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ZMLUVA 0 NAJME MAJETKU 

C. 05/0D/2022 

elanok 1 

Zmluvne strany 

Nazov: 

Sidlo: 

Zashipen)%: 

DPH: 

Bankove spojenie: 
Cis10 ilau: 
E-mail adresa: 

/d'alej aj „Prenajimater/ 

EKO - podnik verejnoprospegrich 

Halagova 20, 832 90 Bratislava 

JUDr. Daniel Hulin, poveretVr v3'ikonom funkcie riaditera 

00 491 870 

SK2020887022 

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

a 

Obchodne meno: 
	

N'enakova Kristina — Street Good 

Sidlo/Miesto podnikania: 
	

Komenskeho sady 54/25, Nova Dubnica 01851 

Zasti.iper47: 
	

Ing. Kristina Benakova 

53 642 481 

Dl 
	

1123082994 

DPH: 	 nie je platca DPH 

Registrovar47: 
	

OU-TN-OZP1-2021/010777-2, 2ivnostenskeho registra 350-45873 

Bankove spojenie: 
	

Tatra banka a. s. 

SK92 1100 0000 0029 3119 8683 

Tel. kontakt: 

E-mail adresa: 

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

uzatvaraju v zmysle ust. § 663 a nasl. zakona 40/1964 Zb. Obdansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov 

a prislugm'rmi ustanoveniami Obchodneho zakonnika a zakona 	116/1990 Zb. o najme a podnajme 

nebytovjrch priestorov v zneni neskorgich predpisov 

Zmluvu o najme pozemku 

/ cralej len ako „Zmluva" I. 

Clanok 2 

lavodne ustartovenia 

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'6asti Bratislava — Nove Mesto, konaneho dila 20.12.1990, 



ktoryr vykortava spravu majetku Mestskej Casti Bratislava - Nove Mesto, Junacka 1, Bratislava alebo 
majetku, ktory bol mestskej Casti zvereny. 

	

2.2 	Najomca je podnikaterskym subjektom podnikajdcim podra pravneho poriadku Slovenskej republiky 
s predmetom Cirmosti najma v oblasti kdpa tovaru na tiCely jeho predaja koneCnemu 
sprostredkovaterovi, sprostredkovaterska Cirmosf v oblasti obchodu, sluIieb a vyroby. Najomca ma 
zaujem v ramci svojej podnikaterskej Cinnosti prevadzkovaf obCerstvovacie zariadenie — gastro prives 
za dCelom predaja mrazenych pokrmov, koktailov a nealkoholickyrch napojov na priamu konzumaciu. 

eianok 3 
Predmet zmIuvy a Predmet najmu 

	

3.1 	Predmetom tejto Zmluvy je dprava pray a povinnosti Zmluvnych stran pri najme Casti majetku 
v sprave Prenajimatera v prospech Najomcu. 

	

3.2 	Prenajimater vyhlasuje, e vykonava spravu nasledovnych nehnuternosti — pozemkov nachadzajucich 
sa v areali prirodneho kupaliska Kuchajda, parcela registra „C" 15123/1 o %/mere 22.453,00 ml , 
druh pozemku 0sta:tie plochy, ktore sii zapisane na LV C. 2382 pre k. 6. Nove Mesto, obec Bratislava — 
m.C. Nove Mesto, okres Bratislava III vo vlastnictve Hlavneho Mesta SR Bratislava v evidencii 
Okresneho 6radu Bratislava, katastralneho odboru. 

	

3.3 	Prenajimater prenechava touto Zmluvou Najomcovi Casf majetku definovaneho v bode 3.2 tohto 
Clanku Zmluvy do doCasneho uiivania nasledovne: 
- Cast pozemku, ktorY tvori nespevnend plocha o celkovej rozlohe 9 m2, za tkelom umiestnenia gastro 
privesu urCeneho na poskytovanie predaja rnrazenYch pokrmov, kokteilov a nealkoholickych 
napojov na priamu konzumaciu v sezonnom obdobi od 01. maja do 30. juna v danom roku, 

(dalej aj „Predmet najmu"), za o sa Najomca zavazuje hradif Prenajimaterovi najomne dohodnute 
v tejto Zmluve. SituaCne vymedzenie Casti pozemku, ktory ma byf Predmetom najmu podra tejto 
Zmluvy tvori neoddeliternd Prilohu C. 2 tejto Zmluvy. Najomca vyhlasuje, e taketo vymedzenie 
Predmetu najmu je dostatoCne zrejme a urEite, priCom situgne vymedzenie, ktore tvori Prilohu C. 2 
tejto Zmluvy suhlasi podra osobnej obhliadky so stavom na mieste samom a voCi takemuto 
vymedzeniu nema vyhrady a sdhlasi s tym, o ma tvorif Predmet najmu. 

Clanok 4 

treel najmu 

4.1 Predmet najmu sa prenajima Najomcovi za 6Ce1om poskytovania sluEeb predaja obCerstvenia — 

prevadzkovania gastro privesu urCeneho na predaj mrazenYch pokrmov, kokteilov a nealkoholickych 
napojov. Najomca je opravneny a zaroveti povinny poCas letnej sez6ny nalgtevnikom prirodneho arealu 
Kuthajda poskytovaf obCerstvovacie sluiby. 

	

4.2 	Najomca nie je opravneny bez predchadzajticeho pisomneho sithlasu vyuiivaf Predmet najmu na iny 
tkel ako dohodnuty v tejto Zmluve. 

