
Lienu,\  
3Ct 4_  ft,c,k,1-1S 

ZMLUyA 0 NAJME 
t. fJ  I2S/OD/2022 

tlanok 1 
Zmluvne strany 

Nazov: 
so sidlom: 
Zastupenk: 
ItO: 
It DPH: 
Bankove spojenie: 
Cislo iktu: 
e-mail adresa: 
/dalej aj „Prenajimater/ 

a 

EKO - podnik verejnoprospegnYch slulieb 
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/Obchocine meno: 
Sidlo: 
ICO: 
It DPH: 

tatutamy zastupca: 
Registraene eislo/zapisany: 
Fred met annosti: 
Bankove spojenie: 
tislo 
Kontaktna osoba:  
e-mail adresa: 
/dalej aj „Nijomca" a spolu s Prenajimaterom dalej aj „Zmluvne strany"/ 

uzatvaraja v zmysle § 663 a nasl. zakona C. 40/1964 Zb. Obbansky zakonrul v zneni neskorgich predpisov 
a prislugnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika ttlto 

Zmluvu o najme 	/0D/2022 zo dna 	 

/ d'alej len ako „Znduva" / 

danok 2 

Uvodne ustanovenia 

2.1 PrenajimateT je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom pociTa zakona 	377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republilcy Bratislave v platnom zneni, v spojeni s uznesenim e. 2/1990 z 2. 
zasadnutia Miestneho zastupiterstva mestskej'Cash Bratislava — Nove Mesto, konaneho dila 20.12.1990, 
ktory vykonava spravu majetku Mestskej asti Bratislava - Nove Mesto, Junacka 1, Bratislava alebo 
majetku, ktory bol mestskej asti zveremi. 

2.2 Najomca je pravnickou osobou podnikajacou podTa pravneho poriadku Slovenskej republiky 
s predmetom Einnosti naima v oblasti: 	  Najomca ma zaujem v ramci svojej 
podnikaterskej einnosti realizovaf 	1.0.e\e, 	 pri prl1eitosti konania „VeTkonoCnych trhov — 
Tmavske Myto 2022" organizovanych pod zigtitou starostu Mestskej e•asti Bratislava — Nove Mesto. 

2022 
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Článok 3
Predmet zmlwy a Hedme( nájmu

3.1      Predmetom tjto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvnýd strán pri nájme časti pozemku s
príshišenstvom v správe Prenajímateľa v prosped` Nájomcu.

3.2      Prenajímateľ vyhlasuje, že vykonáva správu msledovných nehnuteľností -pozemok parcela registra
„C" č. 10403/2, o výmere 10.440,00  m2 druh pozemku Oatatné plochy,   ktoré sú zapísané na LV č. 1226
pre k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, okDes Bratislava 111 vo vlastníctve lflavného
Mesta SR Bratislava v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor.

3.3      Prenajímateľ prenecháva  časť majetku  definovaného  v bode 3.2 tohto  článku Zmluvy  do dočasného
užívania nasledovne:

4.1

- časť pozemku s príslušenstvom, ktorý tvorí spevnená plocha o celkovj rozlohe 7;m2, bez porastu
za účelom prevádzkovania predajnýd stánkov určených na ambulantný predaj;

touto   Zmluvou   Nájomcovi   (ďalj   aj   „Pmdmet   nájmu''),   za   čo   sa   Nájomca   zaväzuje   hradiť
Prenaiímateľovi nájomné dohodnuté v t#o Zmluve. Situačné vymedzenie časti pozemku, ktoTý má b)ri:
Predmetom nájmu podfa tFjto Zmluvy tvorí Prflohu č. 2 tFjto Zmluvy. Nájomca vyhlasuje, že takéto
vymedzenie Predmetu nájmu je dostatočne zrjmé a určité, pričom situačné vymedzenie, ktoré tvorí
Prílohu č. 2 tgto Zmluvy súhlasí podľa osobnej obhliadky so stavom na mieste samom a voči takémuto
vymedzeniu nemá výhrady a súhlasí s tým, čo má tvoriť Predmet nájmu.

Článok 4
Účel náj-

Predmet nájmu sa prenajíma Nájomcovi za účelom prevádzkovania dmvenýd predajnýd stánkov a
stolov určmýd na ainbulantný predaj, ktorý predmet čirTgsti je v súlade s oprávnením na výkon jeho
podnikateľský činnosti s nasledovným

4.2      Rozmiestnerie a uložerie predajných  stánkov  však musí za každýd okolností  rešpektovať rozlohu
Predmetu nájmu v súlade s článkom 3 tijto Zmluvy.

4.3      Nájomca níe je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu využívať predmet nájmu na iný
účel ako dohodnutý v tjto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca je povinný Hedmet nájmu
užívať.

4.4      Nájomca  podpisom  Zmluvy potvrdzuje,  že sa osobnou  obhliadkou  obo2mámil so stavom Predmetu
nájmu a tento je v stave spôsobilom na dohodnutý účel a nevykazuje žiadne vady, ktoré by mu bránih
v užívaní Predmetu nájmu na účel dohodnutý touto Zmluvou a že od Prenamateľa sa nevyžaduje
žiadna úprava, prispôsobenie, prípadne iné plnenie vrátane zabezpečenia súhlasov úradov v súvislosti
so stavom a vlastnosťami Predmetu nájmu v čase jeho odovzdania. Nájomca berie na vedomie práva
tretíd osôb vzťahujúcid sa k pozemku,  ktorého časť tvon' Predmet nájmu  a voči takýmto práva]n
treti'ch osôb, ktoré mu nebránia v užívani' Predmetu nájmu na dohovorený účd nemá výhrady.

Článok 5
Doba nájmu

5.1      Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na temín konania príležitostr`ýd „Verkonočných trhov -
Tmavské  mýto 2022``  orgarúzovanýd`  pod záštióou  Mestskg časti  Bratislava - Nové Mesto v Novj
tržnici v dňoch od 07.042022 do 10.042022, 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  predchádzajúceho  odseku  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 ,,Verkonočných trhov- Tmvské
mýto 2022",  teda 4 dni  a na mieste určenom Prmajímateľom, vhodným  spôsobom  o predajnej  dobe
infomovať verŤost'.
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5.3      Nájomca je povímý bezodkladne po skončení predajnj doby predmet nájmu opustiť, najneskôr však
do 23:00 hod., pričom je povhný zabezpečiť Predmet nájmu tak, aby zamedzil vzniku škody.

