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elanok 1 
Zmluvne strany 

Nazov: 
so sidlom: 
Zastapeny: 

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

a 

Nazov/Obchodne meno: 
Sfdlo: 

gtatutarny zastupca: 
Registiaate Z:islo/zapisanY: 
Predmet &mos& 
Bankove spojenie: 
tislo tktu: 
Kontaktna osoba: 
e-mail adresa: 
/d'alej aj „Najomca" a spolu  

EKO - podnik verejnoprospe§nych sluieh 
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  
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PIPDQ-€A !duck,  mikothell  

s Prenajimaterom d'alej aj „Zntluvne strany"/ 

uzatvaraja v zmysle § 663 a nasl. zakona 40/1964 Zb. Ob6iansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov 
a prislugnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika tato 

Zmluvu o najme c. z  1 O d?;  22—na /fr:  

/ d'alej len ako „ 	uva" / 

tlanok 2 
tvodne ustanovenia 

2.1 	Prenajimater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podfa zakona 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s uznesenim 6. 2/1990 z 2. zasadnutia 
Miestneho zastupitefstva mestskej &isti Bratislava — Nove Mesto, konaneho dna 20.12.1990, ktory 
vykonava spravu majetku Mestskej'easti Bratislava - Nove Mesto, Junacka 1, Bratislava alebo majetku, 
ktory bol mestskej asti zvereny. 

2.2 Najoinca je     osobou podnikajacou po,dfa pravneho poriadku 
Slovenskej republiky s predmetom 6innosti najma v oblasti: 	 ?L6''1  
Najomca ma , zaujem v rime) svojej podnikatefskej Cinnosti zikastnif sa podujatia 
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Článok 3
Predmet zmlifvy a Predmet nájmu

3.1      Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povínnosti' Zmluvnýd strán pri nájme časti pozemku  s
príslušenstvom v správe Prenajímateľa v prospech Nájomcu.

3.2      Prenajĺmateľ vyhlasuje, že vykonáva správu nasledovných nehnuteľnostĺ -pozemok paroela registra
„C" č. 10403/2, o výmere 10.440/»  m2 druh pozemku Ostatné plochy,   ktoré sú zapísané na LV č. 1226
pre k. ú. Nwé Mesto, obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, okres Bmtislava 111 vo vlastnĺctve lflavného
Mesta SR Bratislava v evidendj Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor.

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

- čast' pozemku s pTíslušenstvom, ktorý ťvorí spevnená plocha o celkovg rozlohe maximáLne 15m2 na

jeden príves/fbodtrudq/stánok (rozmer detskýd atrakcií sa môže h'šit), pričom id počet bude 14, bez
porastu za účelom  prevádzkovania  predajných  prĺvesov určených na  am.bulantný  pmdS; touto
Zmluvou Nájomcovi (ďalq aj „I'redmet nájmu`), 2a čo sa Nájomca zaväzuje uhradit' Prenajĺmateľovi
nájomné dohodnuté v tejto Zmluve. Situačné vymedzenie časti pozemku, ktorý má byť Primetom
nájmu podľa tqjto Zmluvy tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Nájomca vyhlasuje, že takéto vymedzenie
Predmetu nájmu je dostatočne zrejmé a určité, pričom situačné vymedzenie, ktoré tvon' Prflohu č. 2
tejto  Zmluvy  súhlasí  podľa  osobnej  obhlíadbr  so  stavom  na  mi6te  samom  a voči  takémuto
vymedzeniu nemá výhrady a súhlasí s tým, čo má tvoriť Predmet nájmu. Po skončení podujatia bude
z[eálnený nakoľko je podkladom pre výpočet nájmu.

Článok 4
Účel nájmu

4.1      Predmet nájmu sa prenajíma Nájomcovi za účelom prevádzkovania predajnýd` stánkov  určených na
prezentáciu produktov a ambulantný predaj, ktoTý predmet čimosti je v súlade s oprávnenĺm na výkon
jeho podnikateľskFj  činnosti  s nasledovným sortimentom: jedlo,  nápoje,  podutiny,  doplnko`ý tovar
určmý na konzumáciu,

4.2      Rozmiestrimie a uloženie predajných prívesov však musĺ za každých okolností rešpektovať rozlohu
Predmetu nájmu v súlade s clánkom 3 tjto Zmluvy a musí brť sdválený osobou zodpovednou za
stranu Prmajímateľa.

4.3      Nájomca nie je oprávnený bez preddnádzajúcého písomného súh]asu využívať predmet nájmu na iný
účel ako dohodnutý v tgto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca je povinný Predmet nájmu
užívať.

4.4      Nájoma podpisom Zmluvy potvrdziije, že sa osobnou prehliadkou oboziámil so stavom Predmetu
nájmu a tento je v stave spôsobilom na dohodnutý účel a nevykazuje žiadne vady, ktoié by mu bránili
v užívaní Predmetu nájmu na účel dohodnutý touto Zmluvou a že od Prenajĺmateľa sa nevyžaduje
žiadna úprava, prispôsoberie, prípadne iné plnenie vrátane zabezpečenia súhlasov úradov v súvislosti
so stavom a vlashosťami Predmetu nájmu v čase jeho odovzdania. Nájomm berie na vedomie práva
tretích osôb vzťahujúcich sa k pozemku, ktorého časť tvori Predmet nájmu a voči týmto právam tretích
osôb, ktoré mu nebránia v užívaní Predmetu nájmu na dohovorený účel nemá výhrady.

Článok 5
Dobanájmu

5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na termh konania podujatia Novomestský Íéstival vh 2022 dňa
18. 6. 2022 (sobota) od 14m hod.  do  22:00 hod., pričom predmet nájmu bude odovzdaný 18. 6, 2022
medziO8:mhod.a10"hod.anájomcajepovimýzabezpečiťvtentodeňrozloženiesvqhoprezentačno
predajného stánku. Kontaktnou osobou je Zuzana Kmit'ová, tel.: 0908 498 582 .

5.2      Nájomca  je  povinný  počas  doby  nájmu  podla  predchádzajúceho  odseku  tejto  Zmluvy  zabezpečit'
nepretÉitý predaj dňa 18. 6. 2022 v čase od 14:00 hod. do 22:00 hod., teda po celú dobu trvania  podujatia.
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5.3      Nájomca je povimý bezDdkladne po skončení predajnej dóby predmet nájmu opustit', mjneskôr však do
24:00 hod., pričom je povir`ný zabezpečiť Predmet nájmu tak, aby zamedzil vzniku škody.

Článok 6
Náj omné a súvisiace platby, Platobné podmienky

6.1      Nájomca  sa  na  základe  tejto  Zmluvy  zaväzuje  platiť  za  užívanie  Piedmetu  nájmu  nájomné  a
prevádzkové náklady spqjené s užĺvanĺm Predmetu nájmu. Prenajímateľ a Nájomm sa dohodli na cene
za užĺvanie Predmetu nájmu podĽa tejto Zmluvy.

