
ZMLUVA 16/OD/2022 0 NAJME 

C'asti obecneho majetku v k. n. Bratislava - Nove Mesto 

PRENAOMATEI: 
Nazov: 

so sidlom: 
zastUpenyr: 

DPH: 

bankove spojenie: 
Cislo aCtu: 
e-mail adresa: 
/dalej aj „Prenajimater/ 

EKO-podnik verejnoprospegnSrdi sluiieb 

Hala§ova 20, 832 90 Bratislava 

JUDr. Daniel Hulin, poverenYr vSrkonom funkcie riaditera 

00 491 870 
SK2020887022 

Prima banka Slovensko, a.s. 
SKO4 5600 0000 0018 0570 7008 
info@ekovps.sk  

a 

NAJOMCA 
meno/obchodne meno/nazov: 
adresa: 
zastapenYr: 

e-mail adresa: 
tel. kontakt: 
Firma zapisarta: 

ISPER, s. r. o. 
Toporaanska 18, 851 05 Bratislava 
Trig. Andrej Zvolenskyr 
35 953 888 
2020460354 
kancelana@isper sk 

v OR SR BA I, Oddiel : Sro, Vloika Ego. 37464/B 

(dalej len „Najomca" a spolu s Prenajimaterom aj „Zmluvne strany") 
uzatvaraju v zmysle ust. § 663 a nasl. zakona C. 40/1964 Zb. ObCiansky zakonra v zneni neskorgich 
predpisov a prislu§nyrmi ustanoveniami Obchodneho zakonrula a zakona C. 116/1990 Zb. o najme a 
podnajme nebytovYrch priestorov v zneni neskorgich predpisov 

Zmluvu o najme pozemku 
/ d'alej len ako „Zmluva" I. 

elanok I 
Uvodne ustanovenia 

1.1 Prenajimater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podra zakona C. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s uznesenim C". 2/1990 z 2. 
zasadnutia Miestneho zastupiterstva mestskej Casti Bratislava - Nove Mesto, konaneho dfia 
20.12.1990, ktorY vykonava spravu majetku Mestskej Casti Bratislava - Nove Mesto, Junicka 1, 
Bratislava alebo majetku, ktoryr bol mestskej Casti zverenyr. 

1.2 	Najomca je podnikaterskyrm subjektom podnikajucim podra pravneho poriadku Slovenskej republiky 

s predmetom Cinnosti najma v oblasti prevadzkovania a zriadovania verejnej telekomunikaCnej siete - 
kablovyr distribuCnyr system urEenyr pre obojsmerne Airenie signalov za ó.elom poskytovania verejnej 
telekomunikaZnej sluiby pristup k sieti internet. 



danok II 
Predmet zmluvy a Predmet najmu 

	

2.1 	Predmetom tejto Zmluvy je Uprava pray a povinnostI ZmluvnYch stran pri najme Zasti obecneho 
pozemku v sprave Prenajimatera v prospech Najomcu. 

	

2.2 	Prenajimater vyhlasuje, e vykonava spravu nasledovnYch nehnuternosti — pozemkov 
nachadzajUcich sa v prirodnom areali Kuchajda, zapisanych na LV Z. 2382, ako parcela 	registra 
„C"parc.•e. 15 123/1, 15 123/28, druh pozemku - ostatne plochy, 15 119, druh 	pozemku — ostatne 
plochy, 15 132/4 — trvale travnate porasty, 15 12/1 — vodna plocha, 	nachadzajUce sa v k. 11. 
Nove Mesto, obec Bratislava — m. Z. Nove Mesto, okres Bratislava III, vo vlastnictve Hlavneho 
mesta SR Bratislava, Primacialne namestie 1, Bratislava v evidencii Okresneho Uradu 	Bratislava, 
katastralny odbor a prostrednictvom sprivcu Mestska Casf Bratislava — Nove Mesto, Junacka 1, 
Bratislava sti zverene do spravy organizacie EKO-podnik verejnoprospegnych s1uieb, Halagova 20, 
Bratislava. 

