
ZMLUVA 0 NAJME 
002 /0D12022 

elanok 1 

Zmluvne strany 

Nazov: 
so sidlom: 

ZastilpenY: 
ItO: 

DPH: 
Bankove spojenie: 
tislo 
e-mail adresa: 
/d'alej aj „Prenajimater"/ 

a 

Nazov/Obchodne meno: 
Sidlo: 
ItO: 
gtatutarny zastupca: 
Registra6ne 6islo/zapisanY: 
Predmet 6innosti: 
Bankove spojenie: 
islo aZtu: 

Kontaktna osoba: 
e-mail adresa: 

EKO - podnik verejnoprospdnYch sluiieb 

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  

Skraglime Slovensko, o.z. 
Laurinska 3, 811 01 Bratislava, Slovenska republika 
51458349 
Mgr. Mara Ma6uha, PhD. 

VUB banka 
SK1702000000003959936953 
Mgr. Mara Ma6uha, PhD. 
macuha@skraslime.sk   

/d'alej aj „Najomca" a spolu $ Prenajimaterom d'alej aj „Zmluvrie strany"/ 

uzatvarajii v zmysle § 663 a nasl. zakona 6. 40/1964 Zb. Ob6iansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov 
a prislugnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika tut() 

Zmluvu o najme Z.002/0D/2022 zo dna 5.5.2022 
/ d'alej len ako „Zmluva" / 

elanok 2 
tvodne ustanovenia 

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

2.2 Najomca je pravnickou osobou podnikajucou podra pravneho poriadku Slovenskej republiky 
s predmetom 6innosti najma v oblasti: poskytovania gastro s1uieb s ponukou rYchleho oHerstvenia . 
Najomca ma zaujem v ramci svojej podnikaterskej 6innosti realizovaf podujatie "Majales pri Novej 
trnici na Trnavskom Mite", v spolupraci s Mt Bratislava-Nove Mesto, pod ktorii patri EKO - podnik 
VPS, ktory spravuje Novi l trinicu. 



Clanok 3 
Predmet zmluvy a Predmet najmu 

	

3.1 	Predmetom tejto Zmluvy je uprava pray a povinnosti Zmluvrtyrch stran pri najme asti pozemku s 
prislugenstvom v sprave Prenajimatera v prospech Najomcu. 

	

3.2 	Prenajimater vyhlasuje, e vykonava spravu nasledovnyrch nehnuternosti — pozemok parcela registra 
„C" L 10403/2, o vYrmere 10.440,00 m2  druh pozemku Ostatne plochy, ktore sü zapisane na LV. 1226 
pre k. 11. Nove Mesto, obec Bratislava — m. Nove Mesto, okres Bratislava III vo vlastnictve Hlavneho 
Mesta SR Bratislava v evidencii Okresneho Ciradu Bratislava, katastralny odbor. 

	

3.3 	Prenajimater prenechava Casf majetku definovaneho v bode 3.2 tohto Clanku Zmluvy do do'6asneho 
uiivania nasledovne: 

as pozemku s prislugenstvom, ktorYr tvori spevnena plocha o celkovej rozlohe maximalne 15m2  na 
jeden prives/foodtruck/stanok (rozmer detskyrch atrakcii sa moie Hit), prkom ich poet bude 14, 
bez porastu za tkelom prevadzkovania predajnyrch privesov ur&nyrch na ambulantnjr predaj; touto 
Zmluvou Najomcovi (cralej aj „Predmet najmu"), za o sa Najomca zavazuje uhradif 
Prenajimaterovi najomne dohodnute v tejto Zmluve. Situdt'ne vymedzenie'easti pozemku, ktoryr ma 
byf Predmetom najmu podra tejto Zmluvy tvori Prilohu L 2 tejto Zmluvy. Najomca vyhlasuje, 
taketo vymedzenie Predmetu najmu je dostato&te zrejrne a urCite, pri&m situgne vymedzenie, 
ktore tvori Prilohu E 2 tejto Zmluvy suhlasi podra osobnej obhliadky so stavom na mieste samom 
a vo6 takernuto vymedzeniu nema vyrhrady a stihlasi s tyrm, t'o ma tvorif Predmet najmu. Po 
skon&ni podujatia bude zrealnenyr nakorko je podkladom pre vyrpo&t najmu. 

Clanok 4 
OC'el najmu 

	

4.1 	Predmet najmu sa prenajima Najomcovi za tkelom prevadzkovania predajnyrch privesov ur&nyrch na 
ambulantnyr predaj, ktoryr predmet innosti je v sulade s opravnenim na vyrkon jeho podnikaterskej 
Zinnosti s nasledovnyrm sortimentom: jedlo, napoje, pochutiny, dopinkovyr tovar ur6ertyr na 
konzurnaciu a sprievodne atrakcie pre deti - kolotoL skakacia atrakcia. 

	

4.2 	Rozmiestnenie a uloienie predajn jrch privesov Nigak musi za kaidyrch okolnosti regpektovaf rozlohu 
Predmetu najmu v sulade s t'lankom 3 tejto Zmluvy a musi byl schvalenYr osobou zodpovednou za 
stranu Prenajimatera. 

	

4.3 	Najomca nie je opravnenjr bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu vytiiivaf Predmet najmu na inyr 
tkel ako dohodnutyr v tejto Zmluve. Zmluvne strany sa dohodli, e Najomca je povinnyr Predmet 
najmu uiivae. 

	

4.4 	Najomca podpisom Zmluvy potvrdzuje, e sa osobnou prehliadkou oboznamil so stavom Predmetu 
najmu a tento je v stave sposobilom na dohodnutyr tk'el a nevykazuje Iiadne vady, ktore by mu branili 
v ulivani Predmetu najmu na tkel dohodnutyr touto Zmluvou a ie od Prenajimatera sa nevyiaduje 
Ziadna uprava, prisposobenie, pripadne me pinenie vratane zabezpeCenia salasov uradov v süvislosti 
so stavom a vlastnosfami Predmetu najmu v ease jeho odovzdania. Najomca berie na vedomie prava 
tretich osob vzfahujticich sa k pozemku, ktoreho Casf tvori Predmet najmu a vo& tyrrnto pravam tretich 
osob, ktore mu nebrania v uZivani Predmetu najmu na dohovorenyr tl'6e1 nema vythrady. 