6.2      Cena nájmu je zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne, a to vo výške 30JX) EUR bez DPH za l ks

prezentačno-predajného stánku s rozlohou do gm2 za každý aj začatý deň, resp. 45,00 EUR bez DPH v
prípade,  že bude  potrebovat' zabezpečiť pn'stup a odber elektridj  energie  /ďalej  aj  Nájomné"/.  V
prĺpade, že je Nájomca registrovaným platcom DPH, k Nájomnému bude pripočítaná DPH pLatná v čase
zdaniteľného plnenia. Zmlu`mé strany sa dohodli na toni že Nájomné Nájomca uhradí najneskôr v 1
deň pred konanĺm podujatia tj.  17. 6. 2022 na zálohovej Íaktúre, ktorú Nájomca obdi.žĺ mailom na
mailovú adresu uvedenú v záhlaví tqto Zmluvy.  Celková cena Nájomného a lehoty splatnosti budú
uvedené vo Faktúre s náležitosťami daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z., ktorá tvorĺ
Prflohu č. 3  tjto Zmluvy.  Okamihom  domčenia Faktúry  Nájomcoví sa tá(o stáva dňom  domčenia
neoddeliteľnou prflohou tejto Zmluvy.

6,3      Nájo[mé sa považuje za uhradené dňom pripĺsania platby v prospech bankového účtu Henajímateľa
uvedeného v záhlaví tjto Zmluvy.

6.4      V prípade, ak nájom skončí pred uplynutím dohodnutq. doby nájmu z dôvodov na strane Nájomcu,
prepadá  zaplatmá mna nájmu  v plnej  výške  v prospech Prenajímateľa  ako zmluvná pokuta,  ak sa
Zmluvné strany písomne nedohodnú Ínak, čím nie sú dotknuté iné nároky Prenajĺmateľa, vyplývajúce
z takéhoto ukončenia nájmu.

6.5      Vprípade,   že  nájom   skončí   zdôvodu   nezakladajúceho  nárok   podl'a   bodu   6.4   tqto   Zmluvy,
nespotrebovanú  časť  ceny  nájmu  po  odpočítaní  všetkých  nárokov  zo  strany  Prenajímateľa  voči
Nájomcovi, Prenajímateľ viáti Nájomcovi najneskôr do 30. 6. 2022

Článok 7
Práva a povinnosti Zmluvných strán

Podčlánok 7.1
Pois(enie predmetu nájmu

7.1.1   Nájomcovi  sa odporúča  uzatvoriť a na  vlastné  náklady  po  celú  dobu  nájmu udržiavať v platnosti
a účinnosti poistné zmluvy, ktoré budú pokTývať poistenie jeho majetku, ktoTý sa nachádza na Predmete
nájmu a škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s užívaním Predmetu nájmu. V pripade, že takéto
poistenie Nájomca neuzaviie, nemôže si v pripade odcudzenia, poškodenia aiebo hocýakej ďaišq škody
na vlastnom mčetku alebo voči tretim osobám túto škodu uplatňovať u PTenajímateľa. V pn'pade, že je
takáto škoda uplamená voči Ppenajĺmateľo`Ú zaväzuje sa ju uhradiť Nájomca bezodkladne po doručení
výzvy zo strany Prenajímateľa a predložení `ýzvy na jj úhradu zo strany tretj osoby. Takéto plnenie
sa  nepovažuje  za  bezdôvodné  obohatenie  na  strane  Prenajímateľa,  ale  plnenie  záväzku  Nájomcu
uplatneného treťou osobou voči Prenajĺmateľovi.

7.1.2   Nájomca   berie  na  vedomie  a uznáva,   že  akékoľvek  poistenie  uzavreté  zo strany   Ilenajímateľa
vzťahujúce sa k Predmetu nájmu sa nebude vzťähovat' na majetok Nájomcu, bez ohľadu na skutočnosť,
či je tmto maj.etok zabudovaný do Predmetu nájmu alebo irie.

7.1.3   Nájomca i Prenajímater týmto vzájomne potvrdzujú že si neuplatnia nároky na odškodnmie vočÍ druhej
Zmluvnej strane za straty alebo škody na majetku v tom rozsahu, v akom je takáto strata alebo škoda

poškodenému uhradmá z príslušnj poistnej zmluvy, uzatvorenj podľa tEjto 2hluvy Prenajĺmateľom
alebo Nájomcovi, a to lni dňu vzniku takýchto nárokov.



Podčlánok 72
Údržbapredmehinájmu,jehoúpravyaBezpečnosť

7.2.1   Nájomca je povimý počas dopy nájmu nepretržite udržiavať poriadok a čistotu na Predmete nájmu, ako
aj   vbezprostrednom   okolí   Hedmetu   nájmu   a samotného   miesta   prevádzkovania   obchodného
zariadenia, atrakcie alebo poskytovania služieb a zabezpečit', abr sa odpad a iné emisie, ktoré vznikaú
v súvislosti s jeho činnosťou na Predmete nájmu nešĺrili v okolí Predmetu nájmu a neobťážovali tretie
osoby. Za tým účelom je Nájomm povínný v G}lom rozsahu vykonávať údržbu a úpravy Hedmetu
nájmu spojenú s užívaním Predmetu nájmu, ako aj opravy a údržbu zariadenĺ, ktoré sú na Predmete
nájmu  umiestnené bez  ohľadu  na  výšku  nákladov  na  takúto  údržbu  a  úpravu,  vrátane  všetkých
inštalácií,   príslušenstva   a vybavenia   umiestneného   v súčasnosti   resp.   kedykoľvek   v budúmosti
na Predmete nájmu. Plnenie tejto povimosti zabezpečuje Nájomca bez zbytočného odkladu a výlučne
na  vlastné  nákLady.  S ohľadom  na  charakter  Predmetu  nájmu  sa  Zmluvné  strany  dohodli,  že
Henajímateľ nezabezpečuje žiadnu údržbu, úpravy a opravy Piedmetu nájmu, ani zariadení a inštalácií
na Predmete nájmu. Ak uvedené práce v zmysle preddádzajúcj vety Nájomca bez zbytočného odkladu
nezabezpečí sám, je tak oprávnený urobiť Pftnajímateľ na náklady Nájomcu.