	

4.3 	Najomca podpisom Zmluvy potvrdzuje, e sa osobnou obhliadkou oboznamil so stavom Predmetu 
najmu a tent° je v stave sposobilom na dohodnuty dCel a nevykazuje iiadne vady, ktore by mu branili 
v uZivani Predmetu najmu na tkel dohodnuty touto Zmluvou a*le od Prenajimatera sa nevyladuje 
iiadna tiprava, prisposobenie, pripadne me pinenie vratane zabezpeCenia sithlasov dradov v sitvislosti 
so stavom a vlastnosfami Predmetu najmu v Case jeho odovzdania. Najomca dalej vyhlasuje, e bol zo 
strany Prenajimatera oboznameny s pristupovymi komunikaciami na Predmet najmu a prevadzkovym 

2 



poriadkom arealu vzfahulticim sa k pozemku (vo forme platneho VZN MC BA — Nove Mesto 

1/1997), ktoreho stiCasfou je Predmet najmu. Najomca berie na vedomie prava tretich osob vzfahujuce 
sa k pozemku, ktoreho Casf tvori Predmet najmu a voa takyrmto pravam tretich osob, ktore mu 

nebrania v uIvanI Predmetu najmu na dohovorenyi tkel, nerna vyrhrady. 

eianok 5 
Doba najmu 

Zmluva sa uzatvara na dobu ur'Cittl, a to od 16.05.2022 do 30.06.2022 

el'anok 6 
Najomne a savisiace platby, Platobne podmienky 

	

6.1 	Najomca sa na zaklade tejto Zmluvy zavazuje platif za uilvanie Predmetu najmu najomne. 

	

6.2 	Zmluvne strany sa dohodli na najomnom vo vyrAke 250 FUR bez DPH mesaCne (d'alej aj „Najonme"). 
V pripade, e je Najomca registrovankm platiterom DPH, k najomnemu bude pripoe.tana DPH platna 
v ease zdaniterneho pinenia. Cena Najomneho bude uvedena vo Faktitre/Splatkovom kalendari — 
s naleiitosfami danoveho dokladu v zmysle zakona 299/2004 Z. z.. 

	

6.3 	Najomne je splatne vidy k poslednemu dñu kaideho prislIgneho mesiaca po'6as trvania doby najmu 
v alikvotnej vyrgke, a to aj bez pripadneho vystavenia faktUry alebo vyuCtovania. Najomne sa povaiuje 
za uhraderte dnom pripisania platby v prospech Prenajimatera. Prenajimater vystavi do piatich (5) 
pracovnyrch dni po prijati platby Najomcovi Fakturu na prislukul dobu najmu s naleiitosfami 
danoveho dokladu v zmysle zakona C. 222/2004 Z. z. s tyrrn, e datumom dodania bude den prijatia 

platby. 

	

6.4 	V Najomnom nie sit zahrnute tiftrady za energie a dodavky s1uieb spojenyrch s uilvanim Predmetu 
najmu (dalej aj „Sluiby"), ktore sa zavazuje hradif Najomca zalohovo vo vyrgke a lehotich podra 
aktualnej Faktiary/Splatkoveho kalendara, a to pre odvoz odpadu, dodavku vody a elektrickej energie 
na podklade samostatneho meradla energii, zriadeneho pre Predmet najmu. Najomca je povinnyr 
zabezpeaf na vlastne naklady ingtalaciu samostatnYrch meradiel elektrickej energie a vody dodivanyrch 
pre Predmet najmu, komu mu Prenajimater dava stahlas podpisom tejto Zmluvy v pripade, ak sa na 
predmete najmu nenachadzajd. Najomca samostatne zodpoveda za udribu a predpisane skugky na 
meradlach shaZiacich pre merartie odberu energii a slulieb dodavanyrch samostatne pre Predmet najmu 
v stilade so vgeobecne zavaznyrmi pravnyrni predpismi. 
V pripade, ak na zaklade vyaaovania skutoCneho odberu dodavartyrch s1uieb od ich dodavaterov 
Prenajimater zisti ku koncu prislugneho vytktovacieho obdobia alebo ku dnu ukon&nia najomneho 
vzfahu nedoplatok na ithradach za poskytovane sluiby a dodavky Najomcovi, zavazuje sa takyrto 
nedoplatok uhradif Najomca Prenajimaterovi, a to vo vyrgke a lehote podra jeho vytiaovacej faktary. 
Pripadnyr takto vzniknutyr preplatok sa Prenajimater zavazuje vratif Najomcovi, a to na zaklade 
pisomnej vyrzvy Najomcu. Prenajimater je oprivnenyr vzniknutyr preplatok zapoataf jednostranne 
s jeho pohradavkami voa Najomcovi. V pripade, ak Prenajimater pri odpoc'te spotreby jednotlivYrch 

medif zisti podozrenie z neopravnenej manipulacie s meradlami urCenyrmi pre meranie odberu energii 
a sluEeb dodavanyrch samostatne pre predmet najmu v sitlade so vgeobecne zavaznkrni pravnymi 
predpismi alebo touto zmluvou alebo dojde k pogkodeniu tyrchto meradiel, povaiuje sa to za zavaine 
porugenie tejto zmluvy. V takom pripade je Najomca povinnyr Prenajimaterovi uhradif zmluvma 
pokutu vo vy'gke 100,- EUR za kaide jedno zistene porugenie tohto ustanovenia. Zaroveri je to denrod 
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na odstupenie od zmluvy zo strany Prenajimatera. Okrem toho v pripade nemo'inosti odpoEtu 

spotreby doclavaneho media za konkretne obdobie bude nasledne Prenajimaterom fakturovand 

najomcovi spotreba prislugneho media vo vygke 1,2 nasobku spotreby zistenej za predchadzajtice 

zitEtovacie obdobie. V pripade, ak takto nebude moine spotrebu urEif, urEi vY§ku spotreby 

Prenajimater ako 1,2 nasobok spotreby vymerou a predmetom Einnosti porovnaterneho predmetu 

najmu s najvyMou spotrebou a ak ani takto nebude moine spotrebu urit, urEi ju Prenajimater 

odhadom na zaklade vlastnej uvahy. 

	

6.5 	Najomca bude hradif Najomne bezhotovostnym prevodom na CtEet Prenajimatera uvedeny v zahlavi 

tejto Zmluvy, pokiar Prenajimater neurEi inak. 