	

2.3 	Prenajimater prenechava Najomcovi do nijmu Zasf obecneho pozemku nachadzajUceho sa na 
parcele definovanej.  v bode 2.2, O. H, o rozlohe 15 m2 vratane prislugenstva /d'alej aj „Predmet 
Najmu"/ za o sa Najomca zavazuje hradif Prenajimaterovi najomne dohodnute podra tejto Zmluvy. 
Situgne vymedzenie Easti pozemku, ktory ml byf Predmetom najmu podra tejto Zmluvy tvori 
Prilohu C. 1 tejto Zmluvy, ktora je jej neoddeliternou stilasfou. Najomca vyhlasuje, e taketo 
vymedzenie Predmetu najmu je dostatoZne zrejme a urZite, priZom situgne vymedzenie, ktore tvori 
Prilohu Z. 1 tejto Zmluvy salasi podra osobnej obhliadky so stavom na mieste samom a voZi 
takemuto vymedzeniu nerna vYhrady a suhlasi s tym, o ml tvorif Predmet najmu. 

tlanok III 
najmu 

	

3.1 	Predmet najmu sa prenajima Najomcovi za UZelom umiestnenia pultoveho zariadenia ( stanu) na 
reklammi propagaciu s doCasnym stanovigfom, majiterom ktorych je najomca v arealy Kuchajda. 

	

3.2 	Najomca je opravneny uiivaf Predmet najmu, uvedeny v dInku II ods. 2.3 tejto Zmluvy v 
sUlade so vgeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. 

Clartok IV 
Doba najmu 

	

4.1 	Zmluva o najme sa uzatvara na dobu urCitu, a to na den 25.06.2022 od 09:00 hod. do 19:00 hod.. 

Clanok V 
Cena najmu a splatnosf 

	

5.1 	Najomca sa na zaklade tejto Zmluvy zavazuje platif najomne a prevadzkove naklady spojene 
s uiivanim Predmetu najmu. Prenajimater a Najomca sa dohodli na cene za uiivanie Predmetu 
najmu podra tejto Zmluvy. Cena najmu je uvedena vo FaktUre/Splatkovom kalenclari, ktora tvori 
Prilohu Z. 2 tejto Zmluvy a je neoddeliternou sUZasfou tejto Zmluvy. 

	

5.2 	Bez podpisanej FaktUry/Splatkoveho kalenclara je Zmluva neplatni. 

	

5.3 	Najomne je splatne v termine stanovenom vo FaktUre/Splatkovom kalendari. Za den Uhrady sa 
povaiuje den pripisania uhrady najomneho na bankovy UZet Prenajimatera uvedeny v zahlavi tejto 
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5.4

Zmluvy alebo deň prevzatia hotovosti do pokladnice Prenaji'matel'a. Faktúraóplátkový kalendár    je
neoddeliternou súčasťou tejto Zmluvy.
V Nájomnom nie je zahrnutá úhrada za odber elektrickej energie,  vodné, využívanie hygienických

zariadení a poplatok za odvoz odpadu spojenej s užívaním predmetu     nájmu,   ktorú   sa   zaväzuje
hradit. Nájomca vo výške a lehote podľa Faktúry/Splátkového    kalendára,  ktorá  je  neoddelitel.nou

súčasťou tejto zmluvy.

5.5          V   prípade,   že   sa   Nájomca   omešká   s   úhradou   splátky   podľa   platnej   Faktúry/Splátkového

kalendára,   je   povinný   zaplatit'   Prenajímateľovi    úrok   z   omeškania    vo   výške   0,05%    denne

z neuhradenej sumy až do dňa úhrady omeškanej §plátky.

Článok vl
Pľáva a povinnosti prenajímatel.a a nájomcu

6.1  Prenajímatď je povímý:
a)  odovzdat'  Predmet  nájmu  uvedený   včlánku   llods.  2.3   tejto   Zmluvy  v  stave  spôsobilom  na

užívanie T`a dohodnutý účel,.

b)  umožnit.   Nájomcovi   užívat'   Predmet   nájmu   za   podmienok   dohodnutých   touto   Zmluvou   a
zabezpečit. mu plný a nerušený výkon práv spojených s nájmom.

