
ZMLUVA Z. 11/0D/2022 0 NAJME 

"asti obecnetto majetku v k. a. Bratislava — Nove Mesto 

lanok 1 
Zmluyne strany 

predmet prenajmu: 
/cialej aj „Najomca" a spolu 
uzatvarajit v zmysle § 663 
ustanoveniami Obchodneho 
predpisov. 

EKO - podnik verejnoprospe4nYch sluZieb 
Halgova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr. Daniel Hulin poverem'r vftonom funkcie riaditeia 
00 491 870 
SK2020887022 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
info@ekovps.sk  

GRAND WORX s. r. o. 
lvana Olbrachta 6. 50/8, Branch's nad Labem- Stara Boleslav 1, 250 01 
Jaroslav Brada6, konater 
066 160 38 
CZ: 066 160 38 

OR MS Praha, oddiel: C, vloika 6is1o: 303591 
sprostredkovaterska Einnosf v oblasti obchodu, s1uieb, vsfrroby 
sprostredkovanie umiestnenia a prevadzkovania kultUrnych, spo1o6'enslqch a zabavnch zariadeni 
pre deti a mlaclei 
6-asf obecneho pozemku v areali Kuchajda, Bratislava s prisidenstvom 
s Prenajimaterom d'alej aj „Zmluvne strany"/ 
a nasl. zakona 6. 40/1964 Zb. Obeiansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov a prislugnymi 
zikonnika a zakona 6. 116/1990 Zb. o najme a podnajme nebytov5rch priestorov, v zneni neskorgich 

PRENAJiMATEE 
Nizov: 
so sidlom: 
ZastUpen5"r: 
ItO: 

DPH: 
Bartkove spojenie: 
Cislo 66tu: 
e-mail adresa: 
kralej aj „Prenajimater"/ 

a 

NAJOMCA 
Nizov: 
so sidlom: 
ZastUpenyi: 
ICO: 

DPH: 
e-mail adresa: 
tel. kontakt: 
registrovaq: 
predmet podnikania: 
U6e1 prenajmu: 

Zmluvu o najme majetku 

/ d'alej len ako „Zmluva" / 

tlanok 2 

tvodne ustanovenia 

	

2.1 	Prenajimater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podia zakona 6'. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v platrtom zneni, v spojeni s uznesenim 6. 2/1990 z 2. zasadnutia Miesineho zastupiterstva 
mestskej 6asti Bratislava — Nove Mesto, konaneho dila 20.12.1990, ktory vykonava spravu majetku Mestskej 6asti Bratislava 
- Nove Mesto, Junacka 1, Bratislava alebo majetku, ktor3',  bol mestskej 6asti zveren. 

	

2.2 	Najomca je podnikaterslqrm subjektom zaloenym podra pravneho poriadku Ceskej republiky s predmetom 6innosti 
najma v oblasti vfroby, obchodu a .poskytovanie s1uieb. Najomca ma zaujem v ramci svojej podnikaterskej 6innosti 
prevadzkovaf umiestnif kultUrne, spololenske a zabavne zariadertie pre deti a rnliclei, 
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Článok 3
Predmet zmluvy a Predmet nájmu

3.1        Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri nájme časti majetku v správe prenajímatel'a
v prospech Nájomcu.

3.2        Prenajímateľ  vyhlasuje,   že   vykonáva   správu   nasledovných   nehnutel'nosti   -pozemku   nachádza).úceho   sa   v areáli

prírodného kúpaliska Kuchajda,  parcela registra „C``  č. 15132/4 o výmere 2.334,00   mz   druh pozemku  Ostatné plochy,
ktorý je zapísaný na LV č. 2382 pre k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava -m.č. Nové Mesto, okres Bratislava 111 vo vlastníctve
Hlavného Mesta SR Bratislava v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor.

3.3       Prenajímatel. prenecháva časť majetku definovaného v bode 3.2 tohto článku zmluvy do dočasného užívania nasledovne:
-       čast'  pozemku,  ktorý  tvorí  v časti  spevnená  plocha  a v časti  nespevnená  trávnatá  plocha  bez  porastu  a  stavebnýd`

objektov  o celkovej  rozlohe  1000,00  m2     za  účelom  umiestnema  a  prevádzkovania  kultúmych,  spoločenských  a
zábavných zariadení pre deti a mládež,

touto Zmluvou Nájomcovi (ďale] aj „Predmet nájmu"), za čo sa Nájomca zaväzuje hradit' Prena).ímateľovi nájomné

dohodnuté v tejto Zmluve. Situačné vymedzeme časti pozemku, ktorý má byt' Predmetom nájmu podľa te).to Zmluvy

tvorí Prílohu č. 2 te)to Zmluvy. Nájomca vyhlasuje, že takéto vymedzenie Predmetu nájmu je dostatočne zrejmé a určité,

pričom situačné vymedzenie, ktoré tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy súhlasí podl'a osobnej obhliadky so stavom na mieste
samom a voči takémuto vymedzeniu nemá výhrady a súhlasi' s tým, čo má tvoriť Predmet nájmu.

Článok 4
Účel nájmu

4.1        Predmet nájmu sa prenajíma Nájomcovi za účelom prevádzkovania  kultúrnych a spoločensko -zábavných zariadeni' pre
deti a mládež. Nájomca je povinný počas letnej sezóny návštevníkom prirodného areálu Kuchajda poskytovať tieto služby.