Pre pripad omeAkartia Najomcu s aradou akehokorvek splatrieho zavazku na podklade tejto Zmluvy 

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

omegkartia, s Elm Najomca bez vYhrad 

6.6 Najomca nema pray° zapoEitaf svoje pohradavky alebo naroky voEi Prenajimaterovi proti 

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

inYm narokom alebo pohradavkam Prenajimatera voEi Najomcovi vzniknutymi na zaklade Zmluvy 

alebo zadthavaf a neplatif Najomne alebo akekorvek me platby (ich East) podra Zmluvy z dovodu 

akychkorvek narokov alebo pohradavok Najomcu voEi Prenajimaterovi. Najomca nie je opravneny 

svoje pohradavky voEi Prenajimaterovi postapif na tretiu osobu bez predchadzajtkeho pisomneho 

stlhlasu Prenajimatera. 

	

6.7 	Najomca ma narok na pomermi zravu z Najomneho iba vtedy, pokiar Najomca moie Predmet najmu 

uivaf obmedzene len preto, e Prenajimater si nepini svoje povirurtosti 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 stilade s dohodnutYm tkelom preto, e Prenajimater si nepinil svoje povinnosti zo 

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

zbytoEneho odkladu. Akekorvek rozhodnutie spravrteho organu, ktorym bude znemoinene Najomcovi 

vykonavaf podnikatersku Einmost' a ulivaf predmet najmu na dohodnutyüe1 po dobu trvania tejto 

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

pray° Najomcu na zravu z Najomneho. 

6.8 Najomne m82e Prenajimater valorizovaf na zaklade harmonizovaneho indexu spotrebiterskych cien 

oproti rovnakemu obdobiu minuleho roku, zverejnovarteho gtatistickym uradom SR, priEom 

vychodiskovou hodnotou indexu bude hodnota (vygka) indexu vykazana gtatistickym itradom SR 

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

zaelatku 2. roku trvania najomneho vzfahu. Najomne mEiie byf nasledne pravidelne valorizovane 

kaidorthie o mieru narastu harmonizovaneho indexu spotrebiterskych cien oproti rovnakemu 

obdobiu minuleho roku. Neuplatnenie naroku na valorizaciu Prenajimaterom k zaEiatku 

nasledujuceho, valorizacii podliehajuceho roku trvania najmu, neznamena vzdanie sa naroku na 

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

obdobie, kedy narok vznikol, hoci nebol uplatnenY k zaCiatku prislugneho roku trvania najomneho 

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

uplatneny k zaEatiu plynutia prislu5neho nasledujuceho roku trvania najoinneho vzfahu. V pripade, 

Prenajimater neuskutoEnil valorizaciu najomneho poEas niekorkYch rokov, je opravnenY valorizovaf 

najomne kedykorvek neskor o hodrtoty indexov vgetkych rokov, kedy nedoglo k valorizacii. Takto 

valorizovarte Najomne plati poEntic uskutoEnenim tejto valorizacie. 

	

6.9 	Najomca tymto vyslovne suhlasi s tym, aby mu Prenajimater na pinenie poskytovane podra tejto 

Zmluvy vystavoval elektronicke faktury a tieto mu nasledne zasielal elektronickou formou (e-mailom). 
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Pokiar Prenajimater zvoli pre jednotlive pinenie elektronickd faktdru a jej nasledne elektronid<e 

doruenie, nie je povinnyr vystavif faktUru v inej (listinnej) forme. 

6.10. Za tkelom elektronickej fakturacie si Najomca voli adresu uvedend v zahlavf tejto Zmluvy, priZom 
v pripade zmeny i dopinenia cralgej adresy je povinnyr doruaf svoju po2iadavku/oznamenie o zmene 
Prenajfmaterovi aspon paf (5) pracovrtyrch dni pred poiadovanou tkinnosfou takejto zmeny. 
Prenalimater si vyhradzuje pray° overif si spravnosf poskytrtutej adresy kontrolnym e-mailom, a to 
kedykorvek polas trvania vzfahu zaloleneho touto Zmluvou. Najomca zaroveri sdhlasi s tyrm, Ze 
Prenajimater je opravnenyr za tkelom zabezpeCenia vierohodrtosti, neporu§enosti obsahu a Citaternosti 
elektronickyrch faktdr vyu2ivaf format .pdf a/alebo akyrkorvek in obdobnyr elektronickyr format, 
prfpadne faktdry opatrif zaruCenyrm elektronickyrm podpisom (format .asice, pripadne .xzep) alebo 
heslom. Elektronicka faktura sa povaiuje za doru'eend najneskor tretfm dnom odo dna jej odoslania na 
e-mailovd adresu Najomcu, a to bez ohradu na to,'6i sa s riou Najomca realne oboznami. 

elanok 7 

Priva a povinnosti Zmluvnich stran 

Podaanok 7.1 

Poistenie predmetu najmu 

7.1.1 Najomcovi sa odportka uzatvorif a na vlastne naklady po celt1 dobu najmu udriiavaf v platrtosti 

a tkinnosti poistne zmluvy, ktore budta pokryrvaf poistenie jeho majetku, ktoryr sa nachadza na 

Predmete najmu a §kody sposobene tretim osobam v stIvislosti s uiivanim Predmetu najmu. 

V pripade, e taketo poistenie Najomca neuzavrie, nemoie si v pripade odcudzenia, pogkodenia alebo 

hocijakej daLgej gkody na vlastnom majetku alebo vo6i tretirn osobam tilt° gkodu uplatriovaf 

u Prenajimatera. V pripade, e je takato gkoda uplatnend vo6i Prenajimaterovi, zavazuje sa ju uhradif 
Najomca bezodkladne po doruZeni vYrzvy zo strany Prenajimatera a predlo2'enf vyrzvy na jej dhradu zo 

strany tretej osoby. Taketo pinenie sa nepovaitrje za bezdavodne obohatenie na strane Prenajimatera 

ale pinenie zatrazku Najomcu uplatneneho trefou osobou vo6 Prenajimaterovi. 