Článok 6
Náj omné a súvisiace platby, Platobné podmienky

6.1

6.2

6.3

6.4

Nájomca  sa  na  základe  tŤto  Zmluvy  zaväzuje  platiť  za  užívanie  Ppedmetu  nájmu  nájomné  a
prevádzkové náklady spqjené s užívaním Predmetu nájmu. Prmajímateľ a Nájomca sa dohodli na cene
za užl'varie Predmetu nájmu podľa tjto Zmluvy.
Cena  nájmu  je  zmluvnými  stranami  dohodnutá  nasledovne,  a to  vo  výške  ....t5?.k: ......  EUR  bez

;pš:e,=g.±,.9:..t.:.::..=.TEouVÉ=aDníF7ď=ej:;úN€;obmumťp;,:n#dueTäTäídág:=Í=oá:g::aú;ňo
platcom DPH, k Nájomnému bude pripočítaná DPH platná v čase zdaniteľného phenia..
Zm]uvné strany sa dohodli na tom, že Nájomné Nájomca uhradí v plnqj výške na účet Fhajímateľa
uvedený  vzáhlaví  tejto  Zmluvy  najneskôr  do  7.42022  na  základe  zálohovej  fáktúry  vystaveng
Prenajímateľom, ktorú Nájomca obdiží mailom na mailo`ú adresu uvedenú v záhlaví tgto 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 Prflohu č. 3 tFjto Zmluvy. Okamihom domčenia
FaktúTy Nájomcovi sa táto stáva dňom doručenia neoddeliteľnou pfflohou tqto Zmluvy.
Nájomné sa považuje za uhradené dňom pripísania platby v prosped` bankového účtu Pimajímateľa
uvedeného v záhlaví tEjto Zmluvy.

G)c)

6.5      Nájomca sa zaväzuje zaplatiť mnajímateľovi bezhotovostne pred podpisom tEjto zmluvy (o čom pri
podpise   2hluvy   predloží   Nájomca   Prenajímateľovi   potvrdenie   o uskutočnení   neodvolateľnej
bezhotovostnqj  platby)  kaucíu  vo  výške  ......................... EUR  bez  DPH  2a  zapožičanie  zariadenia  -

predŤého stánku na číslo účtu Prmajímateľa  (IBAN): SK04 5600 0000 0018 0570 7008, BIC-SWIFT:
KOMASK2X, variabilný symbol: .............. Kaucia nepod]ieha úročeniu.

6.6      Zmluvné strany sa dohodli,  že Kaucia  zabezpečuje všetky peňažné nároky Pmnajímateľa  v prípade

poškodenia zapožičaného zariadenia voči Nájomcovi.
6.7    V prípade, ak Nájomca poškodĹ prípadne zričí zapožíčané zariaderie, je Phjímateľ oprávnený

uspokqjiť  svoju  pohl'adávku  zo  zloženej  Kaucie  vrátane  príslušenstva,  a  to  do  výšky  Nájomcovho
nesplneného záväzku. Použitie Kaucie alebo jeho časti oznámi menajímateľ Nájomcovi písomne.

6.8  V pn'pade, že nájom skončí  a nevzrikne nárok Prenajímateľa podľa bodu 6.7 tjto Zmluvy, kaucia bude
Nájomcoví vrátmá najneskôr do 30.42022.

6.9      V pn'pade, ak nájom skončí pred uplynutím dohodnutej doby nájmu z dôvodov na strme Nájomcu,
prepadá zaplatená  cena  nájmu  v plnej  výške v proq}ed`  Prenaiímateľa  ako  zmluvná  pokuta,  ak  sa
Zmluvné strany pÍsomne nedohodnú inalq čím riie sú dotknuté iné nároky Prenajímateľa, vyplývajúce
z takéhoto ukončenia nájmu.

6.10    Vpn'pade,   že   nájom   skončí   zdôvodu   nezakladajúceho   nárok   podľa   bodu   6.5   tjto   Zmluvy,
nespotrebovanú  časť  ceny  nájmu  po  2apočítani'  všetkých  nárokov  zo  strany  Prenajímateľa  voči
Nájomcovi, Prenajímateľ vráti Nájomcovi najneskôr do 17.4.2022

Článok 7
Práva a povinnosti Zmlwiiých stián

Podčlánok 7.1
Poístenie piedmetu nájmu

7.1.1   Nájomcovi  sa  odporúča  uzatvoriť  a  na  vlastné  náklady  po  celú  dobu  nájmu  udižíavat.  v platnosti
a účinnosti  poistné  zmluvy,  ktoré  budú  pokrývať  poistenie  jeho  majetku,  ktorý  sa  nachádza  na
Fhedmete   nájmu   a škody   spôsobené   tretím   osobám   v súvislosti   s užívaním   Predmetu   nájmu.
V pn'pade, že takéto poistenie Nájomca neuzavrie, nemôže si v pn'pade od"dzenia, poškodenia alebo
hocijakej   ďalšj   škody  na   vlastnom   majetku  alebo  voči   tretim   osobám  túto   škodu  uplatňovať
u Prenajímateľa. V prípade, že je takáto škoda uplatnená voči Prenajímateľovi, zaväzuje sa ju uhradit'
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Nájomca bezodkladne po domčení výzvy zo strany Prenajímateľa a predložení výzvy na jq úhradu zo
strany tretq osoby. Takéto plnenie sa nepovažuje za bezdôvodné obohatenie na strane Prenajímateľa,
ale plnenie záväzku Nájomcu uplatneného treťou osobou voči Premjímateľovi.

7.12   Nájomca  berie  na  vedomie  a u2máva,  že  akékoľvek  poistenie  uzavreté  zo strany   Prenajímateľa
vzt'áhujúce sa k Hedmetu nájmu §a nebude vzt'áhovat' na majetok Nájomcu, bez ohľadu na skutočnosť,
či je tento majetok zabudovaný do Predmetu nájmu alebo rie.

7.1.3   Nájomca  i  Prmajímateľ týmto  vzájomne  potvrdzujú,  že  sÍ  neuplatnia  nároky  na  odškodnerie  voči
dnihj Zmluvnej strane za straty alebo škody na majetku v tom rozsahu, v akom je takáto strata alebo
škoda   poškodenému   uhradená   z príslušnej   poistnj   zmluvy,   uzatvorenqj   podľa   tejto   Zmluvy
Prenajímateľom alebo Nájomcovi, a to ku dňu vzniku takýd`to nárokov.

Podclánok7.2
Údižba predmetu nájmu, jeho úpravy a Bezpečnosť

7.2.1   Nájomca je povinný počas doby nájmu nepretržite udľžiavať poriadok a čistotu na Predmete nájmu,
ako  aj  v bezprostrednom  okolí  Pbedmetu  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 činnost'ou na Predmete nájmu nešírílí v okolí Predmetu nájmu a neobt'ážovali tretie
osoby. Za tým účelom je Nájomca povinný v celom rozsahu vykonávať údržbu a úpravy Predmetu
nájmu spojenú s užívaním FTedmetu nájmu, ako aj opravy a údržbu zariadení, ktoré sú na PTedmete
nájmu  umiestnené  bez  ohľadu  na  výšku  nákladov  na  takúto  údržbu  a  úpravu,  vrátane  všetkýd
inštalácií,   pn'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.   Sohľadom  na  charakter  Predmetu  nájmu  sa  Zmluvné  strany  dohodli,  že
Prenajímateľ   nezabezpečuje   žiadnu   údržbu,   úpravy   a opravy   Predmetu   nájmu,   ani   zariadeni'
a inštalácil'  na  Predmete  nájmu.  Ak  uvedené  práce  v zmysle  predchádzajúcq  vety  Nájomca  bez
zbytočného odkladu nezabezpečí sám, je tak oprávnený uobiť Pmnajímateľ na náklady Nájom".