7.2.2   Nájomm nie je počas dopy nájmu oprávnený bez predchádzqjúcého písomného súhlasu na Predmete
nájmu  vykonať  úpravy,   stavebné  zmeny  a inštaláciu  nových  ted`nologickýd  a inýd  zariadeni`
a stavebnýd prvkov Níjomcu, ktoré budú mať charakter konštrukcií pevne spojmých so zemou (ďalej
len„Úpravy``).Žiadosťoudeleniesúhlasunaúpravymusíobsahovaťopispožadovanýchúprav.Súhlas
Prenajímateľa   s   Úpravami   nezakladá   Prenajímateľovi   akúkof vek   zodpovednosť   za   správnosť,
dostatočnosť resp. súlad Úprav s príslušnými právnymi predpismi a platnými technickými nomami.
Ustanovením tohto bodu nie sú dotknuté Drobné úpravy, ku ktorým je súhlas Prenajímateľa s Drobnými
úpravami udelený podpisom tejto Zmluvy.
Fúnkčnosť (údržbi) opravy a servis) investícií Nájomcu (na jeho vlastné náklady) zabezpečuje Nájomca
v celom rozsahu bez obmedzenia.

7.2.3   Nájomca sa zaväzuje, že akékoľvek Diobné úpravy a/alebo Úpravy a užĺvanie Predmetu nájmu budú
reaJjzované  takým  spôsobom,  aby  nerušili  a/alebo  neobmedzovali  hlukom,  prašnosťou,  vibráciami,

padhom a ďalšími nepria2mivými vply`mi tretie osobr neprimeraným spôsobom. Nájomca sa zaväzuje
vykonávať akékorvek Úpravy až po tom, čo obdržal k takýmto Úpravám všedqr povolenia a súhlasy
dotknutýd orgánov a organizácií, ktoré sa zaväzuje si zabezpečiť samostatne a na vlastné náklady.

7.2.4   Nájomca je povinný užĺvať Hedmet nájmu v  súlade  s právnyri  predpismĹ  platnými  techickými
nomami a hygimickými, bezpečnostnými a protipožiamymi predpismi aktuálne platnými na území
Slovenskej republiky balg apy nev2nikla škoda na majetku alebo živote a zdravi' osôb a nesmie používat'
látky,  postupy  a  zariaderia  poškodzujúce  životné  prostredie  výparmi,  hlukom  (repmdukovanou
hudbou a pod.) a vibráciami alebo inak, nad hranicu prípustnú podľa príslušrých noriem platnýdh na
území Slovenskej republiky.

7.2.5   Nájomca je zodpovedný za bezpečný techniclý stav svojid` zariadeni' používamých na Hedmete nájmu
alebo v jeho bezprostrednom okolí, je povinný zabezpečiť idh predpísané odbomé préhliadky a skúšky,
ako aj odstránenie závad v nich uvedených.

7.2.6   Nájomca  je  povinný  na  viditeľnom  mieste  v bezprostrednom  okolí  Predmet`i  nájmu,  kde  bude
vykonávať  svoju  podnikateľskú  činnost',  umiestriiť  cenníky/váhy  poskytovaného  sortimentu  a na
účtovanie po*ytnutých služieb a produktov využívať výlučne registračné pokladnice.

7,2.7   Povínnosti stanovené v tEjto Zmluve sa v plnom mzsahu vzťahujú aj na zamestnancov Nájomcu, či iné
osoby, ktoré Nájomca poverĺ alebo splnomomĺ výkonom jeho čimosti v súvislosti s užívaním Predmetu
nájmu a pmvádzkovaním svojej činnosti. Porušenie povimosti podľa tjto Zmluvy týmito osobami má
za následok S porušenie povinností samotným Nájomcom.

Podčlánok 73
He`rzatie a vrátenie I'redmetu nájmu

7.3.1   Nájomca je povimý Predmet nájmu prevziať dňa 18. 6. 2022 medzi 08." hod a 10" hod. acontaktná
osoba: Zuzana Kmiťová tel 0908 498 582, okrem prípadu vymedzeného v tŤto Zmluve, keď Prmajímateľ
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nie je povimý Predmet nájmu Nájomcovi odovzdať. Neprevzatie Predmetu nájmu zo strany Nájomcu
nemá vplyv na povinnost' NájomcLi platiť Nájomné.

7.3.2   0 prevzatĺ Predmetu nájmu sa spĺše protokol, ktoý bude obsahovat' najmä opis Hedmetu nájmu, jeho
stavu, vrátane stavu a čísiel meradiel energií dodávaných k stavbe, nachádzajúcj sa na Predmebe nájmu,
a vyhlásenie Nájomcu, že Pbedmet nájmu bez výluad preberá, pokiaľ bude Prenajímater trvať na spísaní
takéhoto protokolu

7.3.3   V prípade skončenia Nájmu je Nájomca povimý na vlastné náklady do 2 pracovnýd dní odo dňa
skončmia nájmu z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom:
a)  vypratať Predmet nájmu  - odstrániť z Piiedmetu nájmu  akýkorvek hmotný  majetok Nájomcu,  či

tretid osôb (vrátane rekcmštrukcie poškodeného zatrávnenia prípadne inj zelene);
b)  odstrániť z Predmetu nájmu všetky Úpravy (technické zhodnotenie) vykonané Nájomcom tak, abr

pri skončenĺ nájmu Úpravy Piedmetu níjmu nemafi žiadnu zostatko`ri hodnotu, ak Prenajímateľ
neomámi hak;

c)  odbomým spôsobom opravit' a odstrániť akékoľvek škody na Predmete nájmu spôsotxmé Nájomcom
alebovypratanĺmmajetkuNájomcuaodstraňovanímjehoÚprav.
Nájomca je ďalej povimý do 2 dní odo dňa skončmia nájmu

d)  uhradiť všetlqr nedoplatky spojené s Predmetom níjmu vTátane neuhradeného nájomného, resp. jd`o
alikvotnú časť za dobu nájmu.

7.3.4   0 odovzdaní Predmetu nájmu spíšu Zmluvné strany protokol, pokiár bude Henajĺmateľ trvať na spísaní
takéhoto  protokolu.  Na  obsah  protokolu  sa  primerane  použijú  ustanovenia  bodu  7.3.2  Zmluvy.
Pbenajímateľ  nie  je  povimý  Predmst  nájmu  prevziať  za  predpokladu  že  nie  sú  splnené  všetky
podmienlqr podľa bodu 7.3.3 Zmluvy, V takom prípade je Nájomca v omeskaní s odovzdaním Predmetu
nájmu.