7.1.3 Najomca berie na vedomie a uznava, e akekorvek poistenie uzavrete zo strany Prenajfmatera 

vzfahujirce sa k Predmetu najmu sa nebude vzfahovaf na majetok Najomcu, bez ohradu na skutanosf, 

Zi je tento majetok zabudovanyr do Predmetu najmu alebo nie. 
7.1.4 Najomca i Prenajimater tyrmto vzajomne potvrdzuju, e si neuplatnia naroky na odgkodnenie vat 

druhej Zmluvnej strane za straty alebo gkody na majetku v torn rozsahu, v akom je takato strata alebo 

gkoda pogkodenernu uhradena z prislugnej poistnej zmluvy, uzatvorenej podra tejto Zmluvy 

Prenalimaterom alebo Najomcovi, a to ku dnu vzniku takyrchto narokov. 

PodZI.inok 7.2 

tdriba predmetu najmu, jeho apravy a BezpeZnosf 

7.2.1 Najomca je povinnyr po6as celej doby najmu nepretrilte udrilavaf poriadok aistotu na Predmete 

najmu, ako aj v okoli 20 metrov od Predmetu najmu a samotneho miesta prevadzkovania obchodneho 

zariadenia, atrakcie alebo poskytovania sluiieb a zabezpeCif, aby sa odpad a ine emisie, ktore vznikajd 

v sUvislosti s jeho 'innosfou na Predmete najmu neIri1i v prirodnom areali Kuchajda a neobfdiovali 

tretie osoby. Za tyrm tkelom je Najomca povinnyr v celom rozsahu vykonavaf itdribu a Upravy 
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Predmetu najmu spojerth s uilvanim Predmetu najmu, ako aj opravy a uclfibu zariadeni, ktore sit na 
Predmete najmu umiestnene (najma kosenie prenajatej plochy, jej'eistenie, spevnenie, zabranenie 
v hromadeni odpadu, vymena pogkodenych Zasti a pod.) bez ohradu na vy§ku nakladov na taktito 
ildrIbu a upravu, vratane vktkych inta1áciI, prisluknstva a vybavenia umiestneneho v suCasnosti 
resp. kedykorvek v buditcnosti na Predmete najmu. Plnenie tejto povinnosti zabezpeLt.uje Najomca bez 
zbyto6neho oclkladu a vyluit'ne na vlastne naklady. S ohradom na charakter Predmetu najmu sa 
Zmluvne strany dohodli, e Prenajimater nezabezpe6uje 2iadnu üdrbu, tipravy a opravy Predmetu 
najmu, ani zariadeni a ingtalacii na Predmete najmu. 
Ak uvedene price v zmysle predchadzajticej vety Najomca bez zbytoi!neho odkladu nezabezpeCi sam, 
je tak opravneny urobif Prenajimater na naklady Najomcu. 

7.2.2 Najomca nie je poCas doby najmu opravneny bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu na Predmete 
najmu vykonaf upravy, stavebne zmeny a ingtalaciu novych technologickych a inch zariadeni 
a stavebnych prvkov Najomcu, ktore budit ma f charakter kongtrukcii pevne spojenych so zemou (d'alej 
len „tpravy"). 2iados1 o udelenie suhlasu na Opravy musi obsahovaf opis poiadovanYch Oprav. 
Suhlas Prenajimatera s lapravami nezaklada Prenajimaterovi aktikorvek zodpovednosf za spravnosf, 

dostatoZnosf resp. sulad trprav s prislugnYmi pravnymi predpismi a platnymi technickymi normami. 
Ustanovenim tohto bodu nie sit dotkrtute Drobne tipravy, ku ktorym je salas Prenajimatera 
s Drobnymi upravami udeleny podpisom tejto Zmluvy. 
Furkt`nosf (udribu, opravy a servis) investicii Najomcu (na jeho vlastne naklady) zabezpeuje Najomca 
v celom rozsahu bez obmedzenia. 

7.2.3 Najomca sa zavazuje, e akekorvek Drobne upravy a/alebo Opravy a ulivanie Predmetu najmu buclu 
realizovane takym sposobom, aby nerugili a/alebo neobmedzovali hlukom, pragnosfou, vibraciami, 

pachom a crargimi nepriaznivYmi vplyvmi tretie osoby neprimeranYm speisobom. Najomca sa zavazuje 
vykonavaf akekorvek epravy a po torn, op obdrial k takymto Opravam v§etky povolenia a stihlasy 
dotknutYch organov a organizacii, ktore sa zavazuje si zabezpeaf samostatne a na vlastne naklady. 

7.2.4 Najomca je povinnyuIvat Predmet najmu v stilade s pravnymi predpismi, platnymi technickymi 
normami a hygienickymi, bezpeCnostnymi a protipaiamymi predpismi aktualne platny'rni na uzerni 
Slovenskej republiky tak, aby nevznikla gkoda na majetku alebo ivote a zdravi os8b a nesmie pouEvaf 
latky, postupy a zariadenia pogkodzujtice Zivotne prostredie vYparmi, hlukom (reprodukovanou 
hudbou a pod.) a vibraciami alebo inak, nad hranicu pripustml podra prislugnych noriem platnych na 
uzemi Slovenskej republiky. 

72.5 Najomca je zodpovedny za bezpe&ty technicky stay svojich zariadeni pouEvanych na Predmete najmu 
alebo v jeho bezprostrednom okoli, je povinny zabezpeCif ich predpisane odborne prehliadky a skigky, 
ako aj odstranenie zavad v nich uvedenych. 