6.2  Prenajímater je oprávnený:

a)  poverenými  o§obami vykonávať kontrolu,  či  Nájomca  užíva  Predmet nájmu  riadnym  spôsobom  v

súlade  s  ustanoveniami   tejto   Zmluvy   a   ďa]šími   právnymi   a   všeobecne   záväznými   právnymi

predpismi;
b)  uplatnit. si u Nájomcu náhradu všetkých ním spôsobených škôd na prenajatom majetku.

6.3  Nájomca je povimý:

a)         užívat.   Predmet   nájmu   len   na   účel   dohodnutý   touto   Zmluvou,   zmeniť   dohodnutý   účel
uži'vania je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Prenaji'mateľa;

b)         užívat`  Predmet  nájmu  s  riadnou  starostlivost'ou  tak,  aby  sa  čo  najviac  znížila  alebo  úplne

zamedzila možnosť jeho  poškodenia alebo zničenia;

c)         dodržiavat'  VZN  č.1/1997  Mestskgj  časti     Bratislava  -  Nové  Mesto,  vrátane  jeho  neskorši'ch

dodatkov, ktorým bol vydaný Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda;
d)         počas  doby  nájmu  a  pri  celom  zabezpečeni',  realizácii  a organizácii  aktivít  rešpektovat`  a riadiť

sa pokynmi správcu prírodného areálu Kuchajda;

e)         v  prípade   potreby   zabezpečit'   poriadkovú,   bezpečnostnú,   hasičskú   a zdravotnú   službu   ria
vlastné n áklady,.

f)     zabezpečit' po ukončeni' užívania Predmetu nájmu vyčistenie Predmetu nájmu a odnesenie smetí
do   pristaveného   kontajnera,   pri   nedodržaní   tohto   bodu   Nájomca   Prenajímaterovi   uhradí
zmluvnú pokutu 250 €;

g)        odovzdať po ukončení nájmu predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal. V prípade poškodenia
majetku je Nájomca povir`r`ý zabezpečiť odstránenie poškodenia na vlastné   náklady         v súlade

s požiadavkami  Prenaji'matel.a.  V prípade,  ak  Nájomca  nesplní  včas  svoje  povinnosti  v zmysle

tohto  bodu  Zmluvy,  Prenajímater  má  rovnako  v takom  prípade  právo,  níe  však  povinnost'

vypratat. Predmet náj.mu, odstránit' všetky úpravy,  vykonať opravy  a uviest'  Predmet  nájmu  do

takého  stavu,  v  akom  bol  ku  dňu  odovzdania  Nájomcovi,  pričom  Prer`ajímater  má  nárok  na
náhradu  všetkých  nákladov,  ktoré  mu  v súvislosti  so  zánikom  nájmu  a vypTataním  Predmetu

nájmu v zmysle vyššie i`vedeného vznikli;
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h)        dodržiavat.   všetky   zákonom   stanovené   bezpečnostné   predpisy   a ustanovenia   a disponovat.

všetkými    zákonom    stanovenými    povoleniami    a vybaveni'm,    ak    to   k predmetu    činnosti

príslušný   právny   predpis   stanovuje.   Nájomca   berie   na   vedomie,   prehlasuje   a podpisom
zmluvy  potvrdzuje,  že  za  akékol.vek  škody  na  majetku,  zdraví  či  životoch  osôb,  ktoré  by

vznikli v súvislosti s ním poskytovanými s]užbami, či organizovanými  aktivitami,  preberá  plnú

zodpovednost';

overiť   si   pred   samotným   využitím   Predmetu   nájmu   funkčnosť   a kapacitu   požadovaných

služieb, súvisiacich s účelom a Predmetom nájmu,.

j)         na výzvu prenajímatel.a, resp.jeho pracovníka, na míeste preukázat. touto zm]uvou  oprávnenie
užívať Predmet nájmu, resp. oprávnenie na vjazd dopravným prostriedkom;

k)        vprípade  ukončenía  nájmu  uplatnením  iistanovenia  Článku  VII  Ukončenie  nájmu,  ods.  7.1

písm.  d)  bod  tretí  tejto  Zmluvy,  vypratať a  opustit. Predmet  nájmu  bezodkladne  najneskôr  do
60 minút a uhradit. Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR bez DPH,.

