i 'Ali 'Q 
9SCS9Z Li ia LZ9 6LE Cc :01 

ennoioini inD2 10 £96 
g/ 1,0triro 

omuuAopet 	t:r 
I Ct. 
	 driaitht2022 

odtlaok pe&atky a podpis 

Ruaterske vyhlasenie 

	 , nar.• 	, bytom 	 , tymto ako ruZiter 
vyhlasujem, e osobne spinim za Najomcu viletky povinnosti a zavazky Najomcu voiS Prenajimaterovi podra 
tejto zmluvy a/alebo v suvislosti s frou, ako aj podra inch =hay, ktore may.' uzavrete alebo v budacnosti 
medzi sebou uzavni, pokiar ich tento nespini riadne a Was, a to aj bez osobitnej vSrzvy adresovanej 
Najomcovi. 

Zmluvni strana: 

ruater   dna 	 
podpis 

9Classified as Business 



Priloha 4 k Zmluve - 

POZIARNOBEZPEeNOSTNE POKYNY 

„VELKONOtNE TRHY - TRNAVSKE MY.TO 2022" 

Pravnicke a podnikajtIce fyzick4 osoby, ktore si prenajali predajne stinky su povinne zabezpeZovaf pinenie 
tychto povirtnosti na 6seku ochrany pred poiiarmi po6s trvania VEEKONONI''CH TRHOV — TRNAVSKE 
IVP-ITO 2022 v sitlade s § 4 a 5 zakona NR SR 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiiarmi v znenf neskorgfch 
predpisov a vgeobecrte zavaznYch nariadenchlavneho mesta SR Bratislavy: 

	

1. 	Strpief vykon preventivnych protipoiiamych kontrol opravnenymi osobami na vjrkon tejto kontroly a 
bez odkladu odstrailovaf zistene nedostatky. 

	

2. 	Kaldy stanok musi byr vybaveny' vhodnym dru.hom hasiaceho pristroja s dostatanYm mnoistvom 
hasia, talc, aby trhovnik vedel vykonar prvotny haseny zasah v pripade vzniku poilaru v jeho stanku. 
Pre stanky je povinny'hasiaci pristroj prenosny 6 kg pragkovy. V pripade, ak by mohlo dojsf k poZiaru 
tukov v stanku ( friteza, verke panvice s olejom a pod.) stanok vybavif aj prenosnym hasiacim 
pristrojom 61, ktory umoiluje hasenie poZiarov triedy F. Hasiace pristroje musia byf platne rninimalne 
do konca roku 2022. 

	

3. 	PoZinaf si tak, aby nedochadzalo k vzniku poiiarov najma: 
a. pri pouilvard tepelnych, elektrickych, plynovych a inch spotrebkov 
b. pri skladovani, manipulacii a poulivanf horravych, horenie podporujficich alebo poilame 
c. nebezpei!nych latok, 
d. pri manipulacii s otvorenym °Mom 
e. skladovat material tak, aby nedoglo k zaprataniu 6nikovych ciest, znileniu moinosti 

evakuacie °sob. 
4. Nevykonavaf iiadne neodbome zasahy do elektrickej ingtalacie, tieto moiu vykonaf len osoby s 

prislugnou odbomou sp6sobilosfou, neprefalovae elektricke obvody nadmernjrm pripajanim 
elektrid<ych spotrebkov. 

5. Spotrebke pouilvaf len kecr si v dobrom technickom stave a za podmienok uvedenych v navode 
vyrobcu, nepoulfvaf pogkodene tepelne spotrebke. 

6. Spotrebia ingtalovaf v bezpeZnej vzdialenosti od horravYch materialov a v sii1ade s navodom od 
vy'robcu. 

7. SpotrebiZe prevadzkovaf za staleho dozoru. Bez dozoru mono prevadzkovaf len take spotrebiZe, 
ktorych kongtruki±ne vyhotovenie to dovoruje a je to uvedene v navode vjrrobcu. 

	

8. 	Dodrliavaf zakaz fagenia v predajnych stankoch. 
9. Skladovanie horravYch plynov a horenie podporujikich plynov je moine len podra ustanovenf 

vyhlagIcy e".124/2000 Z. z., v jecinom stanku gastro prevadzky skladovar max. 2 ffage PB fliag t. j. 1 fraga 
prevadzkova a 1 ffaga ( pohotovostna alebo zasobna ). V priestoroch trhov me je mane zriaditiiaden 
sklad horravych plynov. 