7.2.6 Najomca je povinny na viditernom mieste v bezprostrednom okoli Predmetu najmu, kde bude 
vykonavaf svoju podnikatersku annosf, umiestnif cenniky a slily poskytovaneho sortimentu a na 
uaovanie poskytnutych sluEeb a produktov vyuilvaf vyluEne registra&te pokladnice. 

7.2.7 Najomca je povinny pri uNvani Predmetu najmu dodriiavaf VZN M BA — Nove Mesto 6. 1/1997 v 
zneni jeho neskorgich zmien /prevadzkovy poriadok prirodneho arealu Kuchajda/ vratane vymedzenej 
prevadzkovej doby, ako aj dalgie vkobecne zavazne pravne predpisy a pokyny Prenajimatera. 
Zaroven je Najomca povinnY regpektovaf a dodriiavaf pokyny spravcu arealu Kuchajdy. 

7.2.8 Povinnosti stanovene v tejto Zmluve sa v pinom rozsahu vzfahujti aj na zamestnancov Najomcu, i me 
osoby, ktore Najomca poveri alebo spinomocni vykonom jeho .t'innosti V suvislosti s u2ivanim 

Predmetu najmu a prevadzkou bufetu. Poruknie povinnosti podra tejto Zmluvy tYmito osobami ma za 
nasledok poruknie povinnosti samotnym Najomcom. 
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Podčlánok 7.3

Prevzatie a vrátenie Predmetu nájmu

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

Zmluve okrem prípadu vymedzeného v tejto Zmluve, keď Prenajímateľ nie je povinný Predmet náj.mu
Nájomcovi  odovzdať.  Neprevzatie  Predmetu  nájmu  zo  strany  Nájomcu  nemá  vplyv  na  povinnosť
Náj.omcu platit' Nájomné.

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

dňa skončenia nájmu z akéhokol.vek dôvodu a akýmkorvek spôsobom:
a)  vypratat'  Predmet  nájmu  -  odstrániť  z Predmetu  nájmu  akýkol'vek  hmotný  ma).etok  Nájomcu,  či

tretích osôb (vrátane rekonštrukcie poškodeného zatrávnenia prípadne inej zelene);

b)  odstránit' z Predmetu nájmu všetky Úpravy (technické zhodnotenie) vykonané Nájomcom tak, aby

pri skončem' nájmu Úpravy Predmetu nájmu nemali žiadnu zostatkovú hodnotu,  ak Prenajímatel'
neoznámi inak;

c)   odbomým   spôsobom   opraviť   aodstrániť   akékoľvek   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  ná).mu  vrátane  neuhradeného  nájomného,  resp.

jeho alikvotnú časť za dobu nájmu.
7.3.4   V pn'pade, ak Nájomca nesplní včas svoje povinnosti vyplývajúce pre Ná).omcu z bodu 7.3.2 Zmluvy, je

povinný   zaplatit'  Prenajímateľovi   zmluvnú   pokutu   vo   výške  20,-   EUR  za   každý  aj   začatý   deň
omeškania.  Prenajímater má  rovnako  v takom  prípade  právo,  nie  však  povinnosť  vypratať  Predmet
nájmu, odstránit' všetky úpravy, vykonat' opravy a uviesť Predmet nájmu do takého stavu, v akom bol
ku dňu odovzdania Nájomcovi, pričom Prenajímateľ 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 Prenaji'mateľ podľa vlastného uváženia neučiní, na základe dohody

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

(vrátane vstavaní a úprav Nájomcu) nachádzajúce sa v Predmete nájmu,  ktoré budú Prenajímateľom

protokoláme   spísané   sa   stanú   kúpnou   zmluvou   vlastníctvom   Prenaji'mateľa   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  uplatneni'  práva  na  kúpu  neodstránených  vecí  nachádzajúcich  sa
v/na Predmete náj mu;

b)  Nájomca ani v lehote do 15 dní od odoslania oznámenia Prenaji'mateľa podľa písm. a) tohto bodu

všetky veci z Predmetu nájmu neodstráni;

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

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

v mene a na účet Nájomcu vyhotoviť Prenajímateľ, 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 je miesto dodania vecí,.
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d)  Prenajímatel'  zaplatí  fakturovanú  sumu  na  účet  Nájomcu  alebo  povinnost'  zaplatiť  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 pri'pad pochybnosti' platí, že zaplatením sumy 100,- EUR bez DPH sa

považuje   za   vysporiadanú   aj   protihodnota   toho,   očo   sa   zvýšila   hodnota   Predmetu   nájmu.
Prenajímateľ je oprávnený úhradu uvedenej sumy realizovať aj formou započĺtania tejto pohľadávky

Nájomcu voči svojim  splatným  pohľadávkam.  Na  účely tohto ustanovenia  sa nárok Nájomcu stane

splatným mámym uplynutím dodatočnej lehoty podl'a písm. b) tohto bodu Zmluvy.

Podčlánok 7.4
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.4.1    Náj.omca  je  oprávnený  prenechať  Predmet  nájmu  alebo  jeho  časť  do  podnájmu  (alebo  do  užívania

z akéhokol'vek   titulu   a akýmkol'vek   spôsobom)   len   s výslovn)h   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 uzavriet..

Ak vyššie uvedeným spôsobom súhlas Prenajímateľa nebol daný,  alebo ak Ná].omca 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 tejto Zmluvy.
7.4.2   Nájomca je  povinný  dňom  začatia  náj.mu  užívať Predmet  nájmu  v súlade  s touto  Zmluvou tak,  aby

Nájomca užívaním Predmetu náj.mu nespôsoboval Prenajímateľovi 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  hroziacej   alebo  vzniknutej   škody  na  zdraví  alebo

majetku  umožniť  Prenajímateľovi,   prípadne  inej   poverenej   osobe  alebo   oprávnenej   osobe  podl'a

zákona, vstup na Predmet nájmu.
7.4.4   Prenajímateľ  je  oprávnený  po  predchádzajúcej  dohode  kedykoľvek  kontrolovať  plnenie  povinností

Nájomcu podl'a 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  Prenajímatel'om,  a to  aj  za  predpokladu,  že  Nájomca  sa  v tomto  temíne  v predmete
nájmu nenachádza.