1)          vpi.ípade      požiadavky      Prenajímatera      akceptovat'      obmedzenia      vyplývajúce      zaktivít

Prenajímateľa    v súvislosti    so    zabezpečovaním    verejnoprospešných    s]užieb    alebo    ďalších

komerčných  aktivít pri  správe  a  prevádzkovaní  prírodného  areálu  Kuchajda,.  v prípade,  že  sa

v uvedenom priestore organizuje akékol.vek podujatie či aktivi[a,  zabezpečit' potrebnú súčimost.

pre   zabezpečenie   bezproblémového   priebehu   všetkých   podujatí   a svoje   aktívity   zosúladit.
vprípade    kolízie    term]'nu/miesta    konania    na    základe    požiadaviek    ainštrukcií    správcu

prírodného  areálu  Kuchajda  bezvýhradne  a bez  nároku  na  akékol'vek  prípadné  odškodnenie
(finančné,...).

6.4 Nájomca nie je oprávnený:

a)     vykonávat' stavebné a iné úpravy týkajúce sa predmetu náj.mu bez predchádzajúceho  písomného

súhl asu Prenaji'matel.a;

b)     prenechat'  Predmet  nájmu,   a   to  aT`i   čast`  prenajatého  predmetu   do  nájmu,   podnájmu  alebo

výpožičky  d.alším   tretím   osobám   bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu   Prenajímatel.a   a

nesmíe tento majetok ani žiadnym Íným spôsobom zat.aži[.;
c)      zasahovať do elektrických rozvodov a inštalácií bez súhlasu správcu areálu;

d)     obmedziť  svojimi   aktivitami   návštevníkov   a ostatných   nájomcov   a prevádzkovatel.ov   služieb

v  pri'rodnom areáli Kuchajda mimo predmet náj.mu,.
e)     vstupovať   a    stát'/parkovat'    v     pri'rodnom    areáli    Kuchajda    mimo    vyhradených    verejných

parkovacích plôch akýn`kol'vek dopravným prostriedkom mimo zmluvne dohodnutého rozsahu
(Článok VI, ods. 6.5 písm. a) tejto Zmluvy);

f)      umiesmiť  ari  používat.  na  Predmeie  nájmu   predmety/prvky,  ktoré  nie  Sú   dohodnuté  vtejto

Zmluve'.

g)     poskytovat. služby mimo dohodnutého účelu a rozsahu nájmu.

6.5 Nájomca je oprávnený:

a)     na     dočasný     vjazd     dopravným     prostriedkom     do     prirodného     areálu     Kuchajda     po

asfaltovejAetónovej   spevnenej   ploche  na   miesto   Predmetu   nájmu,   za   účelom   organizačného

zabezpečenia  vlasmých  aktivít/podujatia  -  a to  pre  nakládku  a  vykládku    materiá]u.  Na  každý

jednotlivý vjazd/vykládku/výjazd, resp. vjazd/nakládku/výjazd je sianovená doba v i-ozsahu    do
max.15  minút.  Na  vjazd  a výjazd  je  Nájomca  povinný  použit.  kpredmetu  nájmu  najbližšie  sa

nachádzajúcu  bránu;
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b)     pripojit. sa na rozvod el. energie a vody v Predmete nájmu za účelom odberu el. energie a vody pre
zabezpečenie vlastných aktivít, súvisiacich s účel om nájmu;

c)      zabezpečit.    si     vprípade     vlastnej     potreby     služby     občerstvenia     prostredm'ctvom     tretej

osoby/subjektu;

d)     počas doby nájmu používat. toalety zúčastnenými a organizačným personálom;
d)     umiestniť a používat' na predmete nájmu predmety/prvky definované v tejto zmluve.