7.3.5   V prípade, ak Nájomca nesplnĺ včas svoje povimosti vyplývajúce pre Nájomcu z bodu 7.3.3 Zmluvy, je

povimý zaplatiť Ppenajĺmateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,-€ za každý qj začatý deň omeškania.
Prenajímateľmárovnakovtakomprípadeprávo,rievšakpovinnosťvyprataťPredmetnájmu,odsbániť
všetkyúpravy;vykonaťopravyauviesťPbdmetnájmudotakéhostavuvakombolkudňuodovzdania
Nájomcovi, pričom Prenajímateľ má popri zmluvnej pokute, aj nárok na náhradu všetkýd riákladov,
ktoré mu  v súvistosti  so zánikom nájmu  a vyprataním Predmetii nájmu  v zmysle vyššie uvedeného
vznikli. Ak tak PLenajímateľ podľa vlastného uváženia neučinĺ, na základe dohody Zmluvných strán
platĹ  že  všetlqr  takéto  Nájomcom  včas  neodstránené  hnuteľné  a néhnuteľné  veci  (v[átane  vstavaní
a úprav Nájomcu) nachádzýúce sa v Predmete níjmu, ktoré budú Prenajĺmateľom protokoláme spísané
sa  stanú  kúpnou  zmluvou  vlastníctvom  Prenajímateľa  za  kumulatívneho  splnenia  nasledovnýdh
podmienok:

a)  Prenajímateľ Nájomcovi po mámom uplyniiti' lehoty uvedenej v bode 7.3.3 tqto Zmluvy písomne
oznámi,  že  má  záujem  na  uplatnení  práva  na  kúpu  neodst[ánených  vecí  nachádzajúcich  sa
v/na Predmete nájmu;

b)  Nájomca ani v lehote do 15 dnl' od odoslania oznámenia Prenajĺmateľa podľa pi'sm, a) tohto bodu
všetky veci z Hedmetu nájmu neodstráni;

c)  Nájomca v pozícii Dodávateľa vecí vyhotoví PmajĹmaterovi v pozícii Odberateľa vecí fäktúru v
hodnote 100,-EUR l}ez DPIl za neodstránené hnuteľné a nehnuterné veci (vrátane vstavaní a úprav
Nájomcu) nachádzajúce sa na Predmete nájmu. V prípade, že je Nájomú registrovaným platcom
DPH, k fakturovanej hodnote bude pripočĺtaná DPH platná v čase zdariteľného plnerLia. Zmluvné
strany  sa  dohodJi,  že  v pripade,  že  NSomca  z pozície  dodávateľa  fáktúm  nevyhotovĹ  môže
v súlade so Zákonom o dani z pridanej hodrtoty č. 222/2004 Z. z.   túto faktúru v mene a na účet
Nájomcu vyhotoviť Prenajímateľ, na čom sa Zmluvné stmny výslovne dohodli a Nájomca akceptuje
takto vyhovenú faktúru. Faktúru v mene a na účet Nájomcu vyhotovuje Prmajímateľ podra zákona
člmstaého štátt+ v ktorom je miesto dodania veci';

d)  Prmajímateľ  zaplati'  Éakturovanú  sumu  na účet  Nájomcu  alebo  povinmsť  zaplatiť túto  sumu
zanikne  iným spôsobom zánilai záväzkov.

Po splmní  uvedených podmienok sa  Nájomca  zaväzuje m  základe  tohto článku Zmluvy  všetlqr
Prenajímaterom  spísané  hnuteľné  a néhnuteľné  veci,  ktoré  ostali  na Predmete  nájmu  pmviesť na
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Prenajímateľa za uvedenú sumu, pričom pre prĺpad podiybností platí, že zaplatením sumy 100,- EUR
bez DPH sa považuje za vysporiadanú aj protihodnota toho, o čo sa zvýšila hodnota Predmetu nájmu.
Prenajíma€eľ je oprávnaLý úhradu uvedenej sumy realizovať aj formou  2apočítania tgto pohľadávky
Nájomcu voči svojim platným pohľadávkam. Na účely tohto ustanovcmia sa nárok Nájomcu stane
splatným mámym uplynutím dodatočnej lehoty podľa písm. b) tohto bodu Zmluvy.

i'odaánok 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 akéhokoľvek  titulu  a akýmkoľvek  spôsobom)  la`   s výslovným  a vopred  udeleným  písomným
súhlasom Pren4ímateľa, daným pred uzavretĺm príslušnq zmluvy o podnájme (inej zmluvy). Súhlas
menajímatera musí byť daný ako súhlas s konkrétiT)m znením zmluvy o podnájme (inej zmluvy), ktorú
má Nájomca v úmysle uzavrieť.
Ak vyššie uvedeným spôsobom súhlas Henajĺmateľa nebol daný, alebo ak Nájomca uzatvoril zmluvu
o podnájme (inú zmluvu) v inom znení, než bola Pi`enajĺmateľom odsúhlasená, je takto Nájomcom
uzatvoiená zmluva neplati`á. Zároveň sa to považuje za dôvod na odstúpenie od tg.to Zmluvy.

7.4.2   Nájomca je povinný dňom začatia nájmu  užívať Predmet nájmu v súlade s touto Zmluvou talg aby
Nájomca užívanĺm Hedmetu náj.im nespôsoboval Prenajĺmateľovi a tretim osobám škodu ani hmzbu
vzniku škody, ani ich neobmedzoval v ich užĺvacídh a vlastníckyd právačh.

7.4.3   Nájomca je povinný v i)rĺpade nebezpečenstva hroziacej alebo vzniknutej škody na zdraví alebo majetlai
umožniť Prmajímateľo`ú prípadne inej povermj osobe alebo oprávnenej osobe podra zákona, vstLip na
Predmetnájmu.

7.4.4   Prenajímateľ je oprávnený  po  predd`ádzajúcej  dohode  kedykoľvek  kontmlovať plnerie  povimosti
Nájomcu podla tEjto Zmluvy a užívanie Predmetu nájmu a za týmto účelom vstupovať na Pmdmetu
nájmu.  V prĺpade,  že  k dohode  o kont[ole nedôjde,  je PrmajímateĽ  tak oprávriený urobiť v termíne
ozmámmom PrenĎímateľom, a to aj za piedpokladu, že Nájomca sa v tomto termíne v Piedmete nájmu
nenachádza.

7.4.5   Nájomca  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  iníbrmovať  Pienajímateľa  o  všetkýdi skutočnostiach
brániacich riadnemu užívaniu Predmetu nájmu.

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

7,4.7   Nájomm je povinný bezodkladne po uzavretí t9to zmluvy infomovať Mestskú časť Bratislava - Nové
mesto o uzavretí tejto Zmluvy.

7.4.8   Nájomca je povinný rešpektovat' a dodržiavať POŽIARNO BEZPEČNCX5TNÉ POKYNY - na podujati'
Novomestslý fi}stival `ú 2022, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto 2hluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tjto
Zmluvy.  Porušenie  tejto  povimosti  sa  považuje  za  podstatné  porušenie  tejto  Zmluvy  s právom
Henajĺmateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.