Clanok 5 
Doba najmu 

	

5.1 	Zmluva sa uzatvara na dobu uratti, a to na termin konania podujatia „Majales pri Novej trinici na 
Trnavskom Mite" organizovam'rch pod zagtitou Mestskej Casti Bratislava — Nove Mesto v Novej 
v drioch od 11.05.2022 do 15.05.2022, prf6om predmet najmu bude odovzdanyr 10. 05. 2022 medzi 12:00 
hod. a 14:00 hod. a najomca je povinnyr zabezpedf v tento deft zaparkovanie Vgetkyrch 
privesov/foodtruckov/stankov, i detskjrch atrakcii na miesto konania podujatia podra podorysu. 
Kontaktnou osobou je Zuzana Kmifova: 0908 498 582. 
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5.2       Nájomca  je  povimý  počas  doby  nájmu  podľa  predchádzajúceho  odseku  tej.to  Zmluvy  zabezpečiť
nepretržitý predaj  dňa  11.05.2022 do  15.05.2022 v čase od  11:00 hod.  do 22:00 hod.,  teda  po celú  dobu
trvania   podujatia  ,,Majáles  pri  Novej  tržnici  na Trnavskom  Mýte",  teda  5  dní a na  mieste  určenom
Prenajímateľom, vhodným spôsobom o predajnej dobe informovať vere].nost..

5.3       Nájomca je povinný bezodkladne po skončení predajnej. doby predmet nájmu opustiť, najneskôr však
do 24:00 hod., pričom je povinný zabezpečiť Predmet nájmu tak, aby zamedzil vzniku škody.

Článok 6
Nájomné a súvisiace platby, Platobné podmienky

6.1       Nájomca   sa   na   základe   tejto   Zmluvy   zaväzuje   platiť  za   užívanie   Predmetu   náj.mu   nájomné   a

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

6.2       Cena nájmu je zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne, a to vo výške 4,00 EUR bez DPH za každý

6.5

aj  začatý m2 a za každý aj  začatý deň zabratý prívesom/foodtruckom/stánkom,  či  detskou atrakciou,
a teda celková cena nájmu za celú dobu nájmu je zmluvnými §tranami dohodnutá v predbežnej výške
4200  EUR  bez  DPH  /ďalej  aj  Nájomné``/.  V  prípade,  že je  Nájomca  registrovaným  platcom  DPH,  k
Nájomnému bude pripočítaná DPH platná v čase zdanitel.ného plnenia. Zmluvné strany sa dohodli na
tom, že zálohu na Nájomné vo výške 30% Nájomca uhradí   do 9.5.2022 na základe zálohovej faktúry a
zvyšok sumy, po zohl'adnení skutočného záberu priestranstva, od doručenia vyúčtovacej faktúry do 3

pracovných  dnĺ  od  skončenia  podujatia  v plnej  výške na  účet  Prenajímatel.a  uvedený  v záhlaví  tejto
Zmluvy  najneskôr  do  18.5.2022  na  základe  vyúčtovacej  faktúry  vystavenej.  Prenajímatel'om,  ktorú
Nájomca obdrží mailom na mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Celková cena Nájomného
a  lehoty  splatnosti  budú  uvedené vo  Faktúre  s  náležitost'ami  daňového  dokladu  v  zmysle zákona  č.
222/2004 Z. z.,  ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Okamihom doručenia Faktúry Nájomcovi sa táto
§táva dňom doručenia neoddelitel'nou prílohou tejto Zmluvy.
Nájomné sa považuje za uhradené dňom pripísania platby v prospech bankového účtu Prenajímateľa
uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
V prípade,  ak nájom  skončí pred uplynutím  dohodnutej  doby nájmu  z dôvodov na strane Nájomcu,

prepadá  zaplatená  cena  nájmu  v  plnej  výške  v prospech  Prenajímatel.a  ako  zmluvná  pokuta,  ak  sa
Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, čím nie sú dotknuté iné nároky Prenajímatel.a, vyplývajúce
z takéhoto ukončenia nájmu.
V prípade,   že   náj.om   skončí   z dôvodu   nezakladajúceho   nárok   podľa   bodu   6.5   tejto   Zmluvy,
nespotrebovanú   časť  ceny   nájmu   po   odpočítaní   všetkých  nárokov   zo   strany   Prenajímatel'a   voči
Nájomcovi, Prenajímatel. vráti Nájomcovi naj.neskôr do 23.5.2022

Článok 7
Práva a povinnosti Zmluvných strán

Podčlánok 7.i
Poistenie predmetu nájmu

7.1.1    Nájomcovi  sa  odporúča  uzatvoriť  a  na  vlastné  náklady  po  celú  dobu  nájmu  udržiavat'  v platnosti
aúčinnosti  poistné  zmluvy,   ktoré  budú  pokrývať  poi§tenie  jeho  majetku,   ktorý  sa  nachádza  na
Predmete   nájmu   aškody   spôsobené   tretím   osobám   vsúvislosti   sužívaním   Predmetu   nájmu.
V prípade, že takéto poistenie Nájomca neuzavrie, nemôže si v prípade odcudzenia, poškodenia alebo
hocijakej   ďalšej   škody   na   vlastnom   majetku   alebo   voči   tretím   osobám   túto   škodu   uplatňovat'
u Prenajímateľa. V prípade,  že je takáto škoda uplátnená voči  Prenajímateľovi,  zaväzuje sa ju  uhradit.
Nájomca bezodkladne po doručení výzvy zo strany Prenajímateľa a predložení výzvy na jej úhradu zo
strany tretej  osoby. Takéto plnenie sa nepovažuje za bezdôvodné obohatenie na strane Prenajímatel'a,
ale plnenie záväzku Nájomcu uplatneného tret.ou osobou voči Prenajímateľovi.



7.1.2    Nájomca   berie   na   vedomie   auznáva,   že   akékoľvek   poistenie   uzavreté   zostrany   Prenajímateľa
vzt.ahujúce sa k Predmetu nájmu sa nebude vzťahovať na majetok Nájomcu, bez ohl`adu na skutočnosť,
či je tento majetok zabudovaný do Predmetu nájmu alebo nie.

7.1.3    Nájomca  i  Prenajímatel`  týmto  vzájomne  potvrdzujú,  že  si  neuplatnia  nároky  na  odškodnenie  voči
druhej Zmluvnej strane za straty alebo škody na maj.etku v tom rozsahu, v akom je takáto strata alebo
škoda    poškodenému   uhradená   zpríslušnej.   poistnej    zmluvy,    uzatvorenej    podra   tejto   Zmluvy
Prenajímateľom alebo Nájomcovi, a to ku dňu vzniku takýchto nárokov.