10. Maxiinalne prikony pre jednotlive stinky sit ureene nasledovne: 
a. stanok typ I pre darZekovy sortiment a stanok typ 2 pre balene potraviny - 3kW; 
b. stanok typ 3 pre predaj jedla urZeneho na priamu konzumaciu typ ob&rstvenie, startok typ 5 

pre predaj napojov - 12kW. 
Do kaideho stanku bude naingtalovany rozvadzg s istenfm pre tieto maximalne hodnoty celkoveho 
prikonu elektrickej energie / 12kW alebo 3kW - podra typu stanku I. 

11. Dodriavaf pokyny a usmemenia vydane Protipoiiarnou asistenEnou hliadkou pritomnou na 
Verkono6nych trhoch. 

12. Po skorken1 prevadzkovej doby : 
a. zhasntif horiace svieeicy; 
b. vypniif elektricke spotrebke a odpojit ich zo zasuvky. 

13. V prfpade vzniku poilaru : 
a. pokiisif sa paZiar uhasif vlastnym prenosnym hasiacim prfstrojom; 
b. v sitvislosti so zdolavanim poiiaru nevyvolaf bezd8vodne poilarrty poplach, vykonaf 

I °Classified as Business 



nevyhnutné opatrenia pre záchranu ohrozenýd` osôb a na zamedzenie šírenia požiaru;
c.    poskytnúť  pomoc  zasahujúcj  hasičskej  jednotke  a  na  výzvu jej  velitel'a  poskytnúť  vecné

prostriedky na zdolanie požiaru;
d.    privolat. pomoc na telefónnych číslach:

Integrovaný záchraimý systém                                            ii2
Hasičský azáchramýútvar hl. mesta sR Biatislavy        150

Dôležité telefónne čísla:
Elektráme
Plynáme
Vodáme
Tiesňové volania
Polícia
Záchramá Blužba

0800 111 567
0850 111 727
0800 121 333

158
155, 16 155

Poznámka:
V prípade, ak Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy určĺ vo svojom rozhodnutí
iné podmienky k usporiadaniu podujatia Veľkonočné trhy - Tmavské Mýto 2022, nájomca sa zaväzuje
uzavrieť s Prenajĺmateľom dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude akceptácia podmienok
určených v rozhodnuti Hasičského a záchramého útvaru Hlavného mesta SR Bratislavy.

1 lclassified as  Business



Priloha 5 k Zmluve 
Kodex trhovnika „Verkonoiiiikch trhov — Trnavske 114Stto 2022" 

Kaid)'r predajca verkono&tfth trhov sa zavazuje doddiavaf Kodex dobreho trhovnika a viesf svojich 
predajcov k doddiavaniu nas1edovn5ich zasad: 

Svojim spravanim a pristupom, pontikaqmi produktami a sluibami a vzhradom svojho stanku sa 
budem snaiif o maximalnu spokojnosf navgtevnikov verkonaOch trhov. 
Budem dbaf na kvalitu a Zerstvosf porulkanjtch tovarov, pochutin a slulieb. 
Kaideho zakaznika pozdravim a na zaver predajneho rozhovoru podakujem. 

- Budem dbaf na poriadok, '''istotu a hygienu pontikanch tovarov a pochutin, stanku aj okoliteho 
priestoru verkonoitrifth trhov ako aj pracovneho obldenia predajcov. 

- Dodriim vgetky zmluvne podmienky najma stanlcu verkonoZnkch trhov, budem chranif majetok a 
naklady prevadzkovatera, regpektovaf upozomenia spravcu trhov. 

- Zabezpeam riadne oznafeenie ponukanSich tovarov, pochutin a slulieb viditernjimi cenovkami. 
Budem separovaf recyklovaterm'rodpad vznikajaci pri prevadzke verkono6Vrch trhov. 