4.2        Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu využívat. Predmet nájmu na iný účel ako dohodnutý
v tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca je povinný Predmet nájmu užívať.

4.3        Nájomca podpisom zm]uvy potvrdzuje, že sa osobnou obhliadkou oboznámil so stavom predmetu nájmu a tento je v stave
spôsobilom  na  dohodnutý  účel  a nevykazu].e  žiadne  vady,  ktoré  by  mu  bráruli  v užívaní  Predmetu  nájmu  na  účel
dohodnutý  touto  Zmluvou  a že  od  Prena)ímatel'a  sa  nevyžaduje  žiadna  úprava,  prispôsobenie,  prípadne  iné  plneriie
vrátane zabezpečenia súhlasov úradov v súvislosti  so  stavom  a vlastnost'ami Predmetu  nájmu  v čase jeho odovzdania.
Nájomca ďalej vyhlasuje, že bol zo strany Prenajímatera oboznámený s pn'stupovými komunikáciami na Predmet nájmu
a prevádzkovým poriadkom areálu vzťahujúcim sa k pozemku (vo forme platného VZN MČ BA -Nové Mesto č. 1/1997),
ktorého súčasťou je Predmet nájmu. Nájomca berie na vedomie práva tretích osôb vzťahujúcich sa k pozemku, ktorého časť
tvorí Predmet nájmu a voči takýmto právam tretích osôb, ktoré mu nebránia v užívaní Predmetu nájmu na dohovorený
účel nemá výhrady.

Článok 5
Doba nájmu

5.1.      Zmluva sa uzatvára na dobu  určitú,  a to   za obdobie  od   10.6.  -11.06.2022,  v  dňoch 24.6  -26.6.2022   a v dňoch 02.09.  až
04.09.2022.

Článok 6
Nájomné aL súvisiace platby, Platobné podmienky

6.1.       Nájomca sa na základe tejto zmluvy zaväzuje platit' nájomné a prevádzkové náklady spojené             s užívaním  predmetu
nájmu.  Prenajímateľ  a  Nájomca  sa  dohodli  na  cene  za  užívanie  Predmetu  nájmu  podl'a  tejto  Zmluvy.  Cena  nájmu  je
uvedená vo Faktúre/Splátkovom kalendári, ktorá tvorí Prilohu č. 2 te]to Zmluvy a je neoddelitel'nou súčast'ou te)to Zmluvy.

6.2        Bez podpísane] Faktúry/Splátkového kalendára je zmluva neplatná.
6.3        Nájomnéje splatné v termíne stanovenom vo Faktúre/Splátkovom kalendári. Za deň úhrady sa        považuje                 deň

pripísania  úhrady  nájomného  na  banko`ý  účet  Prenajímatel`a  uvedený  v záhlavĺ  tejto  Zmluvy  alebo  deň  prevzatia
hotovosti do pokladnice prenajímatel.a. Faktúra/Splátko\ý           kalendár je neoddelitel'nou súčast.ou tejto zmluvy.

6.4        V Nájomnom nie je zahmutá úhrada za odber elektrĺcke] energie, vodné, využívanie hygienických zariadení a poplatok za
odvoz odpadu spojenej s užívaním predmetu nájmu,   ktorú   sa   zaväzuje   hradiť   Nájomca   vo   výške   a lehote   podl.a
Faktúry/Splátkového kalendára, ktorá je neoddelitel.nou súčast'ou tejto zmluvy.

-2-



6.5        V prípade, že sa Nájomca omešká s úhradou splátky podl.a platnej Faktúry/Splátkového     kalendára,  je  povinný  zaplatiť
Prenajímatel.ovi úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z neuhradenej sumy až do dňa úhrady omeškane] splátky.

6.6.       Nájomca nemá právo započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči prenajímatel`ovi proti pohl.adávkam alebo nárokom

6.7.

Prenajímatel`a voči Nájomcovi na Nájomné alebo na platby ani protĺ iným nárokom alebo pohľadávkam Prenajímateľa voči
Nájomcovi  vzniknutým na  základe  Zmluvy alebo zadržiavať a neplatit' Nájomné  alebo  akékol'vek iné platby  (ich  čast)

podl.a  Zmluvy  z dôvodu  akýchkoľvek  nárokov  alebo  pohľadávok   Nájomcu  voči  Prenajímateľovi.   Nájomca  nie  je
oprávnený svoje pohl'adávky voči  Prenajímaterovi  postúpit. na tretiu osobu  bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu
Prenaj.ímatel'a.
Nájomca má nárok na pomemú zľavu z Nájomného iba vtedy, pokial. Nájomca môže Predmet nájmu uži'vat' obmedzene
len preto, že Prenajímatel' si neplní svoje povinnosti zo Zmluvy. Nájomca nie je povinný platiť Nájomné iba vtedy a výlučne
len za ten čas, ked' Nájomca nemohol užívať Predmet nájmu v celosti v súlade s dohodnutým účelom preto, že Prenajímateľ
si  neplnil  svoje  povinnosti  zo  Zmluvy.  Nárok  na  poskytnutie  zl'avy  musí  byt'  Nájomcom  uplatnený  u Prenajímateľa

písomne bez zbytočného odkladu.