Podčlánok 7.2
Údržba predmetu nájmu, jeho úpravy a Bezpečnosť

7.2.1    Nájomca j.e  povinný  počas  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 neobt'ažovali tretie
osoby.  Za  tým  účelom je  Nájomca  povinný  v celom  rozsahu  vykonávať údržbu  a  úpravy  Predmetu
nájmu  spojenú s užívaním  Predmetu  nájmu,  ako aj  opravy a údržbu zariadení,  ktoré sú  na  Predmete
nájmu  umiestnené  bez  ohl'adu  na  výšku  nákladov  na  takúto  údržbu  a  úpravu,  vrátane  všetkých
inštalácií,    príslušenstva    a vybavenia   umiestneného    v súčasnosti    resp.    kedykol'vek    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   aopravy   Predmetu   nájmu,    ani   zariadení
a inštalácií  na   Predmete  nájmu.   Ak   uvedené   práce  v zmysle  predchádzajúcej.   vety   Nájomca   bez
zbytočného odkladu nezabezpečí sám, je tak oprávnený urobiť Prenajímatel' na náklady Nájomcu.

7.2.2    Nájomca nie je počas  doby nájmu  oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu na Predmete
nájmu   vykonať  úpravy,   stavebné   zmeny   a inštaláciu   nových   technologických   a iných   zariadení
a stavebných prvkov Náj.omcu, ktoré budú mat' charakter konštrukcií pevne spojených so zemou (ďalej
len  ,,Úpravy").  Žiadosť  o udelenie  súhlasu  na  Úpravy  musí  obsahovať  opis  požadovaných  Úprav.
Súhlas  Prenajímatel.a  s  Úpravami  nezakladá  Prenajímateľovi  akúkoľvek  zodpovednosť za  správnosť,
dostatočnosť resp.  súlad Úprav s príslušnými právnymi predpismi a platnými  technickými normami.
Ustanovením   tohto   bodu   nie   sú   dotknuté   Drobné   úpravy,   ku   ktorým   je   súhlas   Prenaj.ímatel'a
s Drobnými úpravami udelený podpisom tejto 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,  prašnosťou,  vibráciami,

pachom a ďalšími nepriaznivými vplyvmi tretie osoby neprimeraným spôsobom. Nájomca sa zaväzuje
vykonávat. akékol'vek Úpravy  až po tom,  čo obdržal  k takýmto Úpravám  všetky povolenia a súhlasy
dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sa zaväzuje si zabezpečiť samostatne a na vlastné náklady.

7.2.4   Nájomca  je  povinný  užívať  Predmet  nájmu  v  súlade  s  právnymi  predpismi,  platnými  technickými
normami  a hygienickými, bezpečnostnými  a protipožiarnymi  predpismi  aktuálne platnými na území
Slovenskej republiky tak, aby nevznikla škoda na majetku alebo živote a zdraví osôb a nesmie používat.
látky,   postupy  a  zariadenia   poškodzuj.úce  životné  prostredie  výparmi,   hlukom   (reprodukovanou
hudbou a pod.) a vibráciami alebo inak, nad hranicu prípustnú podľa príslušných noriem platných na
území Slovenskej republiky.

7.2.5    Nájomca je zodpovedný za bezpečný technický stav svojich zariadení používaných na Predmete nájmu
alebo v jeho bezprostrednom okolí, je povinný zabezpečiť ich predpísané odborné prehliadky a skúšky,
ako aj. odstránenie závad v nich uvedených.

7.2.6    Nájomca  je   povinný   na   viditeľnom   mieste   vbezprostrednom   okolí   Predmetu   nájmu,   kde   bude
vykonávat'   svoju   podnikateľskú   činnosť,   umiestniť   cenníky/váhy   poskytovaného   sortimentu   a na
účtovanie poskytnutých služieb a produktov využívat. výlučne registračné pokladnice.

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

Podčlánok 7.3
Prevzatie a vrátenie Predmetu nájmu

7.3.1    Nájomca je povinný Predmet nájmu prevziať dňa 10.05.2022 medzi 12:00 hod. a 14:00 hod. (kontaktná
osoba: Zu2ana Kmiťová 0908 498 582), okrem prípadu vymedzeného v tejto Zmluve, keď Prenajímateľ
nie je povinný Predmet nájmu Nájomcovi odovzdať. Neprevzatie Predmetu nájmu zo strany Nájomcu
nemá vplyv na povinnosť Nájomcu platiť Nájomné.

7.3.2   0 prevzatí Predmetu nájmu sa spíše protokol, ktorý bude obsahovat. najmä opis Predmetu náj.mu, jeho
stavu,  vrátane  stavu  a čísiel  meradiel  energií  dodávaných  k stavbe,  nachádzajúcej  sa  na  Predmete
nájmu,  a vyhlásenie Náj.omcu,  že Predmet nájmu  bez výhrad preberá, pokial' bude Prenajímateľ 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 akéhokol'vek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom:
a)  vypratať  Predmet  nájmu  -  odstránit'  z Predmetu  nájmu  akýkol'vek  hmotný  maj.etok  Nájomcu,  či

tretích 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)   odborným   spôsobom   opravit'   aodstránit.   akékol.vek   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  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  Prenajímateľ  trvať  na

spísaní takéhoto protokolu. Na obsah protokolu sa primerane použijú ustanovenia bodu 7.3.2 Zmluvy.
Prenajímateľ  nie  je  povinný  Predmet  nájmu  prevziať  za  predpokladu,   že  nie  sú  splnené  všetky

podmienky   podľa   bodu   7.3.3   Zmluvy.   Vtakom   prípade   je   Nájomca   vomeškaní   sodovzdaním
Predmetu nájmu.

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

povinný zaplatit' Prenajímatel'ovi  zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každý aj začatý deň omeškania.
Prenajímatel'    má    rovnako    vtakom    prípade    právo,    nie    však    povinnost'    vypratať    Predmet
nájmu, odstránit' všetky úpravy, vykonať opravy a uviest' 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 Prenajímatel' podl'a  vlastného uváženia neučiní, na základe dohody
Zmluvných  strán  platí,  že  všetky  takéto  Nájomcom  včas  neodstránené  hnuteľné  a nehnuteľné  veci

(vrátane  vstavaní  a úprav  Nájomcu)  nachádzajúce  sa  v Predmete nájmu,  ktoré budú  Prenajímatel'om
protokolárne   spísané   sa   stanú   kúpnou   zmluvou   vlastníctvom   Prenajímatel'a   za   kumulatívneho
splnenia nasledovných podmienok:

a)   Prenajímatel' Nájomcovi po márnom uplynutí lehoty uvedenej' v bode 7.3.3 tejto Zmluvy písomne
oznámi,  že  má  záujem  na  uplatnení  práva  na  kúpu  neodstránených  vecí  nachádzajúcich  sa
v/na Predmete nájmu;

b)  Nájomca ani v lehote do 15 dní od odoslania oznámenia Prenajímateľa podľa písm. a) tohto bodu
všetky veci z Predmetu nájmu neod§tráni,.