6.6  Nájomca  je  zodpovedný   za   všetky  škody  na  Predmete  nájmu,  ktoré  sám  spôsobí.  Nájomca  je

zodpovedný  i  za  škody  na  Predmete  prenájmu  spôsobené    treti'mi  osobamí,  ktoré  sa  zdržujú  na

Predmete  prenájmu  v  súlade  s  pokynmi  Nájomcu  alebo  s jeho  vedomím.  Všetky  škody,  za  ktoré

zodpovedá  Nájomca,  odstráni  na  vlastné  náklady  Nájomca  alebo  uhradi.  Prenajímatel'ovi  podl'a

účtov predložených Prenajímateľom,  ktoré preukazujú výšku nákladov vynaložených r`a  uvedenie

Predmetu nájmu alebo jeho časti do pôvodného stavu.

Článok vll
Ukončenie nájmu

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie nájmu je možné z ktoréhokoľvek z nasledovných dôvodov:
a) uplynutím dohodnutej doby nájmu s uplatnením podl'a Článku IV ods. 4.1 tejto Zmluvy;

b)  kedykol.vek  na  základe  písomnej  dohody  Zmluvných  strán  i pred  uplynutím  dohodnutq.  doby
nájmu;

c) výpoved.ou Prenajímateľa z nasledovných dôvodov:
• Nájomca napriek pi'somnému upozomeniu nedodržiava zmluvné podmienky;
• bez udania dôvodu.

d) odstúpením od zmluvy zo strany Prenajímatel.a, ak:
• Nájomca hrubo poškodzuje Predmet nájmu;

• Nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, a to najmä tým, že prenechal

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa Predmet nájmu do podnájmu tretej osobe;
že  využíva  Predmet nájmu  bez  súhlasu  Prenajímatel.a  na  iný   účel,  alebo  iným  spôsobom  ako je

v Zmluve  dohodnuté;  že  je  pripojený  na  elektrický  alebo  vodovodný  rozvod  Prenajímatel'a  bez
súhlasu   Prenajímateľa;   že   vstúpil   a zdržiava   sa   v prírodnom   areálí   Kuchajda   s   dopravným

prostriedkom  v rozpore s iistanoveniami  tejto Zmluvy;  že nevie preukázat. oprávnenie na  užívanie
Predmetu nájmu;

• Nájomca  nerešpektuje  pokyny  a výzvy  (aj  ústne)  správcu  pi.írodného  areálu Kuchajda,  ktorými je

upozomený na hrubé porušovanie ustanoveni` tejto Zmluvy a od porušovania  týchto ari  po výzve
neupustí.

e)  odstúpením   od  Zmluvy  zo  strany   Nájomcu,   ak   sa   Predmet  nájmu   stane  bez  jeho   zavinenia

nespôsobilý na dohodiiuté užívaníe;
7.2  Výpovedná lehota pri ukončení nájmu výpoved`ou podl`a ustanovenia Článku VII Ukončenie nájmu ods.

7.1  písm.  c)  tejto  Zmluvy je jednomesačná  a začína  plynúť  od  prvého  dňa  mesíaca  nasledujúceho  po

doručení písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane.

7.3  V prípade  ukončenia  nájmu  odstúpením  od  zmluvy  podl.a  ustanovenia  Článku  VII  Ukončenie  nájmu

ods. 7.1 písm. d) bod tretí tejto Zmluvy, Prenajímater uplatní ustanovenie Článku VI Práva a povinno§ti

prenaj'ímateľa a nájomcu ods. 6.3 písm. k) tejto Zmluvy.
7.4  Zmluvné strany sa dohodlí, že v prípade neuvol.nenia Predmetu nájmu  do jedného (1) dňa po uplynutí

doby nájmu bude Predmet nájmu uvol'nený Prenajímatel'om na náklady Nájomcu.