7.22   Nájomca rie je počas doby nájmu oprávnený bez predchádzaiúceho písomného súhlasu na Predmete
nájmu  vykonat'  úpravy,   stavebné  zmeny  a inšta]áciu   nových  technologických  a iných  zariadení
a stavebných prvkov Nájomci+ ktoré budú mat. charakter konštrukcii' pevne spojených so zemou (ďalg
len  „Úpmvy").  Žiadosť o udelenie  súhlasu  na  Úpravy  musi'  obsahovať opis  požadovaných  Úprav.
Súhlas Pknajímateľa s Úpravami nezakladá Henajímateľovi  akúkoľvek zodpovednosť za správnosť,
dostatočnosť rep. súlad Úprav s príslušnými právnymi predpismi a platnými technickými normami.
Ustanovením  tohto  bodu  nie  sú  dotknuté  mbbné  úpravy,  ku  kto]ým  je  súhlas  Prenajímateľa
s Drobnými úpmvami udelený podpisom tejto Zmluvy.
Funkčnosť (údržbu, opravy a servis) hvesti'cií Nájomcu (na jeho v]astné náklady) 2abezpečuje Nájomca
v celom rozsahu bez obmedzenia.

7.2.3   Nájomca sa zaväzuje, že akékoľvek Drobné úpravy a/alebo Úpravy a užívanie Predmetu nájmu budú
realízované takým  spôsobom,  aby nerušiĽ  a/álebo neobmedzova]i  hlukom,  prašnosťou,  víbráciami,

padom a ďalšími nepriaznivými vply`mi tietie osoby neprimeraným spôsobom. Nájomca sa zaväzuje
vykonávať akékoľvek Úpravy až po tom, čo obdržal k takýmto Úpravám všetky povolenia a súhlasy
dotknutýchorgánovaorganizácil',ktorésa2aväzujesizabezpečiťsamostatneanavlastnénáklady.

7.2.4   Nájomca je povinný užívať Predmet nájmu v  súlade s právnymi predpismi,  platnými  technickými
normami a hyäenickými, bezpečnostnými a protipožiam)mi predpismi aktuálne platnýmí na územi'
Slovenskejrepublikytak,abynevzniklaškodanamajetkualeboživoteazdravi'osôbane§miepoužívať
látky,  postupy  a  zariadenia  poskodzujúce  životné  prostredie  výparmi,  hlukom  (reprodukovanou
hudbou a pod.) a vibráciami alebo inak, nad hranim prípustnú podľa pri'slušnýdi norieii` platných na
územi' Slovenskej republiky.

7.2.5   Nájomca je zodpovedný za bezpečný ted`nidcý stav svqjich zariadeni' používai`ých m Predmete nájmu
alebovjehobezprostrednomokoh',jepovinnýzabezpečit'ichpredpísanéodboméprehliadkyaskúšky,
ako aj odstránenie závad v rich uvedenýd`.



72.6   Nájomca  je  povinný  na  viditeľnom  mieste  vbezprostrednom  okolí  Predmetu  nájmu,  kde  bude
vykonávať  svýi  podnikateľslú  činnost',  umiestniť  cenníky/váhy  poslqrtovaného  sortimentu  a na
účtovanie poskytnutýd` služieb a produktov využívat' výlučne re*tračné pokladnice.

7.2.7   Povinnosti stanovené v tEjto Zmluve sa v plnom rozsahu vzťáhujú aj na zamestnancov Nájomcu, či iné
o§oby,   ktoré  Nájomca  poveri  alebo  splnomomí  výkonom  jeho  činností  v súvislosti  s užívaním
Predmetu nájmu a prevádzkovaním svojj činnosti. Porušenie povímosti' podľa tjto Zmluvy týmito
osobami má za následok aj porušenie povirtností samotným Nájomcom.

Podčlánok 7.3
Pbrzatie a vritenie Hedmetu nájmu

7.3.1   Nájomca je povimý Predmet nájmu prevziať dňa 06.042022 medzi 12:00 hod. a 14:00 hod. (kontaktná
osoba: Zuzana Kmiťová 0908 498 582), okmm prípadu vymedzeného v tjto Zmluve, keď Henajímateľ
nie je povinný Predmet nájmu Nájomcovi odovzdať. Neprevzatie Predmetu nájmu zo strany Nájomcu
nemá vplyv na povimosť Nájomcu platit' Nájomné.

7.32   0 prevzatí Predmetu nájmu sa spíše protokol, ktoTý bude obsahovať najmä opis Predmetu nájmu, jeho
staviL  vrátane  stavu  a čísiel  meradiel  energií  dodávaných  k stavbe,  nadádzarioej  sa  na  Predmete
nájmu, a vyhlásenie Nájomcu, že Predmet nájmu bez výhrad preberá, pokiaľ bude Pmnajímateľ trvať
na spísaní takéhoto protokolu.

7.3.3   V prípade skončenia  Nájmu je  Nájomca  povimý na vlastné náklady  do 2 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

tretíd` osôb (vi.átane mkonštrukcie poslcodeného zatrávnenia prípadne inj zelene);
b)  odstrárLiť z Predmetu nájmu všetky Úpravy (technícké zhodnotenie) vykonané Nájomcom tak, aby

pri skončení nájmu Úpravy Predmetu nájmu nemali žiadnu zostatko`ú hodnot`L ak Pmajímateľ
neoznámi inak;

c)  odbomým   spôsobom   opraviť   aodstrániť   akékorvek   Škody   na   Predmete   nájmu   spôsobené
Nájomcom alébo vyprataním majetku Nájomcu a odstraňovaním jeho Úprav.
Nájomca je ďalg povimý do 2 dní odo dňa skončenia nájmu:

d)  uhraďť všetky nedoplatky spojené s Predmetom nájmu vrátane neuhradeného nájomného,  resp.
jeho alikvotnú časť za dobu nájmu.

7.3.4   0 odovzdaní  Predmetu  nájmu  spíšu  Zmluvné  strany  protokol,  pokiaľ bude  Phjímateľ trvať na
spísaní takéhoto protokolu. Na obsah protokolu sa primerane použijú ustanovenia bodu 7.3.2 Zmluvy.
Prmajímateľ  nie  je  povinný  Predmet  nájmu  prevziať  za  predpokladu,  že  nie  sú  sphené  všetky
podmienky  podľa  bodu   7.3.3  Zmluvy.   V takom   prípade  je  Nájomca  v omeškaní  s odovzdani'm
Predmetu nájmu.