7.4.9   Nájomm sa zaväzuje rešpektovat' a dodržíavať Kódex t[hovníka", ktoTý tvori FHlohu č. 5 tejto Zmluvy
aje  neoddefiteľnou  súčast.ou  tejto  Zmluvy.  PorLišenie  {ejto  povinnosti  sa  považuje  za  podstatné

porušeiiie tqto Zmluvy s právom Prmajímateľa od tqto Zmluvy odstúpit'.

7.4.10 Nájomca  je  povinný  požiadať  Mestskú  časť Bratislava-Nové  Mesto  o povolenie  vjazdu  za  účelom
zásobovania  na  Predmet  nájmu,   pričom  je  povinný  dodržiavat'  dobu  učenú  na  zabezpečenie
zásobovania  stanovenú  touto  Zmluvou  v čase  od  %:00  hod.  do  ®:00  hod..  Na  každý  jednotli`ý
vjazd/vykládku/výjazd, resp. vjazd/nakládku/výjazd je stanovená doba v rozsahu do max. 15 minút.

7.4.11 Nájomca je povinný požiadať Mestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové M6to, oddelenie správnych
čimostĺ, o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

7.4.12NájomcajepovinnýpoužívaťmPredmetenájmukompostovateľný,biologickyrozLožiteľnýriad,poháre
a pnbory a slamlqr v súlade s STN EN 13432 v platnom 2není /ďalj len „EN 13432"/ a na vyzvanie
oprávnenýdh  osôb  sa  preukázat.  certifikátom  vydaným  autorizovanou  skúšobňou  podľa  EN  13432.
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V prĺpade, ak Nájomca nesplní povímosť podľa predchádzaiúcq vety tohto bodu Zmluvy, je povinný
používať systém vratnýd pohárov realizovaný počas trvania podujatia Novomestslý fetival vh 2022
Zároveň je Nájomca povimý pri predaji sortimentu používať kompostovateľné, biologický rozložiteľné
vrecká a tašky z papiera, príp. bioplastu.

7.4.13 Nájomffi  je  povimý   dodržiavať   počas   doby   trvania   podujatia  zákaz   predajaL  liehu,   destilátov
a spotpebiteľsky  balených   alkoholických  nápojov   a zákaz  iozlievania   akýchkoľvek   alkoholiékých
nápojov s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v článku 4. tejto Zmluvy.

7.4.14Nájomcajepovinnýužívat'logoNovejTržnice,EKOpodnikuVPSalogomestskejčastiBratislava-Nové
Mesto  v rámci  akejkoľvek  ďalšej  komunikácie  na  sociálnyd  sieťadi  q]acebook,  hstagram  a pod.)
v rámci propagácie Nájomcu a podujatia Novomestslý festival vín 2022.

Podčlánok 75
Zmluvné pokuty

7.5.1   Zmlwné sti`any sa dohodJi, že okrem prípadov uvedených v tejto Zmluve má Prenajímateľ nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR za každé jednotlivé porušenie povinností ustanovených v bode 4.1,
4.2,  7.2.1  až  7.2.6,  7.3.1,  7.4.1  -  7.4.3,  7.4.6  -  7.4.13,  7.4.14,  7.4.16-17  tÉto  Zmluvy,  a to  aj  opakovane.
Zmluvná pokuta je splatná na výzvu Prenajímateľa.

7.5.2   Zaplatenĺm zmluvnej pokuý podĽa tejto zmluvy nezaniká povimosť, splnmie ktorej zmluvná pokuta
zabezpečuje, ani nárok na náhradu škody v celom ro2sahu.

Článok s
SltončerierLájmu

8.1      Nájom skončĺ uplynutĺm dohodnutej doby nájmu s uplatnením podľa bodu 5.1 tejto zmluvy.
8.2      Nájom môže skončiť písomnou dohodou zmluvnýd strán i pred uplynutim dohodnutq doby nájmu.
8.3      Prenajímateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť, ak:

a)  Nájomca prenechá Predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu v rozpore s touto Zmluvou
b)  Nájomca užíva FŤedmet nájmu v mzpore so Zmluvou alebo právnymi predpismi; t. j. ak Nájomca

poruší  riektorú  zo  svqjidh  povinnostĺ  prevzatých  touto  Zmluvou  alebo  právnymi  predpismi
a nezjedná nápTavu ani v dodatočne poskytnutj lehote;

c)  Nájomca je v omeškaní s úhradou Nájomného debo iného peňažného phmia podľa tgto Zmluvy a
táto  nebola  zrealizovaná  do  9.5.2022  pri  zálohe  a  do  3  dni  od  doručenia  zúčtovacej  faktúry.

Účinky  odstúpenia  a zánik  nájmu  nastáva  okamihom  doručeria  písomného  odstúpenia
Nájomcovi. V takom prĺpade je Henajímateľ oprávnený v písomnom odstúpení určiť deň vypratania
Predmetii nájmu aj na neskorší deň ako je deň účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany nie sú povinné
si z dôvodu takéhoto odstúpenia vTátiť dovtedy poskytnuté plnenia, pokiaľ v t9to Zmluve nie je
uvedené inak. Odstúpenie nemá spätné účinky.

Článok 9
Do"čovarie

9.1      Písomnosti na základe tgto zmluvy sa doručujú druhq zmluvnj strane osobne alebo prostrednĺctvom
doporučenej zásielky na adresu uvedenú  v tejto Zmluve.  Nájomca je povinný každú zmenu  adresy
ohlásiť  Henajímateľovi.  V pripade,  že  takúto  zmenu  neohlási,  je  Prenajímateľ  porimý  preverovať
aktuálnu   adresu   na   doručovanie   pĺsomností   Nájomcovi   v obchodnom/živnctmskom   registri
a v pripade rozpoiu zápisu admsy Nájomcu podľa obdodného registra s adresou uvedmou v záhlaví
tqto Zmluvy bude doručovanie prebiehať na adiesu uvederri v obchodnom/živnostenskom registri.
Zásielka sa  považuje za doručenú v deň,  ked' ju dotknutá zmluvná strana prevzala alebo odmietla
prevzíať. V pri'pade, že druhá zmluvné strana zásielku nepreberie, považuje sa zásielka za doručenú
v deň, keď sa z akéhokoľvek dôvodu vrátfla ako nq)rev2atá. V prípade doručovania prostredníctvom
kuriéBkq službr sa zásielka považuje za doručenú dňom jg. prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo
dňom, keď sa zásielka vrátiJa ako neprevzatá odosíelateľovi.
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Článok 1o
Záverečné ugtanovenia

10.1    Táto  Zmluva nadobúda platnosť a zaväzuje Zmluvné  strany  v deň,  v ktorom ju  podpíšu  oprávnenĺ
zástupcovia oboú Zmluvných strán. Ak nedôjde k podpísaniu tejto Zmluvy v tm istý deň oboma jej
Zmluvnými stranami, za rozhodujúci deň pre nadobudnutie jj platnosti sa bude pokladat' deň, v ktorom
druhá zmluvná strana podpíše Zmluvu neskôr.
Zmluva nadobúda účinnost' dňom nasleduiúcim po dni jej  zverŤenia v Centrálnom registri zmlúv
v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonnflca. Nájomca berie na vedomie, že na nadobudnutie
účimosti Zmluvy sa vyžaduje jj zverejnenie prostredníctvom CRZ, s čím súhlasĺ.