c)   Nájomca v pozícii Dodávatel.a vecí  vyhotoví Prenajímatel.ovi v pozícii  Odberatel'a vecí faktúru v
hodnote  100,-EUR  bez  DPH  za  neodstránené  hnutel'né  a nehnuteľné  veci  (vrátane  vstavaní
a úprav  Nájomcu)  nachádzajúce sa na Predmete nájmu. V prípade,  že je Nájomca registrovaným

platcom DPH, k fakturovanej hodnote bude pripočítaná DPH platná v čase zdaniteľného plnenia.
Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že v 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
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účet  Nájomcu  vyhotovit.  Prenajímater,  na  čom  sa  Zmluvné  strany  výslovne  dohodli  a  Nájomca
akceptuje  takto  vyhovenú  faktúru.  Faktúru  v mene  a na  účet  Nájomcu  vyhotovuje  Prenajímatel'

podľa zákona členského štátu, v ktorom je miesto dodania vecí;
d)  Prenajímatel'  zaplatí  fakturovanú  sumu  na  účet  Nájomcu  alebo  povinnosť  zaplatiť  túto  sumu

zanikne  iným spôsobom zániku záväzkov.

Po  splnení  uvedených  podmienok  sa  Nájomca  zaväzuje  na  základe  tohto  článku  Zmluvy  všetky
Prenajímateľom  spísané  hnutel'né  a nehnutelhé  veci,  ktoré  ostali  na Predmete  nájmu  previesť  na
Prenajímateľa za uvedenú sumu, pričom pre prípad pochybností platí, že zaplatením sumy 100,-EUR
bez  DPH  sa  považuje  za  vysporiadanú  aj  protihodnota  toho,  o čo  sa  zvýšila  hodnota  Predmetu
nájmu.  Prenajímateľ  je  oprávnený  úhradu  uvedenej  sumy  realizovať  aj  formou    započítania  tejto

pohľadávky  Nájomcu  voči  svojim  splatným  pohľadávkam.  Na  účely  tohto  ustanovenia  sa  nárok
Nájomcu stane splatným márnym uplynutím dodatočnej lehoty podl'a písm. b) tohto bodu Zmluvy.

Podčlánok 7.4
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.4.1    Nájomca  je  oprávnený  prenechať  Predmet  nájmu  alebo  jeho  čast'  do  podnájmu  (alebo  do  užívania
z akéhokol'vek   titulu   a akýmkol'vek   spôsobom)   len   s výslovným   a vopred   udeleným   písomným
súhlasom  Prenajímateľa,  daným  pred  uzavretím príslušnej  zmluvy o podnájme  (inej  zmluvy).  Súhlas
Prenajímateľa  musí  byť  daný  ako  súhlas  s konkrétnym  znením  zmluvy  o podnájme  (inej  zmluvy),
ktorú má Nájomca v úmysle uzavrieť.
Ak vyššie uvedeným spôsobom súhlas Prenajímatera 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 tejto Zmluvy.

7.4.2    Nájomca  je  povinný  dňom  začatia  nájmu  užívať  Predmet  ná].mu  v súlade  s touto  Zmluvou tak,  aby
Nájomca užívaním Predmetu nájmu 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   umožnit'   Prenajímatel'ovi,   prípadne   inej   poverenej   osobe   alebo   oprávnenej   osobe   podľa
zákona, vstup na Predmet nájmu.

7.4.4    Prenajímateľ  je  oprávnený  po  predchádzajúcej  dohode  kedykoľvek  kontrolovať  plnenie  povinností
Nájomcu  podl.a  tej.to Zmluvy  a užívanie Predmetu nájmu  a za  týmto účelom vstupovať na  Predmetu
nájmu.  V prípade,  že  k dohode  o kontrole  nedôjde,  je  Prenajímateľ  tak  oprávnený  urobiť  v termíne
oznámenom  Prenajímatel'om,  a to  aj  za  predpokladu,  že  Nájomca  sa  v tomto  termíne  v predmete
nájmu nenachádza.

7.4.5    Nájomca  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  informovať  Prenaj.ímatel'a  o  všetkých skutočnostiach
brániacich riadnemu užívaniu Predmetu nájmu.

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

7.4.7    Náj.omca je povinný bezodkladne po uzavretí tej.to zmluvy informovať Mestskú časť Bratislava - Nové
mesto o uzavretí tejto Zmluvy.

7.4.8    Nájomca je povinný rešpektovať a dodržiavať POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ  POKYNY - na podujatí

„Majáles   pri   Novej   tržnici   na   Trnavskom   Mýte``,   ktoré   tvoria   Prílohu   č.   4   tejto   Zmluvy   aje
neoddelitel'nou  súčasťou tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuj.e za podstatné porušenie
tejto Zmluvy s právom Prenajímatel'a od tejto Zmluvy odstúpit'.

7.4.9    Nájomca sa zaväzuje rešpektovať a dodržiavať Kódex trhovníka`', ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy
a je  neoddeliteľnou   súčast'ou   tejto  Zmluvy.   Porušenie   tejto  povinnosti   sa   považuj.e  za   podstatné

porušenie tejto Zmluvy s právom Prenajímatel'a od tejto Zmluvy odstúpiť.



7.4.10 Najomca je povinni polladaf Mestsku 't'asf Bratislava—Nove Mesto o povolenie vjazdu za 
zasobovania na Predmet najmu, prkorn je povinni dodriiavaf dobu urCenti na zabezpeZenie 
zasobovania stanoventi touto Zmluvou v ease od 06:00 hod. do 09:00 hod.. Na kaidi jednotlivi 
vjazd/vyklaciku/vijazd, resp. vjazd/nakladku/vijazd je stanovend doba v rozsahu do max. 15 minut. 

7.4.11 Najomca je povinni poliadaf Miestrty tirad mestskej asti Bratislava—Nove Mesto, oddelenie 
spravnych Zinnosti, o vydanie povolenia na predaj virobkov a poskytovanie slulieb na trhovom 
mieste. 

7.4.12 Najomca je povinni pouilvaf na Predmete najmu kompostovaterni, biologicky rozloliterni riad, 
pohare a pribory a slamky v sulade s STN EN 13432 v platnom zneni /d'alej len „EN 13432"/ a na 
vyzvanie opravnenich osob sa preukazaf certifikatom vydanim autorizovanou skugobnou podra EN 
13432. V pripade, ak Najomca nespini povinnosf podra predchadzajticej vety tohto bodu Zmluvy, je 
povinni poulivaf system vratnich poharov realizovanyr paas trvania podujatia„Majales pri Novej 
tthiici na Trnavskom Mite". Zaroveii je Najomca povinni pri predaji sortimentu poulivaf 
kompostovaterne, biologicki rozloiiterne vrecka a tagky z papiera, prip. bioplastu. 