7.3.5   V pn'pade, ak Nájomca nesplní včas sv®e povinnosti vyplývajúce pre Nájomcu z bodu 7.3.3 Zmluvy, je

povinný zaplatiť Prmajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každý aj začatý deň omeškania.
Premjímateľ   má    rovnako    vtakom    prípade    právo,    nie    však   povinnost'   vypratať   Predmet
nájmu, odstrániť všetky úpravy, vykonať opravy a uviesť Predmet nájmu do takého stavu, v akom bol
ku dňu odovzdania Nájomcovi, pričom Fhajímateľ má popri zmluvng pokute, aj nárok na náhradu
všetkýd nákladov, ktoré mu v súvislosti so zánikom nájmu a vyprataním Predmetu nájmu v zmysle
vyššie uvedeného vznikli. Ak tak Phajímater podľa vlastného uváženia neučiní, m základe dohody
Zmluvných  strán  plati',  že  všetky  takéto  Nájomcom  včas  neodstránené hnuteľné  a nehnuteľné  veci
(vrátane vstavani' a úprav Nájomcu) nadádzajúce sa v Predmete nájmu, ktoré budú Prenajímateľom
protokoláme  spísané  sa  stanú  kúpnou  zmluvou  vlastníctvom  Prenajímateľa  za  kumulatívneho
splnenia nasledovnýd podmienok:

a)  Prenajímateľ Nájomcovi po mámom uplynuti' lehoty uvedenej v bode 7.3.3 iejto Zmluvy písomne
oznámi,  že  má  záujem  na  uplatnení  práva  na  kúpu  neodstránených  veci'  nachádzajúcich  sa
v/m Predmete nájmu;

b)  Nájomca ari v lehote do 15 dní od odoslaria oznámenia Prenajímatera podl'a písm. a) tohto bodu
všetky veci z Predmetu náj.mu neodstráni;



c)  Nájomca v pozícii Dodávateľa vecí vyhotoví Pnmqjímateľovi v pozícíi Odberateľa vecí faktúm v
hodnote  100,-EUR  bez  DPH  za  neodstránené  hnuteľné  a nehnuteľné  veci  (vrátane  vstavam'
a úprav Nájomcu) nad`ádzajúce sa na Predmete nájmu. V pn'pade, že je Nájomca registrovaným
platcom DPH, k fakturovanq hodnote bude pripočítaná DPH platná v čase zdaniteľného plnenia.
Zmluvné §trany sa dohodli, že v pripade, že Nájomca z pozície dodávateľa faktúru nevyhotov]',
môže v súlade so Zákonom o dani z pridanťj hodnoty č. 222/2004 Z. z.  túto faktúni v mene a na
účet Nájomcu vyhcbviť Prenamateľ, na čom sa Zmluvné strany výslovne dohodli a Nájomca
akceptuje takto vyhovenú fäktúni. Faktúru v mene a na účet Nájomcu vyhotovuje Prenajímateľ
podľa zákona členského štátu, v ktorom je miesto dodania vecí;

d)  Henajímateľ  zaplatí  fakturovanú  sumu  na  účet  Nájomcu  alebo  povinnosť  zaplatit'  túto  sumu
zanikne  iným spôsobom zániku záväzkov.

Po  splnení uvedmých podmienok  sa Nájomca zaväzuje na základe tohto  článku Zmluvy všetky
Prenajĺmateľom  spísané  hnuteľné  a nehnuteľné  veci,  ktoré  ostali  na Pkdmete  nájmu  previest'  na
Prenajímateľa za uvedenú sumu, pričom pre pn'pad pochybnosti' 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 uvedenj  sumy realizovat' aj formou   započítania  tejto
pohľadávky  Nájomcu  voči  svojim  splatným  pohľadávkam.  Na  účely  tohto  ustanovenia  sa  nárok
Nájomm stane splatným mámym uplynut]'m dodatočnj lehoty podľa písm. b) tohto bodu Zmluvy.

Poddánok 7.4
Ďalšieprávaapovinnostizmlwnýchst[án

7.4.1   Nájomca  je  oprávnený  prenechat' Ftedmet  nájmu  alebo jeho  časť  do  podnájmu  (alebo  do  užívania
z akéhokoľvek  titulu  a akýmkoľvek  spôsobom)  len  s výslovným  a vopred  udeleným  písomným
súhlasom Prenajímateľa,  daným pred uzavietím príslušnqj zmluvy o podnájme (ingj zm]uvy). Súhlas
Pmajímateľa  musí byť daný  ako súhlas  s konkrétnym  2nením zmluvy o podnájme  (ing  zmluvy),
ktorú má Nájomca v úmysle uzavrieť.
Ak vyššie uvedeným spôsobom súhlas Henamateľa nebol daný, alebo ak Nájomca uzatvoril zmluvu
o podnájme (inú zmluvu) v inom znení, než bola Pmnajímateľom odsúhlasená, je takto Nájomcom
uzatvorená zmluva neplatná. Zároveň sa to považuje za dôvod na odstúpenie od tgto Zmluvy.

7.42   Nájomca je povimý dňom začatia nájmu užl'vať Predmet nájmu v súlade s touto Zmluvou tak, aby
Nájomca užívaním Predmetu nájmu nespôsoboval Prenajímateľovi a tretím osobám škodu ari hrozbu
vzniku škody, ani ich neobmedzoval v ich užívacích a vlastníckych právach.

7.4.3   Nájoinca  je  povinný  v pn'pade  nebezpečenstva  hroziacej  alebo  vzniknutej  škody  m  zdi.avi'  alebo
majetku  umožriť  Henajímateľoví,  pn'padne  inej  poverenej  osobe  alebo  oprávnmj  osobe  podľa
zákona, vstup na Predmet nájmu.

7.4.4   Prenajímateľ je  oprávnený  po  predchádzajúcj  dohode  kedykoľvek  kontrolovať  plnenie  povimostí
Nájomcu podľa t* Zmluvy a užívartie Predmetu nájmu a za týmto účelom v§tupovať m Predmetu
nájmu.  V prípade,  že k dohode  o kontrole nedôjde,  je Prenajímater tak oprávnený `mbit' v termíne
oznámenom  Henajímateľom,  a to  aj  za  predpokladu,  že  Nájomca  sa  vtomto  temíne  v predmete
nájmu nenadhádza.

7.4.5   Nájomca  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  informovať  Pnenajímateľa  o  všetkýd skutočnostiach
brániacid riadnemu užívaniu Predmetu nájmu.

7.4.6   Nájomca nie je oprávnený umifftňovať ani dovať akékoľvek zvieratá na Predmete nájmu, pokiaľ sa
Zmluvné strany nedohodnú inak.

7.4.7   Nájomca je povinný bezodkladne po uzavieti' tqjto zmluvy informovať Mestskú časť Bratislava - Nové
mesto o uzavieti' tejto Zmluvy.

7.4.8   Nájomca    je     povinný    rešpektovať    adodržiavať    POŽIARNOBEZPEČNOSTNÉ     POKYNY    -
„VEĽKONOČNÉ  TRIIY  -TRNAVSKÉ  MÝTO  2022",  ktoré  tvoria  Prflohu  č.  4  tejto  Zmluvy  a je
neoddeliteľnou súčast.ou tFjto Zmluvy. Porušenie egjto povinnosti sa považuje 2a podstatné porušerie

qto Zmluvy s právom Prenajímateľa od tjto Zmluvy odstúpit'.



7.4.9 Najomca sa zavazuje re§pektovaf a dodriiavaf Kodex trhovrulca „Vellononnkdt trhov - Trnavske 
Mkto 2022", ktork tvori Prilohu n. 5 tejto Zmluvy a je neoddeliternou sitnasfou tejto Zmluvy. Portgenie 
tejto povinnosti sa povaiuje za podstatne portgenie tejto Zmluvy s pravom Prenajimatefa od tejto 
Zmluvy odsnipif. 