Článok vlll
Do"čovanie

8.1  Pí§omnosti na základe tejto Zmluvy sa doručujú druhej zmluvnej strane osobne alebo prostredníctvom

doporučenej  zásielky  na  adresu  uvedenú  v záh]aví  tejto  Zmluve.  Nájomca  je  povinný  každú  zmenu

adresy  ohlásit`  Prenaji'ma[el`oví.  Zásielka  sa  považuje  za  doručenú  v deň,  keď  ju  dotknutá  zmluvná

strana  prevzala  alebo  odmietla  prevziat'.  V pri'pade,  že  druhá  zmluvná  strana  zásielku  nepreberie,

považuje  sa   zásielka  za   doručenú   vdeň,   ked`  sa   zakéhokol.vek   dôvodu   vrátila   ako  neprevzatá.
V prípade  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.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

9.1Táto  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

Zmluvnými  stranami,  za  rozhodujúci  deň  pre  nadobudnutie  jej  platnosti  sa  bude  pokladať  deň,

vktorom   druhá   zmluvná   strana   podpi'še   Zmluvu   neskôi..   Zmluva   nadobúdaúčinnost.   dňom

nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia  v centrálnom  registri  zmlúv  v  súlade  s  ustanovením  §  47a

Občianskeho  zákonníka.  Nájomca  berie  na  vedomie,   že  na   nadobudnutíe  účinnosti  Zmluvy  sa
vyžaduje jej zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv, s čím súhlasi'.

9.2    Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že    vprípade,  ak  sa  podstatne  zmenia  podmienky,  ktorých  splnenie

považujú za podstatné, zosúladia Zmluvu s aktuálnym stavom, vo forme jej písomných dodatkov, ktoré
budú   chronologicky   číslované.   Právne   vzt'ahy   výslovne   neupravené   v   tejto   zmluve   sa   riadia

príslušnými  ustanoveriami  Občianskeho  zákonníka  ako  aj  platnýmí  právnymi  predpismi  majúcimi
vzt.ah k predmetu a účelu tejto zmluvy.

9.3    Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  sa  vyvarujú  akýchkol.vek  krokov,  ktoré  by  znemožnili,  sťažili  alebo

spochybnili práva, povinnosti alebo záväzky, kťoré sú predmetom tejto Zmluvy.
9.4    Zmluvné strany sa  dohodli,  že prípadné spory týkajúce sa záväzkov a povinností vplývajúcích z tejto

Zmluvy sa zmluvné strany zaväzmjú prednostne riešit. osobným rokovaním.

9.5    Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účimost`, nie je

t)h dotknutá platnost` ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier

sa  použije úprava,  ktorá,  pokial. je to právne možné,  sa čo najviac približuje zmyslu  a účelu Zmluvy,

pokíal. pri uzatváraní Zm]uvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
9.6    Zmluvná strana berie na  vedomie,  že v  súvislosti  so spracúvani'm osobných  údajov a/alebo  osobných

údajov členov štatutárneho orgánu,  spoločnĺkov/akcionárov,  zamestnancov  a poverených osôb druhej

zmluvnej   strany   je   viazaná   povinnost.ou   mlčanlivosti   v   súlade   sčl.   90   nariadenia   Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pi.i spracúvaní  osobných
údajov   a   o   vornom   pohybe   takýchto   údajov,   ktorým   sa   zrušuje   smemica   95/46n3S   (všeobecné

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

osobných  údajov  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorš]'ch  predpísov  (ďalej  len

Zákon"). Zachovávať mlčanlivost` podl'a tohto bodu zmluvy sú povinní aj jqj zamestnanci, jg štatutárni

zástupcovťa, členovia jej štatutárneho orgánu, kontaktné osoby ako aj ostatné osoby, ktoré prichádzajú

akýmkol.vek spôsobom  do kontaktu s osobnými údajmí.  Povinnost. podľa  tohto bodu Zmluvy nad.alej

trvá  aj  po  zániku  Zmluvy bez  obmedzenia,  čo  Zmluvná  straiia  berie  na  vedomie  a nemá  voči  tomu
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iiadne vprady. Zmluvna strana sa zavazuje vopred pouaf vgetky osoby podra tohto bodu Zmluvy 

o povinnosti zac.hovavae ml6anlivosf, a to aj po zaniku ich pravneho vzfahu k zmluvnej strane, 

a o rizikach a narokoch spojemich s poruKenim tejto povinnosti. 