7.4.5    Nájomca  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  informovať  Prenajímateľa  o  všetkých skutočnostiach

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

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

materiálov, ari iným spôsobom tieto užívat' nad obvyklý rámec ich určenia tak, že by tým dochádzalo
k zasahovaniu do práv tretich osôb. Vjazd do areálu Kuchajda za účelom zásobovania Predmetu nájmu

upravuje Prevádzkový poriadok, s ktorým je Nájomca oboznámený. Zmluvné strany sa ďalej dohodli,
že na účely zásobovania ].e Nájomca oprávnený na dočasný v).azd  dopravným prostriedkom do areálu
Kuchajda  po  asfaltovejAetónovej  spevnenej  ploche  k  Predmetu  nájmu,  pričom  na  každý jednotlivý
vjazd/vykládku/výjazd, resp. vjazd/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  Prenajímatel'a  povinný  preukázať
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opodstatnenie    konkrétne    realizovaného    v]azdu/výjazdu.    Vprípade,    že    Nájomca    na    výzvu

Prenajímateľa    priamo  na  mieste  nepreukáže  dostatočne  dôvodne  opodstatnenie  vjazdu  vozidla,  je

Prenajímatel'  oprávnený  dostupnými  zákonnými  spôsobmi  zabezpečit'  odstránenie  vozidla  z areálu
Kuchajda.

7.4.7   Nájomca  nie je oprávnený umiestňovat' ani  chovat' akékoľvek  zvieratá na Predmete nájmu,  pokiaľ sa

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

Kuchajdy nevstupovali na Predmet nájmu so zvieratami ani ich tam nevpúšťali.

7.4.8   Náj.omca je povinný bezodkladne po uzavretí tejto zmluvy informovať Mestskú časť Bratislava - Nové

mesto o uzavretí tejto Zmluvy.

Podčlánok 7.5

Zmlumé pokuty

7.5.1   Zmluvné strany sa dohodli, že okrem prípadov uvedených v tejto Zmluve má Prenaji'mateľ 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 Prenajímatel'a.
7.5.2   Zaplatením zmluvnej 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 uplynutím dohodnutej doby nájmu.

8.2       Nájom môže skončiť písomnou dohodou zmluvných strán i pred uplynutím dohodnutej doby nájmu.
8.3       Prenajímatel' môže od tejto zmluvy odstúpit', ak:

a)  to ustanovuje táto Zmluva  a to najmä v prípade pomšení povinnosti  Nájomcu,  ktoré sú uvedené
v bode 7.5.1 alebo inom ustanovení tejto Zmluvy alebo ak tak ustanovujú právne predpisy;

b)  Nájomca prenechá Predmet nájmu alebo jeho čast' do podná).mu v rozpore s touto Zmluvou,.

c)   Nájomca užíva Predmet náj.mu v rozpore so Zmluvou  alebo právnymi predpismi; t. j.  ak Nájomca

poruší  niektorú  zo   svojich  povirmostí  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 podl.a tejto Zmluvy

o viac ako 30 dni';

e)   ak Nájomca nerešpektuje pokyny a výzvy (aj ústne) Prenajímatel'a a/alebo správcu areálu Kuchajda,

ktorými  je  upozomený  na  hrubé  porušovanie  ustanovení  tejto  zmluvy   alebo  Prevádzkového

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

Účinky  odstúpenia  a zánik  nájmu  nastáva  okamihom  doručenia  písomného  odstúpenia  Nájomcovi.
Prenajímater je oprávnený v písomnom odstúpení určiť deň vypratania Predmetu nájmu aj na neskorší
deň ako je deň účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany nie sú povinné si z dôvodu takéhoto odstúpenia
vrátiť dovtedy poskytnuté  plnenia,  pokial' v tejto Zmluve  nie j.e uvedené inak;  Prenajímater má  však



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

v jeho priebehu. Odstúpenie nemá spätné účinky.

8.4       Ná).omca je  oprávnený  od  tejto  Zmluvy  odstúpiť,  ak  nemôže  Predmet  nájmu  užívať nepretržite  po

dobu  dlhšiu  ako  30  dní  z dôvodov  na  strane  Prenajímateľa  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  činnosť a užívat' predmet  nájmu  na  dohodnutý účel  po dobu  trvania tejto
Zmluvy nezakladá právo Nájomcu odstúpiť od te).to Zmluvy.

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

Článok 9
Doručovaníe

9.1       Písomnosti sa na základe tejto zmluvy doručujú druhej zmluvnej strane osobne alebo prostredníctvom
doporučenej  zásielky na  adresu  uvedenú  v tejto  Zmluve.  Nájomca je  povinný  každú  zmenu  adresy
ohlásiť Prenajímaterovi. V prípade, že takúto zmenu neohlási, Prenajímateľ spravidla preverí 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   registri.
Doručovanie sa bude spravovať príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ust. § 45 0Z).

9.2       Nájomca je povinný  do  piatich  (5)  dní  odo  dňa  zahájenia  svojej.  čirinosti  v Predmete nájmu  písomne

alebo  prostredníctvom  e-mailu  Prenaj.ímatel'ovi  oznámiť  meno, priezvisko  a kontaktné  údaje  (e-mail
a telefonický kontakt)  osoby,  ktorá je oprávnená  v jeho mene osobne preberať písomnosti podľa  tejto

Zmluvy v Predmete zmluvy ale aj mimo neho. Účastni'ci sa dohodli na tom, že doručenie akejkol'vek

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   don]čovanie   písomností.   Nájomca   j.e   oprávnený   oznámiť   Prenajímateľovi   zmenu

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

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

za podstatné porušenie tejto Zmluvy s právom Prenajímatel.a od ne). odstúpit'.