Článok 7
Práva a povinnosti Zmluvných strán

Podčlánok 7.1
Poistenie piedmetu nájmu

7.1.1     Nájomcovi  sa  odporúča  uzatvoriť a  na  vlastné  náklady  po  celú  dobu  nájmu  udržiavat. v platnosti  a účinnosti  poistné
zmluvy,  ktoré budú pokrývať poistenie jeho majetku,  ktorý sa nad`ádza na Predmete nájmu a škody spôsobené tretím
osobám v súvislosti s užívaním Predmetu nájmu. V prípade, že takéto poistenie Nájomca neuzavrie, nemôže si v prípade
odcudzenia, poškoderúa alebo hocijakej ďalšej škody na vlastnom majetku alebo voči tretím osobám túto škodu uplatňovať
u prenajímateľa.   V prípade,   že  je   takáto  škoda   uplatnená   voči   Prenajímateľovi,   zaväzuje   sa  ju   uhradiť   Nájomca
bezodkladne po doručení výzvy zo strany Prenajímatel'a a predložení výzvy na je) úhradu zo strany tretej osoby. Takéto

plneme  sa  nepovažuje  za  bezdôvodné  obohateme  na  strane  Prenaj.ímateľa  ale  plnenie záväzku  Nájomcu  uplatneného
tret'ou osobou voči Prenajímatel.ovi.

7.1.3     Nájomca berie na vedomie a uznáva, že akékoľvek poistenie uzavreté zo strany Prenajímatel.a vzťahujúce sa k Predmetu
nájmu sa nebude vzťahovať na majetok Nájomcu, bez ohl'adu na skutočnosť, čÍ je tento majetok zabudovaný do Predmetu
nájmu alebo nie.

7.1.4     Nájomca i Prenajímatel' týmto vzájomne potvrdzujú, že si neuplatnia nároky na odškodnerue voči druhe] Zmluvne] strane
za straty alebo škody na majetku v tom rozsahu, v akom je takáto strata alebo škoda poškodenému uhradená z príslušnej

poistnej zmluvy, uzatvorenej podľa tejto Zm]uvy Prenajímatel'om alebo Nájomcovi, a to ku dňu vzniku takýchto nárokov.

Podclánok7.2
Údržba predmetu nájmu, jeho úpraivy a Bezpečnost'

7.2.1     Nájomca je povinný počas celej doby nájmu nepretržite udržiavat' poriadok a čistotu na Predmete nájmu, ako a]. v okolí 20
metrov od  Predmetu nájmu a samotného miesta prevádzkovania obchodného zariadema,  atrakcie alebo poskytovania
služieb a zabezpečiť,  aby sa odpad  a iné emisie,  ktoré vznikajú v súvislosti s jeho činnosťou na Predmete nájmu nešírili
v prírodnom areáli Kuchajda a neobťažovali tretie osoby. Za tým účelom ).e Nájomca povir`ný v celom rozsahu vykonávať
údržbu a úpravy Predmetu nájmu spojenú s užívaním Predmetu nájmu, ako a]. opravy a údržbu zariadení, ktoré sú na
Predmete nájmu umiestnené (najmä kosenie prenajatej  plochy, jej  čistenie, spevnenie,  zabránenie v hromadení odpadu,
výmena poškodených časti' a pod.) bez ohľadu 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. S ohradom na charakter Predmetu
nájmu sa Zmluvné strany dohodli, že Prenajímateľ nezabezpečuje žiadnu údržbu, úpravy a opravy Predmetu nájmu, ani
zariadení a ínštalácií na Predmete nájmu.
Ak uvedené práce v zmysle predchádzajúcej vety Nájomca bez zbytočného odkladu nezabezpečí sám, je tak oprávnený
urobit' Prenajímatel. na náklady Nájomcu.

7.2.2     Nájomca  nie je  počas  doby  nájmu  oprávnený  bez  predchádzaj.úceho  písomného  súhlasu  na Predmete  nájmu  vykonat'
úpravy, stavebné zmeny a inštaláciu nových technologických a iných zariadení a stavebných prvkov Nájomcu, ktoré budú
mat. charakter konštrukcií pevne spojených so zemou (d'alej len ,,Úpravy``). Žiadosť o udelenie súhlasu na Úpravy musí
obsahovat'   opis   požadovaných   Úprav.   Súhlas   Prenajímateľa   s   Úpravami   nezakladá   Prenajímatel.ovi   akúkoľvek
zodpovednost' za správnosť, dostatočnost' resp. súlad Úprav s príslušnými právnymi predpismi a platnýri technickými
normarni.  Ustanovením  tohto  bodu  nie  sú  dotknuté  Drobné  úpravy,  ku  ktor)h je  súhlas  Prenajímatel.a  s Drobnýmí
úpravami udelený podpisom tejto Zmluvy.
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Funkčnosť (údržbu, opravy a servis) investícií Nájomcu (na jeho vlastné náklady) zabezpečuje Ná].omca v celom rozsahu
béz obmedzenia.

7.2.3     Nájomca sa zaväzuje, že akékol'vek Drobné úpravy a/alebo Úpravy a uži'vanie Predmetu nájmu budú realizované takým
spôsobom, aby nerušili a/alebo neobmedzovali hlukom, prašnosťou, vibráciamí, pachom a d'alšími nepriaznivými vplyvmi
tretieosobyneprimeranýmspôsobom.Nájomcasazaväzujevykonávat'akékol'vekÚpravyažpotom,čoobdržalktakýmto
Úpravám všetky povolenia a súhlasy dotknutých orgánov a organizácii', ktoré sa zaväzuje si zabezpečiť samostatne a na
vlastné náklady.