10.2   Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že   vprĺpade,  ak  sa  podstatne  zmenia  podmienky,  ktorýd spherie
považujú za podstatné, zosúladia ZmLuvu s aktuálnym stavom, vo forme jej pĺsomných dodatkov, ktoré
budú chronologiéky číslované. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzt'ah založený touto Zmluvou
sa s výnimkou ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonnĺka o nájomnq zmluve bude riadiť príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obdhodného zákonníka v platnom znení.

10.3    Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa vyvarum akýdkoľvek krokov, ktoré Py znemožnin, st'ažili alebo
spodhybnili práva, povimosti alebo záväzky, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.

10.4    Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spoTy týkajúe sa záväzkov a povimostí vplývajúcid` z tjto
Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešit' osobným rokovani'm.

10.5    Ak riektoré ustanoveiúa Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účimé alebo neskôr stratia účinnost', nie je
tým dotkmtá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčimýd ustanovení a na vyplnenie medzier
sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac priblížuje zmyslu a účelu Zmluvy,
pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto otázku biali do úvahy.

10.6    Zmluvná strana berie na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a/alebo osobných
údajov členov štatutámeho orgánu, spoločníkov/akcionárov, zamestnancov a poveiených osôb druhej
zmluvriejstranyjeviazanápovimosťoumlčanlivostivsúladesčl.90nariadeniaEurópskehoparlammtu
a Rady a]Ú) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickýdh osôb pri spracúvanĺ osobnýd údajov a o
voľnom pohybe takýd`to údĎov, ktorým sa zrušuje smemica 95/4Ó/ES (všeobemé nariadenie o ochrane
údajov) (ďalej len „Nariadenie") a ust. § 79 zákona č. 18/2018 Z z. o ochrane osobnýd údajov a o zmene
a   doplnenĺ  niektorýd  zákonov   v znení  neskorších  predpisov  (ďälej  len  „Zákon``).   Zadovávat`
mlčanlivosť podľa tohto bodu zmluvy sú povinnĺ aj jej zamestmnd, jej štatutámi zástupcovia, clenovia

jj štatutámeho orgánu, kontaktné osoby ako aj ostatné osoby, ktoré pridhádzajú akýmkoľvek spôsobom
do kontaktu s osobnými údajmi. Povinn"ť podľa tohto bodu Zmluvy naďalq trvá aj po zániku Zmluvy
bez obmedzenia, čo Zmluvná sbana berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.  Zmluvná
strana sa zaväzuje vopred poučit' všetlqr osoby podľa tohto bodu  Zmluvy o poviimosti zadiovávať
mlčanlivosť, a to aj po zániku ich právneho vzťahu  k zmluvnej strane, a o rizikádh a náiokod spqjenýd
s porušením tq.to povimosti.

10.7    Zmluvná strana berie na vedomie, že druhá zmluvná strana spracúva jq osobné údaje, osobné údaje
členov  jej  štatutámeho  orgánu,  štatu{ámydh  zástupcov,  kontaktných  osôb  a  jej  zamestnancov  v
nevyhnutnomrozsahunaúčelplneniapodľatBtoZmluvy.Zmluvnástranazároveňvyhlasuje,žeosoby
podla prvq vety tohto bodu boli poučené o id právach v oblasti odhrany osobných údajov a povimosti
zachovávať mlčanlivosť, čo potvrdzuje svojím podpisom

10.8    Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  sú  obo2námené  sNariadením,  Zákonom  ako  aj ostatnými  právnymi
predF]ismi v oblasti ochrany osobnýd` údajov, čo potvrdzujú svojím podpisom.

10.9    Zmluvné strany vyhlasujú, že prij ali náležité organizačné a tedhnické opatrenia na za.bezrx!čenie ohrany
osobných údajov, a to najmä pned ich 2neužitím, zničením alebo stratou akýmkoľvek spôsobom.

10.10  Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkoii že
nikoho  neuviedla  do  omylu  a ustanoveria  tejto  Zmluvy  obsaihujú  ich  slobodnú,  vážnu,  určitú
a zrozumiteĽnú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo nápadne nevýhodnýéh podmienok.

10.11  Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozome prečĺtali, jej obsahu porozumeli a na mak
ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú oprávneni' zástupcovia oboch zmluvnýdh strán.
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10.12 Tato Zmluva je vyhotovenA v 2 rovnopisoch, prieom Prenajimater obdrif jedno vyhotovenie a Najomca 
jedno vyhotovenie. 

10.13 Neoddeliternymi pnlohami tejto Zmluvy 

Priloha Z.1 - Vypis z pristugneho registra 
Prfloha 6. 2 -SituaZne vymedzenie Pnadraetu nijmu v priestore - pOdorys 
Pnloha e. 3- Paktara - daAovy doklad v sidade so zakonom e. 222/20041 z. 
Priloha Z.4 - POIIARNOBEZPe.:NOSTNE POKYNY - „NovomestskY festival vin 2022" 
Priloha Z.5 - K6desc trhovrula „Novomestsky festival vin 2022" 
Priloha Z. 6 -1Jsmernenie Mestskej easti Bratislava - Nove Mesto, oddelenie 2ivotrielto prostredia a itzemneho planovania 

k naldadaniu s odpadom pri prillefitosti konania podujatia „Novomestsky festival vin 2022.." 

Zrnluv-na strana: 
EKO - podnik verejnoprospeAnych sluiieb 
zast: JUDr. Daniel Hulin (povereny vedenlm) 

Zmluvna strana:- , 
/a- /(..4454, i 	- 6,9a41  

zast  J91?  ./t  

<77 
Irg 	 dlia 	2022 

odtlaeok peia-atky a podpis 

Gabriel KuArarii,  
Legionarska 2/ 

ICO: 44 39z, . 

	

010-1-08;24b 	dna  
odtlaeok pe" atky a 	pis 
- - - • 	: 	1..  

/. 