Článok 1o
Záverečné ustanovenia

10.1     Táto  Zmluva  nadobúda  platnosť  a zaväzuje  Zmluvné  strany  v deň,  v ktorom  ju  podpíšu  oprávnení

zástupcovia oboch Zmluvných strán. Ak nedôjde k podpísaniu tejto Zmluvy v ten istý deň oboma jej
Zmluvnými  stranami,  za  rozhodujúci  deň  pre  nadobudnutie  jej  platnosti  sa  bude  pokladat'  deň,

vktorom   druhá   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

j.ej zverejnenie prostredníctvom intemetovej stránky Prenajímateľa, s čím súhlasí.
10.2    Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  v prípade,  ak  sa  podstatne  zmenia  podmienky,  ktorých  splnenie

považujú  za  podstatné,  zosúladia  Zmluvu  s aktuálnym  stavom,  vo  forme  jej  písomných  dodatkov,
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ktoré  budú  chronologicky  číslované.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  zmluvný  vzťah  založený  touto

Zmluvou  sa  s výnimkou  ust.  §  663  a nasl.  Občianskeho  zákonníka  o nájomnej  zmluve  bude  riadit'

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
10.3    Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  sa  vyvarujú  akýchkoľvek  krokov,  ktoré  by  znemožnili,  st'ažili  alebo

spochybnili práva, povinnosti alebo záväzky, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.
10.4     Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory týkajúce sa záväzkov a povinnosti' vplývajúcich z tejto

Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešit' osobným rokovaním.

10.5    Ak niektoré ustanoveni'a.Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je

tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanoveni' 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 spracúvanĺm osobných údajov a/alebo osobných

údajov členov štatutárneho orgánu, spoločníkov/akcionárov,  zamestnancov a poverených osôb druhe).

zmluvnej   strany  je   viazaná   povinnosťou   mlčanlivosti   v   súlade   s čl.   90   nariadenia   Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov   a   o   voľnom   pohybe   takýchto   údajov,   ktor)h   sa   zrušuje  smemica   95/46fls   (všeobecné

nariadenie  o  ochrane  údajov)  (ďalej  len  ,,Nariadenie'`)  a ust.  §  79  zákona  č.  18/2018  Z.  z.  o  ochrane

osobných údajov a o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  len

„Zákon").  Zachovávat'  mlčanlivosť  podľa   tohto  bodu   Zmluvy   sú   povinní  aj  jej   zamestnanci,  jej
štatutámi  zástupcovia,  členovia jej  štatutárneho  orgánu,  kontaktné osoby ako  aj  ostatné osoby,  ktoré

prichádzajú  akýmkoľvek  spôsobom  do  kontaktu  s osobnými  údajmi.  Povinnosť  podl'a  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  podl'a
tohto  bodu  Zmluvy o povinnosti  zachovávať mlčanlivost',  a to  aj  po  zániku  ich právneho  vzt'ahu   k
zmluvnej strane, a o rizikách a nárokoch spojených s porušením tejto povinnosti.

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  podl'a  tejto  Zmluvy.  Zmluvná  strana  zároveň  vyhlasuje,  že
osoby  podľa  prvej  vety  tohto  bodu  boli  poučené  o ich  právach  v oblasti  ochrany  osobných údajov

a povinnosti zachovávať mlčanlivosť, čo potvrdzuje svojím podpisom.
10.8    Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  sú  oboznámené  s Nariadením,  Zákonom  ako  aj ostatnými  právnymĺ

predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, čo potvrdzujú svo).ím podpisom.
10.9    Zmluvné  strany  vyhlasujú,   že  prijali  náležité  organizačné  a technické  opatrenia  na  zabezpečenie

ochrany   osobných   údajov,   a to   najmä   pred   ich   zneužitím,   zničením   alebo   stratou   akýmkoľvek
spôsobom.

10.10  Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje,  že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že
nikoho   neuviedla   do   omylu   austanovenia   tejto   Zmluvy   obsahujú   ich   slobodnú,   vážnu,   určitú
a zrozumitel'nú vôru, prejavenú bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.

10.11  Zmluvné strany zhodne vyhlasujú,  že si túto Zmluvu  pozome prečítali, jej  obsahu  porozumeli a na

znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami  ju podpisujú.

10.12  Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom Prenajímateľ ako aj Nájomca obdržia po

jednom (1) vyhotovení Zmluvy.
10.13  Neoddelitel'nými prílohami tejto Zmluvy sú:

"



Priloha Z. - Vypis z OR/ZR 
Priloha Z. 2- Situane vymedzenie Predmetu najmu v priestore 
Priloha Z. 3- FaktUra/Splatkovy kalendir - daiiovy doldad v sidade so zakonom Z. 222/2004 Z.z. 

Zmluvna strana: 

EKO — podnik verejnoprospdnYch sluiieb 

zast: — JUDr. Daniel Hulin, povereny vykonom furtkcie riaditera 

EKO - 
Halakva 20, 

IN): 00491870 DI: 2020887022 
It DPH: SK2020887022 
	  Dna 	2022 

odtlad)k pedatky a podpis 

Zmluvna strana:. 

Kristina Flenakkova — Street Good 

zast. — Ing. Kristina Nenakovi, konater 

	  dna 	2022 

odtlaCok peelatky a podpis 

Rudterske vyhlasenie 

Kristina P5enakova", nar.: 	)ytom Komenskeho sady 54/25-24, Nova Dubnica 018 51, tfanto ako 

rudter vyhlasujem, e osobne spInim za Najomcu v4etky povinnosti a zavazky Najomcu vod 

Prenajimaterovi podra tejto zmluvy a/alebo v savislosti s tiou, ako aj podra inch zmhiv, ktore majta uzavrete 
alebo v buclacnosti medzi sebou uzavrtl, poldar ich tento nespini riadne a vas, a to aj bez osobitnej vyzvy 

adresovanej Najomcovi. 