7.4.13 Najomca je povinni dodriiavaf poas doby trvania podujatia zakaz predaja liehu, destilatov 
a spotrebitersky balenich alkoholickich napojov a zakaz rozlievania akichkorvek alkoholickyrch 
napojov s vinimkou tich, ktore sit uvedene v 61anku 4. tejto Zmluvy. 

7.4.14 Zmluvne strany sa dohodli na torn, le Prenajimater zabezpea na Predmete najmu pristup k elektrickej 
energii z viacerich bodov na napojenie sa pre Najomcu, ktori sa zavazuje na vgetky privody elektrickej 
energie zabezpeaf mera '6e spotreby. 

7.4.15 Prenajimater sa zaroveii zavazuje umanif po6as doby najmu pouiivanie toaliet zikastnenimi 
a organizanim personalom v priestoroch Novej trinice paas otvaracich hodin. 

7.4.16 Najomca je povinni najneskor do 6.05.2022 prostrednictvom elektronickej komunikacie na e-mail 
zuzka.kmitova@gmail.com  a lucia.weinbergerova@gmail.com  predlolif Prenajimaterovi predbeini 
zoznam predajcov poskytujimich sluiby (gastro alebo me) na podujati "Majales pri Novej tr2nici na 
Trnavskom Mite" v nasledovnom formate: Nazov subjektu — predajcu; predavani sortiment jeclal 
a napojov alebo poskytovanich slulieb. 

7.4.17 Najomca je povinni uilvaf logo Novej TrInice a logo mestskej'Cash Bratislava — Nove Mesto v ramci 
akejkorvek d'algej komunikacie na socialnych siefach (Facebook, Instagram a pod.) v rainci propagacie 
Najomcu a podujatia "Majales pri Novej tristici na Trnavskom Mite". 

7.4.18 Najomca je povinni vo vlastnej réii si zabezpe& nakablovanie predajcov a poskytovaterov 
priZom vgetky kable musia byf bezpthte prekryte v zmysle predpisov. 

7.4.19 Prenajimater mole Najomcovi poskytnnf nasvietenie stromoradia (5 stromov), prkom si ich Najomca 
musi napojif na elektricku energiu (nakablovat). Zaroveli je Prenajirnater ochotni poskytnuf 
Najomcovi 5 ks pivnich setov a 3 smetne koge na separovani odpad. V pripade ich zapoiilania 
Najomca pine zodpoveda za ich pripadnu stratu a je povinni znagaf vzniknute naklady. 

7.4.20 Najomca je povinni zabezpeaf toalety pre predajcov aj navgtevnikov, minimalne mimo otvaracich 
hodin Novej trinice vo vlastnej raid. 

7.4.21 V pripade, e umiestnenim privesugoodtrucku/stanku alebo ineho zariadenia prevadzkovaneho poCas 
podujatia "Majales pri Novej trnici na Trnavskom Mite" bude zasahovaf na in pozemok, ako 
pozemok v sprave Prenajimatera, je Najomca povinni vybavif si vo vlastnej raj potrebne povolenia. 

7.4.22 Najomca je povinni dodrlaf vgetky zakony a nariadenia a nahlasif podujatie na vgetky potrebne 
ingtinicie a organy. 

7.4.23 Najomca je rovnako povinni zabezpeCif strainu sluibu v nanich hodinach, kedy budit jednotlive 
prevadzky zavrete vo vlastnej 
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Poddinok 7.5 
Zmluvne pokuty 

7.5.1 Zmluvne strany sa dohodli, e okrem pripadov uvedem'Ich v tejto Zmluve ma Prenajimater narok na 
zmluvnit pokutu vo v5Tgke 150,- EUR za kaide jednotlive porugenie povinnosti ustanovenjtch v bode 
4.1, 4.2, 7.2.1 al 7.2.6, 7.3.1, 7.4.1 — 7.4.3, 7.4.6 - 7.4.13, 7.4.14, 7.4.16-19 tejto Zmluvy, a to aj opakovane. 
Zmluvna pokuta je splatna na vylzvu Prenajimatera. 

7.5.2 Zaplatenim zmluvnej pokuty podra tejto zmluvy nezanika povinnosf, spinenie ktorej zmluvna pokuta 
zabezpeCuje, ani narok na nahradu gkody v celom rozsahu. 

lanok 8 
Skon&nie najmu 

	

8.1 	Najom skond uplynutim dohodnutej doby najmu s uplatnenim podra bodu 5.1 tejto Zmluvy. 

	

8.2 	Najom male skondf pisomnou dohodou Zmluvmich stran i pred uplynutim dohodnutej doby najmu. 

	

8.3 	Prenajimater mete od tejto Zmluvy odstupif, ak: 
a) Najomca prenecha Predmet najmu alebo jeho Cast' do podnajmu v rozpore s touto Zmluvou; 
b) Najomca uliva Predmet najmu v rozpore so Zmluvou alebo pravnymi predpismi; t. j. ak Najomca 

porugi niektorit zo svojich povinnosti preyzaty"ch touto Zmluvou alebo pravnymi predpismi 
a nezjedna napravu ani v dodatoCne poskytnutej lehote; 

c) Najomca je v omegkani s Uhradou Najomneho alebo ineho penaineho pinenia podra tejto Zmluvy a 
tato nebola zrealizovana do 9.5.2022 pri zalohe a do 3 dni od doruCenia zuCtovacej faktury. 

OCinky odstipenia a zanik najmu nastava okamihom doruCenia pisomneho odstUpenia 
Najomcovi. V takom pripade je Prenajimater opravnenyf v plsomnom odstUpeni urdf den 
vypratania Predmetu najmu aj na neskorgi den ako je den UCinnosti odstitpenia. Zmluvne strany nie 
sCi povinne Si z dovodu takehoto odstitpenia vratif dovtedy poskytnute pinenia, pokiar v tejto 
Zmluve nie je uvedene inak. Odstitpenie nema spatne &inky. 