7.2.4     Nájomca  je   povinný   užívat.  Predmet   nájmu   v   súlade  s   právnymi   predpismi,   platnými   technickými  normami   a
hygienickými, bezpečnostnými a protipožiamymi predpismi aktuálne platnými na území Slovenske] republiky tak, aby
nevzniklaškodanama).etkualeboživoteazdravíosôbanesmiepoužívaťlátky,postupyazariadeniapoškodzujúceživotné

prostredie  výpami,  hlukom  (reprodukovanou  hudbou  a pod.)  a  vibráciami  alebo  jnak,  nad  hranicu  prípustnú  podl`a
príslušných noriem platných na území Slovenskej republiky.

7.2.5     Nájomca  je  zodpovedný  za  bezpečný  technický  stav  svojich  zariadem'  používaných  na predmete  nájmu  alebo  vjeho
bezprostrednom okolí, je povinný zabezpečiť ich predpísané odbomé i)rehliadky a skúšky, ako aj odstránerie závad v nich
uvedených.

7.2.6     Nájomca  je  povinný  na  viditel'nom  mieste  v bezprostrednom  okolí  Predmetu  nájmu,   kde  bude  vykonávat.  svoju

podnikatel.skú   činnosť,   umiestnit.  cenníky   a váhy  poskytovaného  sortimentu   a na   účtovanie  poskytnutých  služieb
a produktov využívať výlučne registračné pokladnice.

7.2.7     Nájomca je povinný pri uži'vaní Predmetu nájmu dodržiavať VZN MČ BA -Nové Mesto č. 1/1997 v znení jeho neskorši'ch
zmien  /prevádzko`ý  poriadok  prírodného  areálu  Kuchajda/  vrátane  vymedzenej  prevádzkove]  doby,  ako  aj  d.alšie
všeobecne  záväzné  právne  predpisy  a  pokyny  Prena].ímateľa.  Zároveň je  Nájomca  povinný  rešpektovať  a dodržiavať

pokyny správcu areálu Kuchajdy.
7.2.8     Povinnosti  stanovené  v tejto  Zmluve  sa  v plnom  rozsahu  vzťahujú  aj  na  zamestnancov  Nájomcu,  či  iné  osoby,  ktoré

Nájomca poverí alebo splnomocní výkonom jeho činností v súvislosti s užívaním Predmetu nájmu a prevádzkou bufetu.
Porušenie povinností podľa tejto Zmluvy týmito osobami má za následok aj porušenie povinností samotným Nájomcom.

Podčlánok 7.3
Prevzatie a vrátenie Predmetu náj mu

7.3.1     Nájomca  je  povinný  Predmet  nájmu  prevziať  ku  dňu  začatia  nájmu  dohodnutému  v tejto  Zmluve  okrem  prípadu
vymedzeného  v te].to  Zmluve,  ked'  Prena].ímatel`  nie  je  povinný  Predmet  nájmu  Nájomcovi  odovzdat`.  Neprevzatie
Predmetu nájmu zo strany Ná].omcu nemá vplyv na povinnost' Nájomcu platit` Nájomné.

7.3.2     0 prevzati Predmetu nájmu sa spíše protokol, ktorý bude obsahovať najmä opis Predmetu nájmu, jeho stavu, vrátane stavu
a čísiel meradiel energií dodávaných k stavbe,  nachádzajúcej sa na Predmete nájmu, a vyhlásenie Nájomcu, že Predmet
nájmu bez výhrad preberá, pokiaľ bude Prenajímater trvat. na spísarií takéhoto protokolu.

7.3.3     V prípade skončenia  Nájmu je  Nájomca  povinný na vlastné náklady  do 5  pracovných  dní  odo dňa skončenia  nájmu z
akéhokoľvek dôvodu a akýmkol'vek spôsobom:
a)   vypratat' Predmet nájmu - odstrániť z Predmetu nájmu akýkoľvek hmotný majetok Nájomcu, či tretích osôb (vrátane

rekonštnikcie 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 Prenajímatel` neoznámi inak;
c)   odborným spôsobom opravit' a odstránit. akékol.vek škody na Predmete nájmu spôsobené Nájomcom alebo vyprataním

majetku Nájomcu a odstraňovaním jeho Uprav.
Nájomca je ďalej povinný do 5 dní odo dňa skončenia nájmu:
d)   uhradit' 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. Na obsah protokolu sa primerane použijú ustanovenia bodu

7.3.2 Zmluvy. Prenajímatel` nie je povinný Predmet nájmu prevziať za predpokladu, že nie sú splnené všetky podmienky

podľa bodu 7.3.3 Zmluvy. V takom prípade je Nájomca v omeškanĺ s odovzdaním Predmetu nájmu.
7.3.5     V prípade, ak Nájomca nesplní včas svoje povinnosti vyplývajúce pre Nájomcu z bodu 7.3.3 Zmluvy, je povinný zaplatiť

Prenajímatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania. Prenajímatel' má rovnako v takom

pri'pade právo, nie však povinnosť vypratať Predmet nájmu, odstrániť všetky úpravy, vykonať opravy a uviesť Predmet
nájmu do takého stavu, v akom bol ku dňu odovzdania Nájomcovi, pričom Prenajímateľ má popri zmluvnej pokute, aj

nárok na náhradu všetkých riákladov,  ktoré mu v súvislosti so zánikom nájmu a vyprataLním Predmetu nájmu v zmysle

vyššie uvedeného vznikli. Ak tak Prenajímateľ podl'a vlastného uváženia neučiní,  na základe dohody Zmluvných strán

platí,  že  všetky  takéto  Nájomcom  včas  neodstránené  hnutel'né  a nehnutel'né  veci  (vrátane  vstavaní  a úprav  Nájomcu)
nachádzajúce  sa  v predmete  nájmu,   ktoré  budú   Prenajímatel'om  protokoláme  spísané  sa  stanú  kúpnou  zmluvou
vlastníctvom Prenajímatel.a za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:



a)   Prenajímatel. Nájomcovi  po  mámom uplynutí  lehoty  uvedene)  v bode 7.3.3  tejto  Zmluvy  písomne oznámi,  že má

záujem na uplatnení práva na kúpu neodstránených vecí nachádzajúcich sa v Predmete nájmu;

b)   Nájomca  ani  v lehote  do  5  dní  od  odoslania  oznámenia  Prenajímatel'a  podľa  písm.  a)  tohto  bodu  všetky  veci  z

Predmetu nájmu neodstráni;
c)    Nájomca v pozícii Dodávatel.a vecí vyhotoví Prenajímatel'ovi v pozícii Odberateľa vecí faktúru v hodnote 150,- EUR

bez  DPH  za  neodstránené  hnutel'né  a nehnutel'né  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 zdanitel'ného 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  Prenajímatel',  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 povinnost. zaplatiť túto sumu zanikne  iným spôsobom

zániku záväzkov.

Po splnení uvedených podmienok sa Nájomca zaväzuje na základe tohto článku Zmluvy všetky Prenajímaterom spísané

hnutel`né a nehnuteľné veci,  ktoré  ostali na Predmete nájmu  previest' na  Prena].ímatel.a za uvedenú sumu,  pričom  pre

prípad pochybností platí, že zaplatením sumy 150,- EUR bez DPH sa považuje za vysporiadanú aj protihodnota toho,
o čo  sa  zvýšila  hodnota  Predmetu  nájmu.  Prenajímatel'  je  oprávnený  úhradu  uvedenej  sumy  realizovať  aj  formou
započítania  tejto  pohl'adávky  Nájomcu  vočí  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     Nájomca je oprávnený prenechať Predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu  (alebo do užívania z akéhokol.vek titulu
a akýmkoľvek spôsobom) len s výslovným a vopred udelen)h písomným súhlasom Prenajímateľa, daným pred uzavretím

príslušnj zmluvy o podnájme (inej zmluvy). Súhlas Prenajímatel'a musí byt' daný ako súhlas s konkrétnym znením zmluvy
o podnájme (inej zmluvy), ktori má Nájomca v úmysle uzavrieť.
Ak vyššie uvedeným spôsobom súhlas Prenajímatel.a nebol daný,  alebo ak Nájomca uzatvoril zmluvu o podná).me (inú
zmluvu) v inom znení, než bola Prenajímatel'om odsúhlasená, je takto Nájomcom uzatvorená zmluva neplatná. Zároveň
sa to považuje za dôvod na odstúpenie od te]to Zmluvy.

7.4.2     Nájomca je povinný  dňom začatia nájmu  užívať Predmet nájmu v súlade s touto Zrnluvou tak,  aby  Nájomca užívani'm
Predmetu nájmu nespôsoboval Prenajímatel'ovi a tretím osobám škodu ani hrozbu vzniku škody,  ani ich neobmedzoval
v ich užívacích a vlastníckych právach.

7.4.3     Nájomca  je  povinný  v prípade  nebezpečenstva  hroziacej  alebo  vzniknutej  škody  na  zdraví  alebo  majetku  umožnit'
Prenajímatel.ovi, prípadne ine] poverenej osobe alebo oprávnene] osobe podl'a zákona, vstup na Predmet nájmu.

7.4.4     Prenajímateľ je oprávnený po predchádzajúcej dohode kedykoľvek kontrolovat' 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 Prenajímatel. tak oprávnený urobiť v termíne oznámenom Prenajímateľom, a to aj za predpokladu, že Nájomca
sa v tomto termíne v Predmete nájmu nenachádza.

7.4.5     Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu infomovať Prenajímateľa o všetkých skutočnostiach brániacich riadnemu
užívaniu Predmetu nájmu.