Zmluvna strana: 

Kristina Pgenakova 

rudter 

dna 	 2022 

podpis 
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EKO - podnik verejnoprospegnYch sluieb, Halaiova 20, 832 90 Bratislava 

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

tislo 	5K04 5600 0000 0018 0570 7008 	 I DPH: SK2020887022 

FAKTORA 6. 12022253 

Variabilq symbol: 12022253 

K zmluve 
	

05/0D/2022 

OZel najmu: predaj mrazemjch pokrmov, kokteilov a nealkoholichich napojov z 

dolasneho stanoviffa 

Predmet podnikania: kiipa tovaru za üeIom jeho predaja kone6nemu spotrebiterovi 

Odberater: Kristina Pknakova - Street Good 

Adresa: Komenskeho sady 54/25, Nova Dubnica 018 51 

ItO: 53 642 481 	 It DPH: Neplatca 

Prevadzkaren: as obec. pozemku v areali Kuchajda 	plocha: 
	

9,00 m2 

Predmet najmu jednotkova 

cena 

jednotka mnoistvo jednotka 	spolu [C] 

robe 

spolu [C] 

mesaEne 

zaujatie priestoru 333,33 9,00 m2 	 2 999,97 250,00 

Celkom za pred met najmu: 2 999,97 250,00 

Celkom za sluiby [V+I‘1]: 1 065,84 88,82 

1. Tepla atkova voda 0,0000 €/mVrok 0,00 rn
3 	 0,00 0,00 

2. Vzduchotechnika 0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 

3. Chladenie 0,0000 €/m2/rok 0,00 rn
2 	 0,00 0,00 

4. Poriadkova sluiba/Viastna ochrana 0,0000 €/m2/rok 0,00 rn
2 	 0,00 0,00 

5. Upratovanie 0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 

6. Deratizacia/dezinsekcia/dezinfekcia 0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 

7. Fond udr2by a oprav 0,0000 €/naj./rok 0 najomca 	0,00 0,00 

8. Hygienicke zariadenia 0,0000 €/naj./rok 0,0 koeficient 	0,00 0,00 

Spolu za sluiby "V": 0,00 

9. Elektricka energia priama 0,3200 €/kWh 3 000,00 kWh/rok 	960,00 80,00 

10. Elektricka energia raijna 0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 

80,00 

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

12. Odpad z4gencr 0,0000 €/previrok 

13. Odpad zniieq 65,0000 €/previrok 1 prey. 	 65,00 5,42 

5,42 

14. Kurenie 0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 

15. Vodne a stone 2,0372 €/m3/rok 20,00 m3 	 40,74 3,40 

16. Zraikova voda 0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 

Spolu za sluiby "N": 88,82 

EKO -podnik VPS 

IMPrevzal: 

02.05.2022 

Vystavil: 



EKO - podnik verejnoprospeSnYch sluieb, HalaSova 20, 832 90 Bratislava 

Bankov4 spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 	 IC-0: 491 870 

Cisio 	SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
	

DPH: SK2020887022 

SPLATKOVIi KALENDAR - FAKTORA 

Ceny sti uvadzane v € 

VariabilnY symbol: 

K zmluve Eislo: 

Odberater: 

A,dresa: 

163: 

12022253 	(ZhodnY VS pouiivaf pri VSetkych jednotlivYch uhradach faktury !) 

05/0D/2022 

Kristina Ptenakova - Street Good 

Komenskeho sady 54/25, Nova Dubnica 018 51 

53 642 481 	 It DPH: Neplatca 

najom 	najom 	najom 	sluiby 	sluiby 	sluiby 	spolu 	uhradif do 

	

poll. bez DPH DPH 20% s DPH 	bez DPH 	DPH 20 % s DPH 	k uhrade 

datum dodania 

najmu a slu2ieb 

1 125,00 0,00 125,00 44,41 8,88 53,29 178,29 31.05.2022 31.05.2022 

2 250,00 0,00 250,00 88,82 17,76 106,58 356,58 30.06.2022 30.06.2022 



Situane vymedzenie predmetu najmu 

k zmluve C. 05/0D/2022 o najme t'asti obecneho majetku zo dria 09.05.2022 

s vyznaEenim predmetu najmu 

JUDr. Daniel Hulin 	 Kristina Benakova 
EKO podnik verejnoprospetnStch slu2ieb 	 Street Good 

prenajimater 	 najomca 



5. 5. 2022 9:30 
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ViPIS ZO 2IVNOSTENSKEI-10 REGISTRA 

Tento qpis ma informativny charakter a nie je pou2iterq pre pravne ukony 

Okresn9 Orad Trenein 
Cislo iivnostenskeho registra: 350-45873 

Obchodne meno 
Kristina P.gen6kova - Street Good 

Io 
53642481 

Miesto podnikania 
01851 Nova Dubnica, Komenskeho sady 54/25 

Predmety podnikania 

1. Vedenie Ciaovnictva 

Den vzniku opr6vnenia: 03.03.2021 

2. Reklamne a marketingove sluThy, prieskum trhu a verejnej mienky 

Den vzniku opravnenia: 03.03.2021 

3. Ki3pa tovaru na a'ely jeho predaja konebernu spotrebiterovi (maloobchod) alebo injtm 
prevklzkovaterom 2ivnosti (velkoobchod) 

Den vzniku opravnenia: 03.03.2021 

4. Sprostredkovatersk6 "innosf v oblasti obchodu, slu2ieb, vjtroby 

Den vzniku opravnenia: 03.03.2021 

5. 'istiace a upratovacie sluThy 

Den vzniku opravnenia: 03.03.2021 

6. Administrativne slu2by 

Den vzniku opr6vnenia: 03.03.2021 

7. Poskytovanie sluZieb *hleho oUerstvenia v spojeni s predajom na priamu konzumaciu 

Den vzniku opravnenia: 04.05.2021 

Datum vOisu: 05.05.2022 
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