Podra Kodexu dobreho trhovnika sa Najomca ako predajca zavazuje k nasledovm'rrn povinnostiam, a to: 

original povolenia umiestrtif na viditernom mieste (pray horr4T roh stanku) a na vyzvanie 
opravnem'ich °sob sa preukazaf t3hrito povolenim. 
pri predaji oMerstvenia: 
o preukazaf sa povolenirn k"einnosti od prislugneho orginu verejneho zdravotnictva; 
o preukazaf sa doldadom o kupe biodegradovaternrch materialov; 
o dodriiavaf zasady osobnej hygieny, zabezpdif v unVrvacom dreze tdtku tephi vodu 

a vlastrul smetnU nadobu; 
o obsluhujUci personal musi maf vyhovujtice pracovne obldenie a musi byf zdravotne 

a odbome sposob4; 
o vgetky potraviny vratane polamov musia byf znameho povodu, zdravotne negkodne, 

v spotrebtVich lehotach, podavarte do nenavratqch obalov, v mieste konania akcie 
musia byf k nahliadnutiu doklady o nadobudnuti tovaru; 

o pri priprave a podavani pokrmov musi byf dodriiavanjr teplotn)'r refazec, v 
dostatoZnom mrioistve musia byf zabezpeene chladiace zariadenia na usIdadnenie 
potravin vy'iadujdcich chladenie, nakladaf s tukom/olejom pouliqrrn pri priprave 
jedal v sulade s ustanoveniami zakona 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

Zmluvria strana: 
AMZIS/1124 Ki..t,t1001/4 	raN,rotiO 

zast: IM1264  izA kluelAaatiA l  

Barbara lautlarova - Modovnikovo 
PrIblnova 1401/8 

95301 Date Moravce 
40: 53 379 527 DI: 1126555617 

0. Ev. romp: 430 • 59179 

ik.i.2022 
odtlaCok pdiatky a podpis 

12Classified as Business 



2IVNOSTENSKY REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

VYPIS ZO iIVNOSTENSKEI-10 REGISTRA 

Tento qpis m6 informativny charakter a nie je pouZiternY pre pravne Ukony 

9kresq urad NItra 
Cislo iivnostenskeho registra: 430-59179 

Obchodne meno 
Barbara Klutiarova - Medovnikovo 

Ie0 
53379527 

Miesto podnikania 
95301 Zlate Moravce, Pribinova 1401/8 

Predmety podnikania 

1. Wroba cukrarskych vYrobkov 

Den vzniku opr.6vnenia: 01.11.2020 

Prevadzkarne 
95193 Topoltianky, Hlavn6 228/27 

2. Kupa tovaru na 66ely jeho predaja konee"nemu spotrebiterovi (maloobchod) alebo inYm prevadzkovaterom 
Iivnosti (verkoobchod) 

Den vzniku opravnenia: 05.04.2022 

https://www.zrsr.sk/zr  vypis.aspx?ID=1&V=U 
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FAKTO RA 	228 
Doclavater: 

EKO-PODNIK VPS 

Halagova 20 

832 90 	Bratislava 

Objednavka: Zmluva: 	DS4/0D/2022 

Sposob uhrady: Prevodny prikaz Var. symbol: 	 223 

KonKt. symbol: 

KoregpondenEna adresa: 

Barbara lauClarova - Medovnikovo 

pribinova 8 

953 01 Zlate Moravce 

ito: 	00491870 	Banka: 	Prima banka Slovensko, as. 

DI: 	2020887022 	0 et: 	1805707008/5600 

It DPH: 	5K2020887022 	5K04 5600 0000 0018 0570 7008 

BIC: 	KOMASK2X Odberater: 

Barbara laubarova - 
ItO: 	53379527 Medoynikovo 

DI: 	 pribinova 8 

It DPH: 	 953 01 Zlate Moravce 

Datum vystavenia: 

05/04/2022 

Datum dodania: 

05/04/2022 

Splatnosf do: 

10/04/2022 

Fakturujeme Vam na zaklade Znnluvy o Najme t". DS4/0D/2022 prenajom verejneho priestranstva pre umiestnenie 
stankov potas „Vetkonanych trhov - Trnavske MYto 2022" konanYch v termine od 7.4.2002 do 10.4.2022 v Bratislave 
nasledovne: 

Popis Poet MJ Cena bez DPH DPH % Celkom Eur 

najomne 200.00 R15 200.00 

ZD 20%: 	0.00 
ZD 10%: 	0.00 

SPOLU: 0.00 
Dan 20%: 0.00 
Dar) 10%: 0.00 
Osl. od DPH: 0.00 
TOTAL: 0.00 
K OHRADE: 0.00 

Ek0 -podnik VPS 
H al a §:rya 20, 832 90 Bratislava 
ItO: 491870 DI. 2020887022 

It DPH: S1{202088 7022 

t, 
,e- 

/ 
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Detailna legenda + odbery energii 

 

   