7.4.10 Najomca je povinnk poiiadaf Mestskii Casf Bratislava - Nove Mesto o povolenie vjazdu za unelom 
zasobovania na Predmet najmu, prinom je povinnk dodriiavaf dobu urnenti na zabezpenenie 
zasobovania stanoventi touto Zmluvou v ease od 06:00 hod. do 09:00 hod.. Na kaidk jednotlivk 
vjazdivykladku/vkjazd, resp. vjazd/nakladku/vkjazd je stanovena doba v rozsahu do max. 15 mirult. 

7.4.11 Najomca je povinnk poiiadaf Miestny itrad mestskej nasti Bratislava - Nove Mesto, oddelenie 
spravnych ninnosti, o vydanie povolenia na predaj vkrobkov a poskytovanie sluZieb na trhovom 
mieste. 

7.4.12 Najomca je povinnk na vlastne naldady zabe_zpenif a poulivaf na Predmete najmu kompostovateink, 
biologicicy rozloliternk riad, pohare a pnlaory a slamky v stilade s STN EN 13432 v platnom rnerti 
/dalej len „EN 13432"/ a na vyzvanie oprivnenkch osob sa preukazaf certifikatom vydankm 
autorizovanou skti:s'obliou podra EN 13432. V pripade, ak Najomca nespini povinnosf podra 
predchadzajticej vety tohto bodu Zmluvy, je povinnk pouiivaf system vratnkch poharov realizovank 
ponas trvania „Vianonnkch trhov - Tmavske mkto 2021". Zaroven je Najomca povinnk pri predaji 
sortimentu pouiivaf kompostovaterne, biologickk rozlo'ilteTne vredca a taky z papiera, prip. 
bioplastu. 

7.4.13 Najomca je povinnk dodri.liavaf ponas doby trvania „VeTkononnkch trhov - Tmavske mkto 2022" zakaz 
predaja liehu, destilatov a spotrebiteTsky balenkch alkoholidckch napojov a zalcaz rozlievania 
akkchkorvek alkoholidckch napojov s vknimkou tkch, ktore sti uvedene v danku 4. tejto Zmluvy. 

Podatanok 7.5 
Znutivne pokaty 

7.5.1 Zmluvne strany sa dohodli, e olcrem pripadov uvedenkch v tejto Zmluve ma Prenajimater narok na 
zmluvnti pokutu vo vkike 150,- EUR za kaide jednotlive poru:senie povinnosti ustanovenkch v bode 
4.1, 4.2, 7.2.1 di 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 vkzvu Prenajimatera. 

7.5.2 Zaplatenim nnluvnej pokuty podTa tejto zmluvy nezanika povinnose, spinertie ktorej zmluvna pokuta 
zabezpenuje, am narok na nahradu gkody v celom rozsahu. 

Linok 8 
SkonCenie nijmu 

	

8.1 	Najom skonni uplynutim dohodnutej doby najmu s uplatnertim podra bodu 5.1 tejto Zmluvy. 

	

8.2 	Najom moie skonal pisomnou dohodou Zmluvnkch stran i pred uplynutim dohodnutej doby najmu. 

	

8.3 	Prenajimater moie od tejto Zmluvy odstapii, ak: 
a) Najomca prenechl Predrnet najmu alebo jeho Cad do podnajmu v rozpore s touto Zmluvou; 

Najomca uliva Predrnet najmu v rozpore so Zmluvou alebo pravnymi predpismi; t. j. ak Najomca 
porugi niektond zo svojich povismosti prevzatkch touto Zmluvou alebo pravnymi predpismi 
a nezjedna napravu ani v dodatonne poskytnutej lehote; 

c) Najomca je v omegIcani s tihradou Najomneho alebo ineho penaineho pinertia podia tejto Zmluvy a 
tato nebola zrealizovana do 10.4.2022. 

tninky odstapenia a zanik najmu nastava okamihom dorunenia pisomneho odsnipenia Najomcovi. 
V takom pripade je Prenajimater opravnenk v pisomrtom odsttipeni urnif den vypratania Predmetu 
najmu aj na neskorgi den ako je den itninnosti odstupenia. Zmluvne strany me sti povinne si z dlivodu 
takehoto odstapenia vratif dovtedy poskytnute pinenia, poldaT v tejto Zmluve me je uvedene inak. 
Odstupertie nema spatne uninky. 

1 anok 9 
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Donfeovanie 

9.1 

	

	Pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy sa dorueuja druhej zmluvnej strane osobne alebo prostrednictvom 
doporueenej zasielky na adresu uvedenti v tejto Zmluve. Najomca je povinmi kalchi zmenu adresy 
ohlasif Prenajimatefovi. V pripade, le takato zmenu neohlasi, je Prenajimater povinn)? preverovaf 
aktualnu adresu na dorueovanie pisomnosti Najomcovi v obchodnom/livnostenskom registri 

a v pripade rozporu zapisu adresy Najomcu podfa obchodneho registra s adresou uvedenou v zahlavi 
tejto Zmluvy bude dorueovanie prebiehaf na adresu uvedenti v obchodnomaivnostenskom registri. 
Zasielka sa povaiuje za dorueema v den, kecf ju dotknuta zmluvna strana prevzala alebo odmietla 
prevziaf. V pripade, le druha zmluvne strana zasielku nepreberie, povaluje sa zasielka za dorueenti 
v den, ked sa z akehokofvek dovodu vratila ako neprevzata. V pripade dorueovania prostrednictvom 
kurierskej sluiby sa zasielka povaluje za dorueenti &tom jej prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo 
atom, ked sa zasielka vratila ako neprevzata odosielatefovi. 

tlanok 10 
ZavereCne ustanovenia 

10.1 Tato Zmluva nadobticla platnosf a zavazuje Zmluvne strany v den, v ktorom ju podpigu opravneni 
zastupcovia oboch Zmluvm'rch stran. Ak neclojde k podpisaniu tejto Zmluvy v ten isq7 den oboma jej 
Zmluvnkmi stranami, za rozhodujtici deli pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladaf den, 
v ktorom druha zmluvna strana podpige Zmluvu neskor. Zmluva nadobticla iteinnosf driom 
nasledujitcim po dni jej zverejnenia na intemetovej stranke Prenajimatera v sulade s ustanovenim § 47a 
Obeianskeho zakonnika. Najomca berie na vedomie, le na nadobudnutie fteinnosti Zmluvy sa vyiaduje 
jej zverejnenie prostrednictvom intemetovej stranky Prenajimatefa, s eim sithlasi. 

10.2 Zrnluvne strany sa zavazujta, le v pripade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktorch spinenie 
povaiuja za podstatne, zosuladia Zmluvu s aktualnym stavom, vo forme jej pisomm'rch dodatkov, 
ktore buck"' dtronologicky eislovane. Zmluvrte strany sa dohodli, le zmluvny vzfah zaloien)',  touto 
Zmluvou sa s vnimkou ust. § 663 a nasl. Obeianskeho zakonnika o najomnej zmluve bude riadif 
prislugny:mi ustanoveniami zakona e. 513/1991 Zb. Obchocineho zakonnflca v platnom zneni. 