20 

Rueiterske vyhlasenie  
_ 

413e I EL  x0,45c., g-1 nar.: 	 oytom 	  tYmto ako rafter 
vyklasujem, e osobne spinim za Naj concu vietIcy povinnosti a zavazky Najomcu voei Prenajimaterovi podra 
tejto zmluvy a/alebo v siwislosti s fiou, ako aj podra inch zmlUv, ktore maja uzavrete alebo v budUcnosti 
medzi sebou uz,avni, polciar ich tento nespini riadne a yeas, a to aj bez osobitnej vyzvy adresovanej 
Najomcovi. 

Zniluvni strum: 
yAw SA/I la /rc 

 

rueiter 

 

dna 	 'fr:C-1.Dz-•- 
podpis 

Priloha . 4 k Zmluve - 
P021ARNOBEZPEtNOSTNE POKYNY 

„Novomestskk festival vin 2022" 

Pravnicke a podnikajAce fyzicke osoby, ktore Si prenajali predajne stanky sü povinne zabezpeto" vaf pinenie 
tychto povinnostina iseku ochrany pred poiianni po6as trvania podujatia "Novomestslojr festival vin 2022" v 
sidade s § 4 a 5 zakona NR SR cr. 314/2001 Z. z. o oduane pred pOiiarmi v znent neskorgich predpisov a 
vgeobecne zavaznych nariaderi hlavneho mesta SR Bratislavy: 
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1.    Strpiet' výkon preventívnych protipožiamyd kontrol oprávnenýmí osobami na výkon tejto kontroly a
bez odkladu odstraňovať zistene' nedostatky.

2.    Každý stánok musí byť vybavený vhodným druhom hasiaceho pristroja s dostatočným innožstvom
hasiva,talqabyt[ho`mflcvedelvykonaťprvotnýhasenýzásahvprípadevznikupožiamvjehostánku.
Pre stánky je povínný'hasiaci prístroj prenosný 6 kg práškový. V prípade, ak by mohJo dôjst' k požiaru
tukov  v  stánku  (  ffitéza,  veľké  panvice  s olejom  a  pod.)  stánok  vybaviť aj  premsn)h  hasiacim
prľstrojom61,ktoTy`umožňujehaseiúepožiarovtriedyF.Hasiacepn~strojemusiabyťplatne'minimáJne
do konc`a roku 2022.

3.    Počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov najmä:
a.    pri použĺvaní tepelných, elektridcých, plynovýdm inýdh spotrebičov
b.    pri skladovanĺ, manipulácii a použi'vaní horľavých, horenie podpomjúcid alebo požiame
c.    nebezpečnýdi látok,
d.   pri manipulácii s otvoreným ohňom
e.    skladovať  materiál  tak,  aby  nedošlo  k  zaprataniu  únikovýd  ciest,  znrzeniu  možnosti

evakuácie osôb.
4.    Nevykonávať žiadne neodbome' zásahy  do  eLektrickej inštalácie,  tieto môžu vykonať len  osobr  s

prĺsluňiou   odbomou   spôsobilosťou,   nepreťažovať  elektrické   obvody   nadmemým   pripájanĺm
elektrickýd spotrebičov.

5.    Spotrebiče používať len ked. sú v dobrom teéhnickom stave a za podmienok uvedených v návode
výiobcu,nepoužívaťpoškoda`e'tepélne'spotrebíče.

6.    Spotrebiče  inštalovať v bezpečnej  vzdialenosti od  horľavých materiálov  a  v súlade  s návodom od
výrobm.

7.    Spotrebiče prevádzkovať za  stáleho  dozoru. BcŽ dozom  možno prevádzkovať len také spotrebiče,
ktorých konštrukčné vyhotovenie to dovoľuje a je to uvedene' v návode výrobcu.

8.    Dodržiavať zákaz fajčeria v predajných stánkoch.
9.    Skladovanie  horľavýd`  plynov  a  hoierie  podpomjúcidh  plynov je  možné  len  podľa  ustanovenf

vyhlášky č.124/20m Z. z., v jednom stánku gastro pievádzky skladovaťma>Ĺ 2 fľaše PB ffiaš t. j.1 fľaša

prevádzková a 1 fľaša ( pohotovostná alebo zásobná ). V priestorod ti.hov rLie je možné zriadiťžiaden
sklad horľavýd plynov.

10.  Marimálne pmony pre jednotlivé stánky sú určené nasledovne:
a.    stánok typ 1 pre darčekový sortiment a stánok t)p 2 pre balene'potraviny -3kw;
b.    stánok typ 3 pre predaj jedla určmého na priamu konzumáciu typ občeBtverie, stánok typ 5

pre predaj nápojov - 12kw.
Do každého stánku bude nainštalovaný rozvádzač s istením pze tieto maximáhe hodnoty celkového
príkonu elekffickj eneigie / 12kw alebo 3kw - podra typu sťánku /.

11.  Dodržiavať  pokyny  a  usmemeria  vydane'  Protipožiamou  asistenčnou  hliadkou  prítomnou  na
Veľkonočných trhodĽ

12.  Po skončení prevádzkovej dopy :
a.    Zhasnúť horiace sviečky;
b.    vypnúť elektrické spotmbiče a odpojiť id zo zásuvky.

13.  V prĺpade vzniku požiaru :
a.    pokúsiť sa požiar Lihasiť vlastným prenosnyh hasiacim prrstrojom;
b.    v  súvislosti  so  zdolávani'm  požiaru  nevyvolať  bezdôvodne  požiamy  popladh,  vykonať

nevyhnutne' opatrenia pre záchranu ohc>zených osôb a na zamedzerie šírenia požiaru;
c.    poskytnúť pomoc  zasahujúcej  hasičskej  jednotke  a  na  výzvu  jej.  veliteľa  poskytnúť  veme'

prostriedky na zdoLanie požiaru;
d.    privolať pomoc m telefi}nnych číshd:

Integrwaný záchranný systém                                           112
Hasičgký a záchramýútvarhl. mesta sR Bratiglavy        150
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Dôležite' (elefónne čísla:
Elektráme
Flynáme
Vodáme
Tiesňové volafúa
Polícia
Zádhranná služba

0800 111 567
0850 111 727
0800 121 333

158
155, 16 155

Poznándm:
V prípade, ak Hasičský a záchramý útvar lllavného mesta SR Bratislavy uičr vo svqjom rohodnutí
iné podmíenky  podujatia, nájomca sa zaväzuje uzavrieť  s Prenajímateľom dodatok k tej.to  Zmluve,

predmetom ktorého bude akceptácia podmienok určených v rohodnutí Hasičského a zádranného
útvam HLavného mesta SR Bratislavy.

Priloha č. 5 k Zmluve
Kódex trhovníka „Novmestský festival vín 20Z2"

Každý  predajca  veľkonočnýd  trhov  sa  zaväzuje  dodržiavať  Kódex  dobrého  trhovníka  a  viesť  svojíd`
predajcov k dodržiavaniu nasledovných zásad:

-      Svojim správaním a prístupon+ ponúkanými produktami a sLužbami a vzhľadom na  svoj stánok sa
budem snažiť o maximálnu spokojnosť návštevníkov.