7.4.6     Nájomca  nie  je  oprávnený  stát.  ani  parkovať  v areáli  Kuchajdy,  využívať  príjazdové  komunikácie  a  okolité  pozemky

pril'ahlé k Predmetu nájmu na parkovanie vozidiel, prípadne uskladňovanie svojich materiálov, ani iným spôsobom tieto
užívat' nad  obvyklý  rámec ich určenia  tak, že by tým dochádzalo k zasahovaniu do  práv tretích osôb.  Vjazd  do areálu
Kuchajda za účelom zásobovania Predmetu nájmu upravuje Prevádzkoiý poriadok, s ktor)h je Nájomca oboznámený.
Zmluvné  strany  sa  d.ale]  dohodli,  že  na  účely  zásobovama  je  Nájomca  oprávnený  na  dočasný  vjazd    dopravným

prostriedkom do areálu Kuchaj.da  po asfaltovejn?etónovej spevnenej ploche k Predmetu nájmu, pričom na každý jednotli\ý
v]azd/vykládku/výjazd, resp. v]azd/nakládku/výjazd je stanovená doba v rozsahu do max.  15 mmút. Na viazd/vý]azd je
nájomca povinný použiť výhradne k Predmetu nájmu najbližšie sa nachádzajúci riadny vstup do areálu.  Nájomca je na
základe  aj  ústnej  výzvy  Prenajímateľa  povinný  preukázat'  opodstatnenie  konkrétne  realizovaného  v)azdu/výjazdu.
V prípade, že Nájomca na výzvu Prenajímateľa  priamo na mieste nepreukáže dostatočne dôvodne opodstatnenie vjazdu
vozidla, je Prenajímatel' oprávnený dostupnými zákomým spôsobmi zabezpečiť odstránenie vozidla z areálu Kuchajda.

7.4.7     Nájomca  nie je  oprávnený  umiestňovat'  ani  chovať akékoľvek  zvieratá  na Predmete  ná).mu,  pokiaľ  sa  Zmluvné  strany
nedohodnú  inak.  Zároveň je Nájomca  povinný  zabezpečit',  aby  návštevníci  areálu  Kuchajdy nevstupovali  na  Predmet
nájmu so zvieratami ani ich tam nevpúšťali.

7.4.8     Nájomca je povinný bezodkladne po uzavreti' te]to zmluvy infomovať Mestskú čast' Bratislava - Nové mesto o uzavretí
tejto Zmluvy.
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Podčlánok 7.5
Zmluvné pokuty

7.5.1     Zmluvné strany sa dohodli, že okrem prípadov uvedených v tejto Zmluve má Prenajímatel' nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 100,€ za každé jednotlivé porušenie povinnosti 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 povinnost',  splnenie ktore]. zmluvná  pokuta zabezpečuje,  ani
nárok na náhradu škody v celom rozsahu.

Článok s
Skončenie nájmu

8.1        Nájomskončí uplynutím dohodnutej dobynájmu.
8.2       Nájom môže skonäť písomou dohodou zmluvných strán i pred uplynutím dohodnutej doby nájmu.
8.3        Prenajímatermôže od te]tozmluvy odstúpiť, ak:

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

b)   Nájomca prenechá Predmet nájmu alebo jeho čast' do podnájmu v rozpore s touto Zmluvou;
c)   Nájomca užíva Predmet nájmu v rozpore so Zmluvou alebo právnym predpismi; t. j. ak Nájomca poruší niektorú zo

svojich  povinností,   prevzatých  touto  Zmluvou  alebo  právnymi  predpismi  a nez)edná  nápravu  ani  v dodatočne

poskytnutej lehote;
d)   Nájomca je v c)meškaní s úhradou Nájomného alebo iného peňažného i)lnenia podl'a tejto Zmluvy o viac ako 30 dnĺ;
e)   Ak  Nájomca  nerešpektuje  pokyny  a výzvy  (aj  ústne)  Prena].ímateľa  a  správcu  areálu,  v ktorom  sa  Predmet  nájmu

nachádza, ktorými je upozornený na hrubé porušovanie ustanovení tejto Zmluvy alebo prevádzkového poriadku tohto
areálu, či iných všeobecne záväzných právnych predpisov a od porušovania týchto ani po výzve neupustí;

f)    Bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách Predmetu nájmu alebo Pozemku, čo bráni užívat' Predmet nájmu
alebo jeho  časť.  Zmluvné strany  sa  dohodli na  tom,  že za zmenu Predmetu nájmu alebo Pozemku,  prĺčom to bráni
užívať Predmet nájmu, sa na účely tejto Zmluvy rozumie najmä, nie však výlučne, (i) ak príslušný orgán samosprávy

(zastupiteľstvo, starosta, primátor a pod.) rozhodne o zmene spôsobu a účelu využitia Predmetu nájmu alebo Pozemku
a/alebo jeho časti a/alebo (ii) o odstiánení stavby alebo o zmenách Predmetu nájmu alebo budovy, v ktorej sa Predmet
nájmu nachádza v súlade s príslušným rozhodnutím a/alebo záväzným predpisom vydaným orgánom samosprávy
(zastupitel'stvo, starosta, primátor a pod. ).

8.4

Učinky odstúpenia a zánik nájmu nastáva okamihom doručenia písomného odstúpenia Nájomcovĺ. V takom prípade je
Prena].ímatel' oprávnený  v  písomnom  odstúpení  určit'  deň  vypratania  Predmetu  nájmu  aj  na  neskorší  deň  ako je  deň
účinnosti odstúperua. Zmluvné strany nie sú povinné si z dôvodu takéhoto odstúpenia vrátit' dovtedy poskytnuté plnema,

pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Odstúpenie nemá spätné účinky.

Nájomca je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpit', 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 z]ednanie nápravy.