10.3 Zmluvne strany sa zavazujit, le sa vyvaruju alqrchkofvek krokov, ktore by znemoinili, sfalili alebo 
spochybnili priva, povinnosti alebo zavazky, ktore sit predmetom tejto Zmluvy. 

10.4 Zmluvne strany sa dohodli, le pripadne spory qrkajtice sa zavazkov a povinnosti vplkvajacich z tejto 
Zmluvy sa zmluvne strany zavazuju prednostne riegif osobm'an rokovanim. 

10.5 Ak niektore ustanovenia Zmluvy nie sit celkom alebo kasti neinne alebo neskor stratia ileinnosf, me je 
qrtn dotknuta platnosf ostatnfth ustanoveni. Namiesto neiteimVrch ustanoveni a na vypinenie medzier 
sa poulije uprava, ktora, pokiaf je to pravne moine, sa eo najviac priblauje zmyslu a iteelu Zmluvy, 
polciaT pri uzatvarani Zmluvy Zmluvne strany nit° otazku brali do avahy. 

10.6 Zmluvna strana berie na vedomie, le v stivislosti so spracuvanim osobn)?ch ticlajov a/alebo osobOch 
adajov aenov itatutimeho organu, spoloentlov/akcionarov, zamestnancov a poverem'rch °sob druhej 
zmluvnej strany je viazana povinnosfou mleanlivosti v stilade s a. 90 nariadenia Europskeho 
parlamentu a Rady (EL)) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyziclqrch °sob pri spraciwani osobm'Ich 
uclajov a o vornom pohybe talqrchto udajov, kton'rm sa zruguje smernica 95/46/ES (vgeobecne 
nariadenie o ochrane adajov) (dalej len „Nariadenie") a ust. § 79 zakona e. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobm'rch tidajov a o zmene a dopineni niektor)?ch zakonov v zneni neskorgich predpisov (cfalej 
len „Zakon"). Zachovavaf mleanlivosf podfa tohto bodu zmluvy sit povinni aj jej zamestnanci, jej 
gtatutarni zastupcovia, elenovia jej gtatutameho organu, kontaktne osoby ako aj ostatne osoby, ktore 
prichadzain alqunkofvek sposobom do kontaktu s osobnkmi itdajmi. Povinnosf podfa tohto bodu 
Zmluvy nad'alej trva aj po zaniku Zmluvy bez obmedzenia, eo Zmluvna strana berie na vedomie 
a nerna voei tomu liadne v)%hrady. Zmluvna strana sa zavazuje vopred pouCif vgeticy osoby podfa 
tohto bodu Zmluvy o povinnosti zachovavaf mleanlivosf, a to aj po zaniku ich pravneho vzfahu k 
zmluvnej strane, a o rizikach a narokoch spojenrch s porugenim tejto povinnosti. 

10.7 Zmluvna strana berie na vedomie, le druha zmluvna strana spractIva jej osobne ildaje, osobne udaje 
elenov jej gtatutimeho organu, gtatutarnych zastupcov, kontaktmich osob a jej zamestnancov v 
nevyhnutnom rozsahu na aeel pinenia podfa tejto Zmluvy. Zmluvna strana zaroven vyhlasuje, le 
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osoby podra prvej vety tohto bodu boli pouC'ene o ich pravach v oblasti ochrany osobnych fidajov 
a povinnosti zachovavaf m1an1ivosf, o potvrdzuje svojim podpisom. 

10.8 Zmluvne strany vyhlasujit, e si.i oboznamene s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatnymi pravnymi 
predpismi v oblasti ochrany osobnych iidajov, o potvrdzuju svojim podpisom. 

10.9 Zmluvne strany vyhlasuju, e prijali nalelite organizaarte a technicke opatrenia na zabezpe6enie 
ochrany osobnych ticlajov, a to najma pred ich zneulitim, zni&nim alebo stratou akymkorvek 
sposobom. 

10.10 Zmluvne strany, zhodne kaldi vyhlasuje, e je pine sposobila a opravriena na tento pravny 'ikon, le 
nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahuju ich slobodmi, va2nu, urZitit 
a zrozumiterna vont, prejaventi bez tiesne alebo napadne nevyhodnych podmienok. 

10.11 Zmluvne strany zhodne vyhlasujit, e si tilt° Zmluvu pozorne preCitali, jej obsahu porozumeli a na 
znak ich sithlasu so vAetkyrni jej ustanoveniami ju podpisujti opravneni zastupcovia oboch zmluvnych 
stran. 

10.12 Tato Zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, pri6om Prenajimater obdrii jedno vyhotovenie a Najomca 
jedno vyhotovenie. 

10.13 Neoddeliternymi prilohami tejto Zmluvy 

Priloha Z. 1- Vypis z prislandho registra 
Pnloha Z. 2- SituaZne vymedzenie Predrnetu najmu v priestore 
Priloha Z. 3- FaktUra - dañov doklad v sUlade so zakonom Z. 222/2004 Z. z. 
Priloha Z. 4 - P021ARNOBEZPEtNOS1NE POKYNY - „VEEKONOCNE TRHY - TRNAVSKE MirTO 2022" 
Priloha Z. 5- Kodex trhovnaa „VeTkonotiqch trhov - Trnavske Myto 2022" 
Priloha Z. 6 - Usrnemenie Mestskej Zasti Bratislava - Nove Mesto, oddelenie iivotneho prostredia a tizemneho planovania 

k naldadaniu s odpadorn pri pri1eitosti konania „Velkonoalych trhov - Tmavske myto 2022" 

Zmluvna strana: 
EKO - podnik verejnoprospanYch shdieb 
zast: JLJDr. Daniel Hulin (poverenY vedenim) 

EKO - podnik VPS 
Hala§ova 20, 832 90 Bratislava 
ta-00491870 DI: 2020887022 

DPH: SK2020887022 

	  dna 	 "2022 
odtlaCok pe&atky a podpis 

Zmluvna strana: 
tr-N  

zast: 	  

 

v 	iL 	 dna  ' 2022 
e6iatky a podpis 

 

odtlaC 

   

Rudterske vyhlasenie  

	 nar.- 	, bytom 	L 	, tymto ako rifeiter 
vyhlasujem, le osobne spinim za Najonicu vgetky povinnosti a zavazky Najomcu voC1 Prenajimaterovi 
podra tejto zmluvy a/alebo v stivislosti s Itou, ako aj podra inch zmliav, ktore maju uzavrete alebo 
v budticnosti medzi sebou uzavrti, pokiar ich tent° nespini riadne a vCas, a to aj bez osobitnej vyzvy 
adresovanej Najomcovi. 

Zniluvna strana: 

rueiter dna  1-Lt. .20) 2 
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Priloha & 4 k Znilove - 
POilARNOBEZPEtNOSTNE POKYNY 

„VEEKONOINE TRHY - TRNAVSICE MYTO 2022" 

Privnidce a podnikajuce fyzicke osoby, ktore si prenajali predajne stinky sit povinne zabezpeZovaf pinenie 
tychto povinnosti na iiseku ochrany pred poZiamti poeas trvania VEEKONOCM[CH TRHOV — TRNAVSKE 
MY.TO  2022 v sidade s § 4 a 5 zakona NR SR Z. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poliarmi v znerd neskorgich 
predpisov a vgeobecne zavaznych nariadenf hlavneho mesta SR Bratislavy: 

1. Strpief vykon preventivnych protipoilarnych kontrol opravnenymi osobami na vYkon tejto kontroly 
a bez odkladu odstratiovaf zistene nedostaticy. 