Street food stanky 

1 	Bretbnske palacinky - 6 kW, 32A/5 
2 	Teryiaky and Fresh - 8kW, 32/5 
3 	Cornell's Food Deal - 17 kW, 32A/5 
4 	Staropramen - 
5 	Gill VakoviCova - 220 V 
6 	Burgertown - 32A/5 
7 	Lima Bar - 220V 
8 	Cariocas - 10kW,32A/5 
9 	Dobroty na kolesach - 10kW 
10 Roll Town 4kW, 16A/3 
11 	KollarovskyTrdelnik - 220V 
12 U nas 10kW, 32A/5 
13 Bramm - 2 x 220V 
14 Craft Beer/Pagate a Kolke 220V 

Stanky drevene velke KolotoE 

1 Gruzinsky posOch - 220V K 	Kolotot - 4kW/32A/5 
2 Merch - 220V 
3 D2emy, medy, karamel - 220V Naviac: 
4 Medovniky - 220V Organicke sirupy Potocky - 220V 

Medaren 

Stanky male 

1 Drobne umelecke predmety - 220V 
2 VerkonotnY textil 
3 Drevene vyrobky 
4 Pakkovanie/Patchwork 
5 Rezbar / Sperk 
6 KOky/Korbate 

t00070 

Legenda 

WC 2x 2eny, 2x mu2i, lx voziNar 

• Dreven stanok zavretj,  

11 Malji stanok 

IIFood street stanok 

Kolotot  

Privod vody 

▪ Zvukar + DJ 

KoS'e na separovanie odpadu 

Verkji stand-up st61 

• Pivnji set — stO1 



Usmemenie Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, oddelenie životného

prostredia a územného plánovania  k nakladaniu s odpadom pri príležitosti
konania príležitostných trhov

1.     Prevádzkovatelia       vykonávajúci       predaj       nápojov,       občerstvenia,       potravi'n       ainého

nepotravinového    sortimentu    musia    mat'    povolenie    kčinnosti    od    príslušného    orgánu

verejného  zdravotníctva,  príp.  písomné  oznámenie  o začatĺ  činnosti   vsúlade  s  §  52  ods.  8

zák.  č.  355/2o07 Z.z..

2.     Predaj potravín,  pokrmov a  nápojov a  iného nepotravinového sortimentu je možné realizovať
na    bezprašnom  mieste  z predajných  stánkov,  ktoré  môžu  byť  otvorené  iba  z prednej  časti,
v ktorej  je  umiestnený  predajný  pult.  Vstánku  musia   byt'  pracovníci  aj  potraviny  chránení

pred  nepriaznivými  vonkajšími  vplyvmi.  Vystavované  a  skladované  potraviny  a  nápoje  musia
byt' zabezpečené  proti akémukoľvek znečisteniu.

3.     Pre  uvedenú  činnosťje  potrebné  zabezpečit' vodu,  ktorá  spíňa  požiadavky Vyhlášky  MZ SR  č.

247/2017 Z.z.,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti o kvalite  pitnej vody,  kontrole  kvality  pitnej

vody,   programe   monitorovania   a manažmente   rizík   pri   zásobovanĺ   pitnou   vodou   v znení

neskorších  predpisov v mieste  konania  hromadného  podujatia.

4.     Pri  stánkoch  s predajom  nápojov  a  pokrmov  je  potrebné  zabezpečit'  dostatočné  množstvo
odpadových  nádob  a  kontajnery  na  tuhý  komunálny odpad  a  ich  pravidelné vyprázdňovanie

podľa  potreby a okolie  predajného miesta    udržiavat' v čistote.
5.     Pre  zamestnancov stánkov  s predajom  potravín,  pokrmov  a  nápojov  musia  byt' zabezpečené

WC vo vzdialenosti do  100 m a musia  byť oddelené od záchodov pre konzumentov.

6.     V prípade  predaja  pokrmov  a  nápojov je  potrebné  zabezpečiť záchody  pre  konzumentov vo
vzdialenosti do  100 m.

7.     Nápoje a občerstvenie  podávať len do nenávratných obalov.

8.     Zariadenia   na   osobnú   hygienu  je   potrebné   vybaviť  dostatočným   množstvom   toaletných

potrieb   (tekuté   mydlo,    papierové   utierky,   dezinfekcia    na    ruky),    počas   podujatia   vnich
zabezpečiť dozor,  priebežné  čistenie a dezinfekciu.

9.     Pred začati'm  podujatia a  po  skončení podujatia  zabezpečit' vyčistenie  dotknutých  priestorov.