Clanok 9 
Doru'eovanie 

	

9.1 	Pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy sa doruCujit druhej zmluvnej strane osobne alebo prostrednIctvom 
doporuZenej zasielky na adresu uvedenit v tejto Zmluve. Najomca je povinnrkadü zmenu adresy 
ohlasif Prenajimaterovi. V pripade, e takUto zmenu neohlasi, je Prenajimater povinny'r preverovaf 
aktualnu adresu na doruCovanie pisomnosti Najomcovi v obchodnomaivnostenskom registri 
a v pripade rozporu zapisu adresy Najomcu podra obchodneho registra s adresou uvedenou v zahlavi 
tejto Zmluvy bude doraovanie prebiehaf na adresu uvedenit v obchodnornriivnostenskom registri. 
Zasielka sa povaluje za doruCenit v den, ked ju dotknuta zmluvna strana prevzala alebo odmietla 
prevziaf. V pripade, e druha zmluvne strana zasielku nepreberie, povaiuje sa zasielka za doruCenit 
v den, ked sa z akehokorvek dovodu vratila ako nepreyzata. V pripade doruCovania prostrednictvom 
kurierskej slulby sa zasielka povalitje za doruCenit dnom jej prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo 
atom, ked sa zasielka vratila ako neprevzata odosielaterovi. 

tlanok 10 
Zaverdne ustanovenia 

10.1 Tato Zmluva nadobuda platnosf a zavazuje Zmluvne strany v den, v ktorom ju podpgu opravnent 
zastupcovia oboch ZmluvrtSich strait Ak nedolde k podpisaniu tejto Zmluvy v ten istyr den oboma jej 
Zmluvnylmi stranami, za rozhodujiici den pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladaf den, 
v ktorom druha zmluvna strana podpge Zmluvu neskor. Zmluva nadobUda aCinnosf driom 
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav v salade s ustanovenim § 47a 
Obaanskeho zakonnika. Najomca berie na vedomie, e na nadobudnutie LICinnosti Zmluvy sa vyladuje 
jej zverejnenie prostrednictvom CRZ, s Cim stahlasi. 

8 



10.2 Zmluvne strany sa zavazujti, e v pripade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktorjrch spinenie 
povaiujO za podstatne, zosuladia Zmluvu s aktualnym stavom, vo forme jej pisomnjrch dodatkov, 
ktore budO chronologicky Cislovane. Zmluvne strany sa dohodli, e zmluvnjr vzfah zaloienjr touto 
Zmluvou sa s vjrnimkou ust. § 663 a nasl. ObCianskeho zakonnika o najomnej zmluve bude riadif 
prislu§njrmi ustanoveniami zakona C. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika v platnom zneni. 

10.3 Zmluvrte strany sa zavazujti, e sa vyvaruju akjrchkofvek krokov, ktore by znemoinili, sfaIili alebo 
spochybnili playa, povinnosti alebo zavazky, ktore su predmetom tejto Zmluvy. 

10.4 Zmluvne strany sa dohodli, e pripadne spory tftajiice sa zavazkov a povinnosti vpljrvajticich z tejto 

Zmluvy sa zmluvne strany zavazujti prednostne riegif osobnjrm rokovanim. 
10.5 Ak niektore ustanovenia Zmluvy nie sü celkom alebo sCasti UCinne alebo neskor stratia aCinnosf, nie je 

tjrm dotknuta platnosf ostatmich ustanoveni. Namiesto neitannjrch ustanoveni a na vypinenie medzier 
sa poulije Uprava, ktora, pokiar je to pravne moine, sa o najviac pribliluje zmyslu a tiCelu Zmluvy, 
pokiar pri uzatvarani Zmluvy Zmluvrte strany tato otazku brali do tivahy. 

10.6 Zmluvna strana berie na vedomie, e v stavislosti so spraciavanim osobnjrch tidajov a/alebo osobnjrch 
ticlajov Clenov gtatutarneho organu, spoloCnikov/akcionarov, zamestnancov a poverenjrch osob druhej 
zmluvnej strany je viazana povinnosfou mreanlivosti v sOlade s Cl. 90 nariadenia Europskeho 
parlamentu a Rady (E0) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickjth osab pri spractivani osobnjch 
uclajov a o vofnom pohybe takjrchto Odajov, ktorjrm sa zru§uje smemica 95/46/ES (vgeobecne 
nariadenie o ochrane liclajov) (d'alej len „Nariadenie") a ust. § 79 zakona C. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobnjrch itclajov a o zmene a dopineni niektorjrch zakonov v zneni neskorgich predpisov (d'alej len 
„Zakon"). Zachovavaf mlCanlivose podia tohto bodu zmluvy so povinni aj jej zamestnanci, jej 
gtatutarni zastupcovia, Clenovia jej §tatutarneho organu, kontaktne osoby ako aj ostatne osoby, ktore 
prichadzaju akjankofvek sposobom do kontaktu s osobnjani Odajmi. Povinnosf podia tohto bodu 
Zmluvy nacialej trva aj po zaniku Zmluvy bez obmedzenia, o Zmluvna strana berie na vedomie 
a nema voCi tomu iiadne vjrhrady. Zmluvna strana sa zavazuje vopred pouCif VS'etky osoby podia 
tohto bodu Zmluvy o povinnosti zachovavaf mlCanlivosf, a to aj po zaniku ich pravneho vzfahu k 
zmluvnej stTane, a o rizikach a narokoch spojenjrch s porugenim tejto povinnosti. 

10.7 Zmluvna strana berie na vedomie, e druha zmluvna strana spraaiva jej osobne Odaje, osobne Udaje 
Clenov jej gtatutarneho organu, gtatutarnych zastupcov, kontaktnjch °sob a jej zamestnancov v 
nevyhnutnom rozsahu na tkel pinenia podia tejto Zmluvy. Zmluvna strana zaroveri vyhlasuje, 
osoby podfa prvej vety tohto bodu boll pouC'ene o ich pravach v oblasti ochrany osobnjrch tidajov 
a povinnosti zachovavaf mICanlivosf, o potvrdzuje svojim podpisom. 

10.8 Zmluvne strany vyhlasuju, le su oboznamene s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatnjrmi pravnymi 
predpismi v oblasti ochrany osobnjrch ticiajov, o potvrdzuju svojim podpisom. 

10.9 Zmluvne strany vyhlasujti, le prijali nalelite organizane a technicke opatrenia na zabezpeCenie 
ochrany osobnjrch adajov, a to najma pred ich zneuIitim, zniCertim alebo stratou akjrnkofvek 
sposobom. 

10.10 Zmluvne strany, zhodne kaIda vyhlasuje, e je pine sposobila a opravnena na tento pravny ikon, le 
nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahuju ich slobodnit, vaInu, urCittl 
a zrozumiteinti vofu, prejaventa bez tiesne alebo napadne nevjrhodnjrch podmienok. 

10.11 Zmluvrte strany zhodne vyhlasuja, e si tilt() Zmluvu pozome preCitali, jej obsahu porozumeli a na 
znak ich salasu so v§etkjrmi jej ustanoveniami ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch zmluvrtjrch 
stran. 