2. Kaidy stanok musi by vybaveny vhodnYm druhom hasiaceho pristroja s dostatoenym mnoistvom 
hasia, tak, aby trhovrulc vedel vykonaf prvotnY haseny zasah v pripade vznilcu poliaru v jeho stardcu. 
Pre stanky je povinnf hasiaci pristroj prenosny 6 kg praglovy. V pripade, ak by mohlo d'ojsf k 
poijaru tukov v stanku ( friteza, verke panvice s olejom a pod.) stanok vybavif aj prenosnym 
hasiacim pristrojom 61, ktory umoinuje hasenie poiiarov triedy F Hasiace pristroje musia byf platne 
minimalne do konca mku 2022. 

	

3. 	Poeinaf si talc aby nedochadzalo k vzniku poilarov najma: 
a. pri pouilvani tepelnYch, elektrickYch, plynovYch a inch spotrebieov 
b. pri skladovani, manipulacii a pouiivant horfavych, horenie podporujUcich alebo po'iiarne 
c. nebezpeenych latok, 
d. pri manipulacii s otvorenym °Mom 
e. skladovaf material talc aby nedoglo k zaprataniu anikovych ciest, znIeniu moinosti 

evakuicie osob. 
4. Nevykonavaf'Ziadne neodborne zasahy do elektrickej ingtalacie, tieto moiu vykonaf len osoby s 

prislugnou odbornou sposobilosfou, neprefaiovaf elektricke obvody nadmemYm pripajanim 
elektrickYch spotrebieov. 

5. Spotrebiee pouilvaf len ked' stit v dobrom tedmickom stave a za podmienok uvedenych v navode 
vyrobcu, nepouilvaf pogkodene tepelne spotrebiZe. 

6. Spotrebiee ingtalovaf v bezpeenej vzdialenosti od horfavych materialov a v sülade s navodom od 
vyrobcu. 

7. Spotrebiee prevadzkovaf za staleho dozoru. Bez dozoru mono prevadzkovaf len take spotrebiee, 
ktorych konkrukene vyhotovenie to dovoruje a je to uvedene v navode vyrobcu. 

	

8. 	Dodriiavaf zakaz fajeenia v predajnYch stinkoch. 
9. Skladovanie horfavych plynov a horenie podporujUcich plynov je moine len podfa ustanoven1 

vyhligky 6124/2000 Z. z., v jednom stanlcu gastro prevacizky sldadovaf max. 2 Ha:4e PB flia:'s t. j. 1 
tTaga prevadzkova a 1 fraga ( pohotovostrta alebo zasobna ). V priestoroch trhov nie je moine zriadif 
iiaden sklad horfavYch plynov. 

10. Maximalne prflcony pre jednotlive stinky sui ureene nasledovne: 
a. stanok typ 1 pre dareekovy sortiment a stanok typ 2 pre balene potraviny - 3kW; 
b. stanok typ 3 pre predaj jedla ureeneho na priamu konzumaciu typ obeerstvenie, stanok typ 5 

pre predaj napojov - 12kW. 
Do kaideho stanku bude naingtalovany rozvadzae s istenim pre tieto maximalne hodnoty celkoveho 
prflconu elektrickej energie / 12kW alebo 3kW - podfa typu stanku I. 

11. Dodriiavaf pokyny a usmernenia vydane Protipoiiamou asis' tenenou hliadkou pritomnou na 
VerkonoenYch trhoch. 

12. Po skoneeni prevadzkovej doby : 
a. zliasntif horiace svieeky; 
b. vypnuf elektricke spotrebiee a odpojif ich zo zasuvky. 
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13. V pripade vzniku poiiaru : 
a. pokiisif sa polar uhasif vlastnym prenosnym hasiacim pristrojom; 
b. v savislosti so zdolavanim po'iiaru nevyvolaf bezdovodne poliarny poplach, vykonaf 

nevyhnutne opatrenia pre zachranu ohrozenych °sob a na zamedzenie girenia poiiaru; 
c. poskytmlf pomoc zasahulacej hasiCskej jednotke a na vYzvu jej velitera poskytnUf vecne 

prostriedky na zdolanie poiiaru; 
d. privolaf pomoc na telefOnnych aslach: 

Integrovank zachrannY system 112 
HasieskY a zachrannY iitvar hl. mesta SR Bratislavy 150 

Dole:ate teleforme 
Elektrame 0800 111 567 
Plynarne 0850 111 727 
Vodarne 0800 121 333 
Tiesitove volania 
Policia 158 
Zachranna sluiba 155, 16 155 

Poznanika: 

V pripade, ak HasiiSky a zachranny iitvar Hlavneho mesta SR Bratislavy urCi vo svojom rozhodnuti 
me podmienky k usporiadaniu podujatia VerkonoC'ne trhy — Trnavske Myto 2022, najomca sa 
zavazuje uzavrief s Prenajimaterom dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktoreho bude akceptacia 
podmienok urCenych v rozhodnuti HasiEskeho a z6chranneho Utvaru 1-11avneho mesta SR Bratislavy. 
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Priloha C. 5 k Zmluve 
Kadex trhovnika „Verkonoe'nSich trhov — Trnavske MS/to 2022" 

Kaidk predajca vellonoenkch trhov sa zavazuje dodriiavaf Kodex dobreho trhovnika a viesf svojich 
predajcov k dodriiavaniu nasledovnkch zasad: 

Svojim spravanim a pristupom, pontikankirti produktami a sluibami a vzhfadom svojho stanku sa 
budem snaiif o maximalnu spokoinosf navgtevnikov vellonoenkch trhov. 

- Budem dbaf na kvalitu a eerstvosf pontakankch tovarov, pochutin a slulieb. 
Kaideho zakazrula pozdravim a na zaver predajneho rozhovoru podakujem. 
Budem dbaf na poriadok, eistotu a hygienu pornikankch tovarov a pochutin, stanku aj okoliteho 
priestoru verkonoenkch trhov ako aj pracovneho obleeenia predajcov. 
Dodriim vgetky zmluvne podmienky najmii stanku velkonoenkch trhov, budem chranif majetok a 
naklady prevadzkovatera, regpektovaf upozomenia spravcu trhov. 

- Zabezpeam riadne ozriaeenie pontikankdi tovarov, pochutin a sluiieb viditernkmi cenovkami. 
Budem separovaf recyklovaternk odpad vznikajtici pri prevadzke vefkonoenkch trhov. 