9.7 Zmluvna strana berie na vedomie, e druha Zmluvna strana spractiva jej osobne tidaje, osobne tidaje 

aenov jej §tatutarneho orginu, gtatutarnych zastupcov, kontaktmich osOb a jej zamesthancov v 

nevyhnutnom rozsahu na (feel pinenia podia tejto Zmluvy. Zmluvrta strana zaroven vyhlasuje, 

osoby podfa prvej vety tohto bodu boli pouZene o ich pravach v oblasti ochrany osobnjich adajov 

a povinnosti zachovavae mIZanlivosf, o potvrdzuje svojim podpisom. 

9.8 Zmluvne strany vyhlasujit, e sü oboznamene s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatqmi pravnymi 

predpismi v oblasti ochrany osobn,ch ildajov, o potvrdzuju svojim podpisom. 

9.9 Zmluvne strany vyhlasujit, e prijali naleiite organizaale a technicke opatrenia na zabezpeCenie 

ochrany osobqch udajov, a to najma pred ich zneuiitim, zni6enim alebo stratou alghnkolvek 

sposobom. 
9.10 Zmluvne strany, zhodne kaida vyhlasuje, e je pine speisobila a opravnena na tento privny iikon,ie 

nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahujit ich slobodnit, vainu, urana 

a zrozumiternti vOru, prejavenit bez tiesne alebo napadne nexo'rhodn,ch podmienok. 

9.11 Zmluvne strany zhodne vyhlasujo, e si tido Zmluvu pozorne preIta1i, jej obsahu porozumeli a na znak 

ich sithlasu so vgetiqrmi jej ustanoveniami ju podpisuju. 

9.12 Tato Zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, prk'om Prenajimater obdrii dye (1) vyhotovenie Zmluvy 

a Najomca jedno (1) vyhotovenie Zmluvy. 

9.13 Neodde1iter4mi prilohami tejto Zmluvy 
Priloha E. 1 — 5i tuaEne vymedzenie Predmetu najmu v priestore 

Priloha E. 2— FaktUra/Splatkoldr kalendar — datiov3i doklad v sidade so zakonom E. 222/2004 Z. z. 
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EKO -podnik VPS 0 
Haleova 20. 832 90 Bratisle,  

ItO: 00491870 Mt: 2020887u22 
DPH: SK2020887022 

Zmluvria strana: 

EKO — podnik verejnoprospe§nSlch sluiieb 

zast: JUDr. Daniel Hulin, poverem'r qkonom funkcie riaditera 

V Bratislave dna 22.06.2022 

odtlaZok peliatky a podpis 

Zmluvria strana: 

ISPER, sr.o.  

zast: Andrej Zvolenslqi 

V Bratislave diia 22.06.2022 

odtlgok pthatky a podpis 

Rudterske vyhlasenie 

Andrej Zvo1ensk5r, bytom 	 tkinto ako ruelter vyhlasujem, 

osobne spinim za Najomcu v5etky povinnosti a zavazky Najomcu vo'Ci Prenajimaterovi podra 

tejto zmluvy a/alebo v sirvislosti s flou, ako aj podra in)ich zmlav, ktore maja uzavrete alebo 

v budacnosti medzi sebou uzavra, pokiar ich tento nespini riadne a vZas, a to aj bez osobitnej 

v3"rzvy adresovartej Najomcovi. 

Zmluvna strana: 

Andrej Zvolenslq, ruCitel. 	 dria 	92i. 06  -10;e d• 
1 

podpis 

rj 
ISPER s.r.o. 