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

Článok 9

Doručovanie

9.1        Písomnosti  na  základe  tejto  Zmluvy  sa  doručujú  druhe]  zmluvnej  strane  osobne  alebo  prostredníctvom  doporučenej

zásielky na adresu uvedenú v tejto Zmluve. Nájomca je povinný každú zmenu adresy ohlásiť Prenajímatel'ovi. V pripade,

že takúto zmenu neohlási, je Prenajímatel' povinný preverovať aktuálnu adresu na doručovanie písomnosti  Nájomcovi

v obchodnom/živnostenskom registri a v prípade rozporu zápisu adresy Nájomcu podl`a obchodného registra s adresou
uvedenou v záhlaví tejto Zmluvy bude doručovanie prebiehať m adresu uvedenú v obchodnom/živnostenskom registri.
Zásielka sa považuje za doručenú v deň, ked' ju dotknutá zmluvná strana prevzala alebo odmietla prevziat.. V pripade, že

druhá zmluvná strana zásielku nepreberie, považuje sa zásielka za doručenú v deň, keď sa z akéhokoľvek dôvodu vrátila

ako  neprevzatá.  V pri'pade  doručovania  prostredníctvom  kuriérskej  služby  sa  zásielka považuje za doručenú  dňom jej

prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo dňom, ked' sa zásielka vrátila ako neprevzatá odosielatel'ovi.
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Článok 10

Záverečné ustanovenia

10.1   Táto Zmluva nadobúda platnost' 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 Zmluvnýmí stranami, za rozhodujúci
deň pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladat' deň, v ktorom druhá zmluvná strana podpíše Zmluvu neskôr. Zmluva
nadobúda účimosť dňom nasledujúcim po dri jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a
Občianskeho zákonníka. Nájomca berie na vedomie, že na nadobudnutie účinnosti Zmluvy sa vyžaduje je] zvere]nenie
v Centrálnom registri zmlúv, s čím súhlasí.

102     Zm]uvné strany sa zaväzujú, že  v prípade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktorých splnerie považujú za podstatné,
zosúladia Zmluvu s aktuálnym stavom, vo forme jej písomných dodatkov, ktoré budú chronologicky číslované. Zmluvné
strany sa dohodli, že zmluvný vzt'ah 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 akýchkol'vek 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 povinností vplývajúcich z tejto zmluvy sa zmluvné

strany zaväzujú prednostne riešiť osobným rokovaním.
10.5      Ak  niektoré ustanovenia  Zmluvy  nie  sú  cen(om  alebo  sčasti  účinné  alebo neskôr  stratia účinnosť,  nie je t)h  dotknutá

platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčimých ustanoverú a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokial'
je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokial' pri uzatvárarú Zmluvy Zmluvné strany túto
otázku brali do úvahy.

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

10.7      Zmluvné strany zhodne vyhlasujú,  že si túto Zmluvu pozome prečítali, je] obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so
všetkými je) ustanoveniami  ju podpisujú.

10.8      Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom prenajímateľ obdrží jedno vyhotovenie a Nájomca jedno vyhotovenie.

10.9      Neoddelitel'nými prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Situačné vymedzenie Predmetu ná).mu v priestore
Príloha č. 2 -Faktúra/Splátko\ý kalendár -daňo\ý doklad v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z.
Pn'loha č. 3 - Výpis z OR ČR



Zmluvna strana: 

EKO — podnik verejnoprospekN;tch sluZieb 
zast: JUDr. Daniel Hulin, poveremi v‘jkonom funkcie riaditera 

EKO podnik VPS 
Halatova 20, 832 90 Bratislava 

tO: 00491870 D IC: 2020887022 
DPH: SK2020887022 

  

    

dna PI 2022 

oddaok pthatky a podpis 

Zmluvna strana: 
GRAND WORX s. r. o. 
ZaSt: Jaroslav Bradae, konater 

GRAND WORX s.r.o. 
Ivana Olbrachta 50/8 

Brands nad Labem 25001 
f^ .̂  066 16 038 

	 dila a. 2022 
odtlaok pe6iatky a podpis 

RuEiterske vvhlasenie 

Jaroslav BradaC", nar.: ( 	 , tyrnto ako rueiter vyhlasujem, 

osobne spinim za Najomcu vSetky povinnosti a z.ivazky Najomcu voei Prenajimaterovi porn tejto zmluvy a/alebo 

v sUvislosti s nou, ako aj podia inych zmhav, ktore majU uzavrete alebo v budUcnosti medzi sebou uzavna, pokiar ich tento 

nespini riadne a vas, a to aj bez osobitnej vyzvy adresovanej Najomcovi. 

Zmluvna strana: 

Jaroslav BradiC-, ru"eiter 

	 oN 9 —

dna 

podpis 
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Odberater: 

Adresa: 

Pred met najmu: 

Pred met najmu 

Brands nad Labem- Stars Boleslav 1, 250 01 

DPH: CZ6616038 

plocha: 	1000,00 	 

jednotka mnoistvo jednotka 

GRAND WORX s.r.o. 

lvana Olbrachta 6. 50/8, 

06616038 

as obec.pozemku s prislugenstvom 

jednotkova 

m2 

spolu [C] 

EKO - podnik verejnoprospeS'n\ich stolid), Halagova 20, 832 90 Bratislava 

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

IsIo atu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 	 lc DPH: SK2020887022 