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

10.13 Neoddeliternjmi prilohami tejto Zmluvy 

Priloha 6. 1— V3'rpis z prislukteho registra 
Priloha 6. 2— Situa6ne vymedzenie Predmetu najmu v priestore - podorys 
Priloha 6. 3— Faktara — danovjr doklad v sUlade so zakonom 6. 222/2004 Z. z. 
Priloha 6. 4 - P021ARNOBEZPENOSTNE POKYNY — „Majales pri Novej trnici na Trnavskom Myte" 
Priloha 6. 5 - Kodex trhovnika „Majales pri Novej trnici na Trnavskom Myte" 
Priloha 6. 6 — Usmernenie Mestskej 6asti Bratislava — Nove Mesto, oddelenie iivotneho prostredia a Uzemneho planovania 

k nakladaniu s odpadom pri prilaitosti konania „Majales pri Novej trnici na Trnavskom mite" 
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EKO • 
Halagova 20,8 

ItO: 00491870 
Ie DPH: S 	dila 	2022 

odtlaok peCiatky a podpis 

?- 	r 
dila 2022 

odtlgok peelatky a podpis 

Zmluvria strana: 
EKO — podnik verejnoprospegnjrch sluZieb 

zast: JUDr. Daniel Hulin (povererVr vedenim) 

Zmluvna strana: 

zast: 	  

Rueiterske vyhlasenie 

1.....1.e.  '  ' '....i..., nar.• 	, bytom 	 , tjrmto ako melte' 
vyhlasujem, ie osobne spinim za Najomcu v§etIcy povinnosti a zavazky Najomcu vo6 Prenajimaterovi 
podra tejto zmluvy a/alebo v stivislosti s nou, ako aj podia inch zmItiv, ktore majti uzavrete alebo 
v buclacnosti medzi sebou uzavrit, pokiar ich tento nespini riadne a vas, a to aj bez osobitnej vsjzvy 

adresovanej Najomcovi. 

Zmluvni strana: 

ruZ it e 1* 

 

? i 

  

podpis 
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RMNO 

V9pis z registra - Oink 

Tento vypis ma len informativny charakter a nie je pou2iterny pre pravne ukony. 

Nazov organizacie 

Skra§lime Slovensko 

Pravna forma 

()Manske zdru2enie, odborova organizacia a organizacia zamestnavatel'ov 

Io 

51458349 

Sidlo 

Laurinska 134/3, 811 01 Bratislava-Stare Mesto 

Webove sidlo 

Registradne dislo 

VVS/1-900/90-53314 

Registrovk Orad 

MV SR 

Datum vzniku 

29.03.2018 

gtatutarny organ 

• Mgr. Maro§ Maeuha 
nar. 
Od: 29.03.2018 
Do: 
Funkcia: predseda Spravnej rady 

Cie!' dinnosti 

• hist6ria 
Od: 29.03.2018 
Do: 

• 2ivotne prostredie 
Od: 29.03.2018 
Do: 

Organizadne jednotky 

https://ives.minv.skirmno/detail?id=jfzJOITrick2fZbDHDroZ3mcVdoJhzNjSDguBRaAeiUnYkZHkiPGLia%2P/o2fblqFXL̀ Yo2fJAet 
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Priloha Z. 4 k Zmluve — 
POZIARNOBEZPEtNOSTNE POKYNY 

„Majales pri Novej trnici na Trnavskom Mkte" 

Pravnicke a podnikajuce fyzicke osoby, ktore si prenajali predajne stardv sti povinne zabezpeovaf pinenie 
tychto povinnosti na useku ochrany pred poZiarmi po'6as trvania podujatia "Majales pri Novej trnici na 
Trnavskom Myte" v sulade s § 4 a 5 zakona NR SR e. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiiarmi v zneni 
neskor§ich predpisov a vgeobecne zavaznych nariadeni hlavneho mesta SR Bratislavy: 

1. Strpief vykon preventivnych protipoZiarnych kontrol opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly 
a bez odkladu odstratiovaf zistene nedostatky. 

2. KaicIY stanok musi bye vybavenY vhodnYm druhom hasiaceho pristroja s dostatoC'nYm mnoistvom 
hasia, tak, aby trhovnik vedel vykonarprvotny haseny zasah v pripade vzniku poiiaru v jeho stanku. 
Pre stanky je povinny' hasiaci pristroj prenosny 6 kg prakovy. V pripade, ak by mohlo clojsf k 
poiiaru tukov v stanku ( friteza, verke panvice s olejom a pod.) stanok vybavif aj prenosnYm 
hasiacim pristrojom 6 I, ktory umoinuje hasenie poZiarov triedy F. Hasiace pristroje musia byf platne 
minimalne do konca roku 2022. 

	

3. 	Poanaf si tak, aby nedochadzalo k vzniku poiiarov najma: 
a. pri pouiivani tepelnych, elektrickych, plynovych a inch spotrebf6ov 
b. pri skladovani, manipulacii a potflivanihorravych, horenie podporujacich alebo pollarne 
c. nebezpe6nYc1i latok, 
d. pri manipulacii s otvorenym °Mom 
e. skladovat material tak, aby nedoglo k zaprataniu itnikovych ciest, zniteniu motnosti 

evakuacie os8b. 
4. Nevykortavaf Ziadne neodborne zasahy do elektrickej ingtalacie, tieto mO2'11 vykonaf len osoby s 

prislu§nou odbomou sp8sobilosfou, neprefa2ovat elektricke obvody nadmernym pripajanim 
elektrickych spotrebi&v. 

	

5. 	Spotrebi& pouiivaf len kect sit v dobrom technickom stave a za podmienok uvedenych v navode 
vyrobcu, nepotaivaf pogkodene tepelne spotrebie'e. 

6. Spotrebi& ingtalovaf v bezpe&tej vzdialenosti od horravych materialov a v sulade s navodom od 
vyrobcu. 

7. Spotrebfee prevadzkovaf za staleho dozoru. Bez dozoru mono prevadzkovaf len take spotrebiC'e, 
ktorych kongtruk6ne vyhotovenie to dovoruje a je to uvedene v navode vyrobcu. 

	

8. 	Dodrhavaf zakaz fagenia v predajnych stankoch. 
9. Skladovanie horravych plynov a horenie podporujucich plynov je moine len podra ustanoven! 

vyhlagky.124/2000 Z. z., v jednom stanku gastro prevadzky skladovat max. 2 frage PB fliag t. j. 1 
fraga prevadzkova a 1 fraga ( pohotovostna alebo zasobna ). V priestoroch trhov me je moine zriadit 
iiaden sklad horravych plynov. 