Podfa Kodexu dobreho trhovnika sa Najomca ako predajca zavazuje k nasledovnkm povinnostiam, a to: 

original povolenia umiestnif na viditefnom mieste (pravk hornk roh stanku) a na vyzvanie 
opravnenkch osob sa preukazaf tkinto povolenim. 
pri predaji obeerstvenia: 
o preukazaf sa povolenim k einnosti od prislugneho orginu verejneho zdravotnictva; 
o preukazaf sa dokladom o lcupe biodegradovaternkch materialov; 
o dodriiavaf zasady osobnej hygieny, zabezpeCif v umkvacom dreze teeticu teplta vodu 

a vlastnii smetnit nadobu; 
o obsluhujaci personal musi maf vyhovujuce pracovne obleeenie a musi byf zdravotne 

a odbome sposobilk; 
o vgetky potraviny vratane pokrmov musia byf znameho plivodu, zdravotne negkodne, 

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

o pri priprave a podavani pokrmov musi byf dodriiavank teplotnk refazec, v 
dostatoenom mnoistve musia byf zabezpeeene chladiace zariadenia na uskladnenie 
potravin vyiadujiacich chladenie, nakladaf s tukom/olejom polaitkm pri priprave 
jedal v salade s ustanoveniami zakona 6. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

Zmluvni strana: 

zast:  	
Il 

• dna  Lk   2022 

odtl r 	RCiatky a podpis 
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2IVNOSTENSKY REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

VYPIS ZO iIVNOSTENSKEHO REGISTRA 

Tento yYpis rn6 informativny charakter a nie je pou±"iternY pre pr6vne Ukony 

9kres0 rad Bratislava 
Cislo iivnostenskeho registra: 110-275232 

Obchodne meno 
Roman Zigo 

'Co 
52222756 

Miesto podnikania 
82104 Bratislava-Ru2inov, Bo6na 17721/86A 

Predmety podnikania 

1. Poskytovanie slu2ieb rYchleho ob6erstvenia v spojera s predajom na priamu konzumaciu 

Der) vzniku opravnenia: 06.02.2019 

https://wwwzrsr.slazr_vypis.aspx?1D=1&V=U 
1/1 



LII 

Detailna legenda + odbery energii 

Street food stanky Stanky drevene vette Kolotot 

1 Bret6nske palacinky -6 kW, 32A/5 1 Gruzin sky posOch - 220V K 	KolotoC - 4kW/32A/5 
2 Teryiaky and Fresh - 8kW, 32/5 2 Merch - 220V 
3 Cornell 's Food Deal - 17 kW, 32A/5 3 Xemy, medy, karamel - 220V Naviac: 

4 Staropramen - 4 Medovniky - 220V Organicke sirupy Potocky - 220V 
5 Gril VaSkovitova - 220 V Medaren 
6 Burgertown - 32A/5 
7 Limta 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 Verkonot nY textil 

11 Kollarovsky Trdelnik - 220V 3 Drevene vYrobky 

12 U nas 10kW, 32A/5 4 Palitkovanie/Patchwor k 

13 Bramm - 2 x 220V 5 Rezbar / Sperk 

14 Craft Beer/Pagke a Kolate 220V 6 Koiky/Korbke 

Z+DJ 

.... • ... 	..im MIN. A.m. 1.1 

I 

Legenda 

WC 2x 2eny, 2x mu2l, lx vozit"kar 

• Dreveny stanok zavretY 

▪ MalY stanok 

III Food street stanok 

• Kolotot' 

,••••11, 

WC 4+) 

Privod vody 

• 
Zyukar + DJ 

• KoS'e na separovanie odpadu 

Verky stand-up stol 

• Pivny set — stOI 



FAKTORA 	226 

Zmluva: 	DS1/0D/2022 Dodavater: Objednavka: 

EKO-PODNIK VPS Sposob uhrady: PrevodnY prikaz  Var. symbol: 	 226 

Kon&t. symbol: 

Halagova 20 

832 90 Bratislava 

Koreipondenena adresa: 

Zigo Roman 

ItO: 	00491870 	 Banka: Prima banka Slovensko, a.s. 

Dl: 	2020887022 	OZet: 	1805707008/5600 

It DPH: 5K2020887022 	SK04 5600 0000 0018 0570 7008 

BIC: 	KOMASK2X 

Splatnost do: 

10/04/2022 

Botha 86/A 

821 04 Bratislava 

Odberater: 

ItO: 	52222756 	 Zigo Roman 

Dl: 	 Botna 86/A 

It DPH: 	 821 04 Bratislava 

Datum vystavenia: 

05/04/2022 

Datum dodania: 

10/04/2022 

Fakturujeme Vam na zaklade Zmluvy o Najme e. DS1/0D/2022 prenajom verejneho priestranstva pre umiestnenie 

stankov potas „VerkonotnYch 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 240.00 R15 240.00 

SPOLU: 0.00 

Dan 20%: 0.00 

Dan 10%: 0.00 

051. od DPH: 0.00 

TOTAL: 0.00 

K UHRADE: 0.00 

ZD 20%: 
	

0.00 

ZD 10%: 
	

0.00 

EKO -pocinik VPS 
Hala§ova 20, 832 90 Bratislava 

ItO: 491870 DIt, 2020887022 

IC DPH: SK2020887022 

Vytvoril: Orga Pernecka Kontakt: +421 2 4437 3920 

  



Usmernenie Mestskej asti Bratislava — Nove Mesto, oddelenie iivotneho 

prostredia a Uzemneho planovania k nakladaniu s odpadom pri prIIeitosti 

konania pri1eiitost4ch trhov 

1. Prevadzkovatelia 	vykonavajtki 	predaj 	napojov, 	obderstvenia, 	potravin 	a ineho 

nepotravinoveho sortimentu musia maf povolenie k Einnosti od prislugneho organu 

verejneho zdravotnictva, prip. pisomne oznamenie o zatati dinnosti v sidade s § 52 ods. 8 

zak.'6. 355/2007 Z.z.. 

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

na bezpragnom mieste z predajm,ich stankov, ktore mo2u byf otvorene iba z prednej dasti, 

v ktorej je umiestnemj predajmi pult. V stanku musia byf pracovnici aj potraviny chraneni 

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

byf zabezpetene proti akernukorvek znaisteniu. 

3. Pre uvedent.1 Einnosf je potrebne zabezpeEif vodu, ktora spina po'fiadavky Vyhlagky MZ SR E. 

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

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

neskortich predpisov v mieste konania hromadneho podujatia. 

4. Pri stankoch s predajom napojov a pokrmov je potrebne zabezpedif dostatodne mno2stvo 

odpadovc/ch nadob a kontajnery na talc/ komunalny odpad a ich pravidelne vyprazdeiovanie 

podra potreby a okolie predajneho miesta udrhavaf v distote. 

5. Pre zamestnancov stankov s predajom potravin, pokrmov a napojov musia byf zabezpetene 

WC vo vzdialenosti do 100 m a musia byf oddelene od zachodov pre konzumentov. 

6. V pripade predaja pokrmov a napojov je potrebne zabezpedif zachody pre konzumentov vo 

vzdialenosti do 100 m. 

7. Napoje a obterstvenie podavaf len do nenavratqch obalov. 

8. Zariadenia na osobn0 hygienu je potrebne vybavif dostatoenctm mno2stvom toaletrnich 

potrieb (tekute mydlo, papierove utierky, dezinfekcia na ruky), potas podujatia v nich 

zabezpedif dozor, priebe2ne distenie a dezinfekciu. 

9. Pred zadatirn podujatia a po skondeni podujatia zabezpedif vydistenie dotknubjch priestorov. 