FAKTORA E. 12022175 

Variabilq symbol: 12022175 

K zmluve eislo: 11/0D/2022 

UEeI najmu: sprostredkovanie umiestnenia a prevadzkovania kulturnych, 

spolot'enskYch a zabavnYch zariadeni pre deti a mladei 

Predmet podnikania: qroba, obchod a sluThy 

cena 880,00 

as 	obec.poz. s prisl.(10.06.-11.06.2022) 110,00 2,00 den 220,00 220,00 

Zasf obec.poz. s prisl.(24.6.-26.6.2022) 110,00 3,00 den 330,00 330,00 

as obec.poz. s 	- 4.9.2022) 110,00 3,00 den 330,00 330,00 

Celkom za predmet najmu: 880,00 

Celkom za sluiby [V+NI: 0,00 

1. Tepla Uiitkova voda 0,0000 €/m3/rok 0,00 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 m2 0,00 0,00 

4. Poriadkova sluiba/Vlastna ochrana 0,0000 €/m2/rok 0,00 M2  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 m2 0,00 0,00 

7. Fond Cidriby a °pray 0,0000 €/naj./rok 0 najomca 0,00 0,00 

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

Spolu za sluiby "V": 0,00 

9. Elektricka energia priama 0,0000 €/stanok 0,00 stanok 0,00 0,00 

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

11. Kiirenie 0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 0,00 0,00 

0,00 

12. Vodne a stone 0,0000 €/m3/rok 0,00 m3  0,00 0,00 

13. Zra2kova voda 0,0000 €/m2/rok 0,00 mz 0,00 0,00 

0,00 

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

15. Odpad zvYgenY 0,0000 €/prev./rok 

16. Odpad znfienY 0,0000 €/prev./rok 

0,00 

Spolu za sluiby "N": 0,00 

EKO -p9dnik ' 0 

	

Hala.gova 	Z 90 Brill 	a 

	

ItO: 00491 	202X, ,422 

It DPH. 

08.06.2022 

Vystavil: 

GRAND 	I 	r. . 

tE 	 ) 8  

lvmn 

Prevzal: 



EI(O - podnik verejnopľospešných služieb,  Halašova 20, 832 90 Bratislava

Bankové spojenie:  Prima  banka slovensko, a.s.                                                                                                                              lčo: 491870

Číslo  účtu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008                                                                                                                                  lč DPH: SK2020887022

SPLÁTKOVÝ   KALENDÁR  -   FAKTÚRA

Vaľiabilný symbol:     12022175            Zhodný vs používať pri všetkých jednotlivých úhradách faktúľy !
K zmluve či'slo:     11/OD/2022

0dbeľateľ:      GRAND WORX s.r.o.

Adľesa:     lvana olbrachta č. 50/8,    Brandýsnad  Labem-Stará  Boleslav l, 2500

lčo:     06616038                                             lč DPH:  CZ6616038

pol.č.       bezDPH         DPH20%         sDPH                   bezDPH             DPH20%         sDPH               kúhrade                                                nájmuasiužieb

1           220,00

2          3 30,00

3           330,00

0,00              220,00              11.06.2022            11.06.2022

0,00              330,00             27.06.2022            27.06.2022

0,00             330,00             04.09. 202 2           04.09. 202 2
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Situaene vymedzenie predmetu n6jmu 

k zmluve E. 1110D12022 o najme Easti obecrieho pozemku zo dna Si 
	

vyznaEenim predmetu 

riajmu 

Siovertskj 
Pa4ta 

A 

GRANT' INC-- 
Nana 
	a( 

Brand' dU 

JUDr. Daniel Hulin 
EKO podnik verejnoprospe§Och sluzieb 

prenajimater najomca 



7. 6. 2022 8:56 	 Verejny rejstrik a Sbirka listin - Ministerstvo spravedlnosti Ceske republiky 

Vjrpis 

z obchodniho rejstilku, vedeneho 

MestskYm soudem v Praze 

oda C, vlo2ka 303591 

Datum vzniku a zapisu: 

21. listopadu 2017 

Spisova znaZka: 

C 303591 vedena u Mestskeho soudu v Praze 

Obchodni firma: 

GRAND WORX s.r.o. 

Sidlo: 

Ivana Olbrachta 50/8, BrandYs nad Labem, 250 01 BrandYs nad Labem-Stara Boleslav 

IdentifikaZni Elmo: 

066 16 038 

Pravni forma: 

Spole&mst s ruCenim omezenYm 

Pi-edmet podnikani: 

VYroba, obchod a sluIby neuvedene v pFilohach 1 a2 3 

2ivnostenskeho z6kona. 

Z6meCnictvi, n6strojal-stvi. 

ObrabeCstvf. 

Statutarni organ: 

jednatel: 

JAROSLAV BRADAt, dat. nar. 

Den vzniku funkce: 4. C'ervence 2018 

Poet 

1 

Zpasob jednani: 

Jednatel jedn6 za spoleC"nost samostatne. 

SpoleEnici: 

SpoleEnik: 

JAROSLAV BRADAt, dat. nar. 

Podil: 

Vklad: 10 000,- KC' 

Splaceno: 100% 

Obchodni podil: 100% 

Druh podilu: z6kladni 

KmenovY list: nebyl vydan 

Zakladni kapital: 

10 000,- KC 

Tento vOis je neprodejni a byl polizen na Internetu (http://www.justice.cz). 
Dne: 7.6.2022 08:55 

Odaje platne ke dni 7.6.2022 03:49 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektld=99489684p=PLATNY 	 1/1 