10. Maximalne prikony pre jednotlive stanky sü urene nasledovne: 
a. stanok typ 1 pre dare"ekovy sortiment a stanok typ 2 pre balene potraviny - 3kW; 
b. stanok typ 3 pre predaj jedla ure'eneho na priamu konzumaciu typ oHerstvenie, stanok typ 5 

pre predaj napojov - 12kW. 
Do ka2cleho stanku bude naingtalovany rozvadzaC" s istenim pre tieto maximalne hodnoty celkoveho 
prikonu elektrickej energie / 12kW alebo 3kW - podra typu stanku /. 

11. Dodthavaf pokyny a usmernenia vydane ProtipoZiamou asisten'6nou hliadkou pritomnou na 
Majalese pri Novej trnici na Trnavskom Mite. 

12. Po skoneni prevadzkovej doby : 
a. zhasnuf horiace svie&y; 
b. vypruif elektricke spotrebie a odpojif ich zo zasuvky. 



13. V pripade vzniku poiiaru : 
a. poktisif sa polar uhasif vlastnjrm prenosnyrm hasiacim pristrojom; 
b. v siivislosti so zdolavanim poiiaru nevyvolaf bezdovodne poiiarny poplach, vykonaf 

nevyhnutne opatrenia pre zachranu ohrozenjrch oseth a na zamedzenie girenia poZiaru; 
c. poskytnuf pomoc zasahujticej hask'skej jednotke a na vjrzvu jej velitefa poskytnuf vecne 

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

Integrovany zachranny system 112 
HasRskjr a zachrannY fitvar hl. mesta SR Bratislavy 150 

Drileiite telefanne Isla 
Elektrarne 0800 111 567 
Plynarne 0850 111 727 
Voclarne 0800 121 333 
Tiesriove volania 
Policia 158 
Zachranna sluiba 155, 16 155 

Poznamka: 
V pripade, ak Hasf6skjr a zachranny" Utvar Ellavneho mesta SR Bratislavy ura vo svojom rozhodnuti 
me podmienky k usporiadaniu podujatia Majales pri Novej trnici na Trnavskom IvIjrte, najomca sa 
zavazuje uzavrief s Prenajimaterom dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktoreho bude akceptacia 
podmienok uft'ench v rozhodnuti HasiCskeho a zachranneho Utvaru Fflavneho mesta SR Bratislavy. 



Priloha 6. 5 k Zmluve 

KOdex trhovnika „Maples pri Novej trinici na Trnavskom MSTte" 

KaRV/ predajca vefkononj7ch trhov sa zavazuje dodrilavaf Kadex dobreho trhovnika a viesf svojich 

predajcov k dodriiavaniu nasledovnjfch zasad: 

Svojim spravanim a pristupom, poniikaqmi produktami a sluibami a vzhfadom svojho stanku sa 
budem snaiif o maximalnu spokojnosf navgtevnikov Majalesu pri Novej 

- Budem dbaf na kvalitu a erstvosf ponukar*h tovarov, pochutin a sluZieb. 
Ka'Mao zakaznika pozdravim a na zaver predajneho rozhovoru pod'akujem. 

- Budem dbaf na poriadok, Cistotu a hygienu ponilkaqch tovarov a pochutin, stanku aj okoliteho 
priestoru vellonoCri)%ch trhov ako aj pracovneho ob1e6enia predajcov. 
Dodriim v§etky zmluvne podmienky najmu, budem chranif majetok a naklady prevadzkovatefa, 
re§pektovaf upozornenia spravcu trhov. 
Zabezpedm riadne ozna&nie ponilkaqch tovarov, pochutin a sluIieb viditefqmi cenovkami. 

- Budem separovaf recyklovatefq odpad vznikajuci pri prevadzke Majalesu pri Novej 

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

original povolenia umiestnif na viditernom mieste (prav).,  horn roh stanku) a na vyzvanie 
opravnen)'fch ()sob sa preukazaf tjrmto povolenim. 
pri predaji ob&rstvenia: 
o preukazaf sa povolenim k 6innosti od prislugneho organu verejneho zdravotnictva; 
o preukazaf sa dokladom o kupe biodegradovaternfth materialov; 
o dodriiavaf zasady osobnej hygieny, zabezpedf v unVvacom dreze tedku tephl vodu 

a vlastnti smetrui nadobu; 
o obsluhujuci personal musi mat' vyhovujuce pracovne oblee'enie a musi byf zdravotne 

a odborne sposob4; 
o vgetky potraviny vratane pokrmov musia byf znameho povodu, zdravotne ne§kodne, 

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

o pri priprave a podavani pokrmov musi byf dodriiavanyi teplotny, refazec, v 
dostato6nom mnoistve musia byf zabezpe6ene chladiace zariadenia na uskladnenie 
potravin vyiadujacich chladenie, nakladaf s tukom/olejom pouiqm pri priprave 
jedal v sulade s ustanoveniami zakona 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

Zniluvna strana: 

zast: 	  

	  dna 	2022 
odtlaocik pedatky a podpis 



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

konania prilelitost4ch trhov 

1. Prevadzkovatelia 	vykonavajilci 	predaj 	napojov, 	obterstvenia, 	potravin 	a ineho 

nepotravinoveho sortimentu musia nnaf povolenie keinnosti od prislu'gneho organu 

verejneho zdravotnictva, prip. pisomne oznamenie o zaeati einnosti v sulade s § 52 ods. 8 

zak. e. 355/2007 Z.z.. 

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

na bezpragnom mieste z predajncich stankov, ktore moiu byf otvorene iba z prednej East', 

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

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

byf zabezpetene proti akemukorvek znedsteniu. 

3. Pre uvedenU einnosf je potrebne zabezpeeif vodu, ktora spfria poiladavky VyhlaS'ky MZ SR e. 

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

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

neskor'Slch predpisov v mieste konania hromadneho podujatia. 

4. Pri stankoch s predajom napojov a pokrmov je potrebne zabezpeeif dostatoene mnoistvo 

odpadovcrch nadob a kontajnery na tuht/ komunalny odpad a ich pravidelne vyprazdhovanie 

podra potreby a okolie predajneho miesta udr2iavat v dstote. 

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

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

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

vzdialenosti do 100 m. 

7. Napoje a obterstvenie podavaf len do nenavratmjch obalov. 

8. Zariadenia na osobnu hygienu je potrebne vybavif dostatoemjm mno2stvom 

toaletqch potrieb (tekute mydlo, papierove utierky, dezinfekcia na ruky), poeas podujatia 

v nich zabezpedf dozor, priebeine eistenie a dezinfekciu. 

9. Pred zaeatim podujatia a po skoneeni podujatia zabezpedf vytistenie dotknubjch priestorov. 