Topollianska 18 

II 	851 OS Bratislava ICO: 35 953 888 

IC DPH: SK2022055266 
Zap. a OR, Or said BA, Vioflia L 37464/8, Ock6e1 So 

- s - 



EKO - pod nik verejnoprospanjich slufieb, Halagova 20, 832 90 Bratislava 

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

Cislo 	SK04 5600 0000 0018 0570 7008 IC 	SK2020887022 

VariabilnY symbol: 

K zmluve 

1:1Eel n6jmu: 

Predmet podnikania: 

FAKTORA E. 12022179 

12022179 

16/0D/2022 

propagacia z dolasneho stanoviKta - pultovi stanok 

prevadzkovanie a zriad'ovanie verejnej telek. siete - kablovY 

distribuEnY system, Internet. 

Odberatef: ISPER, s.r.o. 

Adresa: Topordanska 18, 851 05 Bratislava 

ICO: 35 953 888 	 IC DPH: SK2022055266 

Prevadzkarefi: as obecnoho pozemku s prislugenstvom 	plocha: 15,00 m2 

Predmet najmu jednotkova 	jednotka 	mnoistvo 	jednotka 	spolu [C] spolu [C] 

cena 	 rothe spolu denne 

25.6.2022 60,00 	 15,00 	rri2  60,00 

Celkom za predmet najmu: 0,00 60,00 

Celkom za sluiby [V+NJ: 0,00 0,00 

1. Tapia Liiitkova voda 0,0000 	€/ma/rok 	0,00 	M3 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 	m 2 0,00 0,00 

4. Poriadkova sluiba/Vlastna ochrana 0,0000 	€/m2/rok 	0,00 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 adriby a °pray 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 0,1549 	€/kWh 	 0,00 	kWh/rok 0,00 0,00 

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

0,00 

11. Odpad zakladnY 0,0000 	€/prevIrok 

12. Odpad zy*nY 0,0000 	€/previrok 

13. Odpad zniienY 65,0000 	€/prev./rok 

0,00 

14. KU'renie 0,0000 	€/m2/rok 	0,00 	m2  0,00 0,00 

15. Vodne a stone 2,0120 	€/rWrok 	0,00 	m' 0,00 0,00 

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

Spolu za sluiby "N": 0,00 

 

1SPER s.r.o. 
. Tomltianska 19 

/85105 Bratislava 
it'n• 35 953 

Xi 

22.06.2022 

Li 
Prevzal: 



IS' 
	

• 

0:3 953 88 

_ _ 4: 5820220552 
sud BA I, Vloika 37464/B. Odd* 	0 Zap v 

EKO - podnik verejnoprospeknich sluiieb, Halagova 20, 832 90 Bratislava 

I0: 491 870 

It DPH: SK2020887022 

Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

t islo atu:  5K04 5600  0000 0018 0570 7008  

SPLATKOW KALENDAR - FAKTORA 
Variabilny symbol: 

K zmluve 

Odberater: 

Adresa: 

ItO: 

12022179 	(ZhodnY VS poutivaf pri vietkych jednotlivych tihradach fakttiry !) 

16/00/2022 

ISPER, s.r.o. 

Topordianska 18, 851 05 Bratislava 

35 953 888 	 DPH: SK2020460354 

sluiby 	slulby 

bet DPH 	DPH 20 % 

0,00 0,00 

Ceny sti uvadzane 

najom 

pol.Z. bez DPH 

1 	60,00  

e 

najom 	najom 

DPH 20 % s DPH 

12,00 	72,00  

	

sluiby 	spolu 	uhradif do 	datum dodania 

	

s DPH 	k uhrade 	 najmu a sluiieb 

	

0,00 	72,00 	30.06.2022 	25.06.2022 



ER. s. r. o. 

An rej Zrolensk3:,  
raijomea 

JUDr. Daniel 1-Itilin 

EKO podnik verejnoprospdn5,eh sltdieb 
Prenaj imater 

SituaEne vymedzenie predmetu n6jmu 

Ic zmluve C". 16/0D/2022 o najnne C'asti obecneho rnajetku zo dna 

s vyznaZenim predmetu najmu 

- 
graltStaieft 

• ei  

Fs,iajaa  
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