-     Budem dbat' na kvalitu a čerstvosť ponúkaných tovarov, podutĺn a služieb.

"



Kaideho zakaznika pozdravi'm a na zaver predajneho rozhovoru pod'akujem. 
Budem dbae na poriadok, Eistotu a hygienu pontlka4ch tovarov a pochutin, stanku aj okoliteho 
priestoru ako aj pracovneho ob1e6enia predajcov. 
Dodrilm vgetky zmluvne podmienky najmit stanlcu,budem chranif majetok a naklady 
prevadzkovatera, reApektovaf upozomenia spravcu trhov. 
Zabezpedrn riadne oznaEenie pontikaOch tovarov, pochutin a sluiieb viditermimi cenovkami. 
Budem separovae recyklovaterr4r odpad vznikajtici pri prevadzke. 

Podfa Kodexu dobreho trhovrtika sa Najomca ako predajca zaVazuje k nasledovny'm povinnostiarn, a to: 

original povolenia umiestnie na viditernom mieste (prav3i hornVf roh stanku) a na vyzvartie 
opravnen5rch osob sa preukazaf ty'rrnto povolenim. 
pri predaji obE'erstvenia: 
o preukazae sa povolenim k annosti od prislugneho organu verejneho zdravotnictva; 
o preukazaf sa dokladom o kupe biodegradovatetqch materialov; 
o dodriiavae zasady osobnej hygieny, zabezpedf v umfracom dreze tet'ucu tephi vodu 

a vlastnit smetnu nadobu; 
o obsluhujuci personal musi maC vyhovujiice pracovne obIej'e' nie a musi bye zdravotne 

a odbome sposobil3i; 
o vAetky potraviny vratane pokrmov musia bye znameho povodu,. zdravotne negkodne, 

v spotrebnS,ch lehotach, podavane do nertavratnrch obalov, v mieste konania akcie 
musia byf k nahliadnutiu doklady o nadobudnuti tovaru; 

o pri priprave a podavani pokrmov musi byf dodriiavarqi teplotn3? refazec, v 
dostato'enom mnoistve musia bye zabezpeeene chLadiace zariadenia na uskladnenie 
potravin vyiadutocidi chladenie, nakladaf s tukom/olejom pouiitSrm pri priprave 
jedal v sulade s ustanoveniami zakona 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

Znduvni strana: 
Ok41SCIE1-- KA'ClulEr te._ 

zast: 	  

odigok pedatky a pod pis 
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Usmemenie Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, oddelenie životného
prostredia a územného plánovania  k nakladaniu s odpadom pri príležitosti

konania príležitostných trhov

1.     Prevádzkovatelia       vykonávajúci       predaj       nápojov,       občerstvenia,       potravĺn       ainého
nepotravinového    sortimentu    musia    mať    povolenie    kčínnosti    od    prĺslušného    orgánu

verejného  zdravotníctva,  príp.  písomné  oznámenie  o začatĺ  činnosti   vsúlade  s  §  52  ods.  8
zák.  č.  355/2007 Z.z..

2.     Predaj potravín,  pokrmov a  nápojov a  iného  nepotravinového sortimentu je  možné  realizovať
na   bezprašnom  mieste  z predajných  stánkov,  ktoré  môžu  byt'  otvorené  iba  z prednej  časti,
v ktorej.  j.e  umiestnený  predajný  pult.  V stánku  musia  byt'  pracovni'ci  aj  potraviny  chránení

pred  nepriaznivými vonkajši'mi  vplyvmi.  Vystavované  a skladované  potraviny a  nápoje  musia
byť zabezpečené proti akémukoľvek znečisteniu.

3.     Pre  uvedenú  činnosťje  potrebné  zabezpečiť vodu,  ktorá  spl'ňa  požiadavky Vyhlášky  MZ SR č.

247/2017 Z.z.,  ktorou sa  ustanovujú  podrobnosti  o kvalite  pitnej vody,  kontrole  kvality  pitnej
vody,   programe   monitorovania   a  manažmente   rizĺk   pri   zásobovaní   pitnou  vodou  v znení
neskorších predpisov v mieste konania  hromadného podujatia.

4.     Pri  stánkoch  s predajom  nápojov  a  pokrmov  je  potrebné  zabezpečiť  dostatočné  množstvo
odpadových  nádob  a  kontajnery  na  tuhý  komunálny odpad  a  ich  pravidelné  vyprázdňovanie

podľa  potreby a okolie predajného miesta    udržiavat'v čistote.
5.     Pre  zamestnancov  stánkov s predôjom  potravi'n,  pokrmov  a  nápojov  musia  byť zabezpečené

WC vo vzdialenosti do  100 m a musia  byť oddelené od záchodov pre konzumentov.
6.     V prípade  predaja  pokrmov  a  nápojov j.e  potrebné  zabezpečit' záchody  pre  konzumentov  vo

vzdialenosti do  100 m.

7.     Nápoje a občerstvenie podávat' len do nenávratných obalov.
8.     Zariadenia      na      osobnú      hygienu     je      potrebné      vybavit'      dostatočným      množstvom

toaletných   potrieb  (tekuté  mydlo,  papierové  utierky,  dezinfekcia  na  ruky),  počas  podujatia
v nich zabezpečit' dozor,  priebežné čistenie a dezinfekciu.

9.     Pred začati'm  podujatia a  po skončení podujatía zabezpečiť vyčistenie dotknutých  priestorov.



17.  6.  2022 9:53 ŽIVNOSTENSKÝ REGISTEF{ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VÝPIS ZO žlvNOSTENsl(ÉHO REGISTRA

Tento výpis  má  informatĺvny charakter a  nie ].e  použíteľný pre  právne  úkony

g,.#sž|ýnúorsat:nBsrkaéLs;aľeag,stra"-809|5

0bchodné meno
Gabriel  Kušnírik  -  U  GABA

lčo
44395710

Miesto podnikania
83104  Bratislava-Nové  Mesto,  Legiónárska  2/1i

Predmety podnikania

1.  Kuriérske  služby

Deň  vzníku  oprávnenia:  05.09.2008
Deň  zániku  oprávnenia:  01.09.2012

2.  Kúpa  tovaru  na  účely jeho  predaja  konečnému  spotrebitel'ovi  (maloobchod)  alebo  iným  prevádzkovateľom
živnostj  (velltoobchod)

Deň  vzniku  oprávnenia:  i7.o2.2020

3.  Kuriérske  služby

Deň  vzniku  oprávnenia:   19.08.2021

4.  Poskytovaníe služieb  rýchleho občerstvenia  v spojení s predajom  na  priamu  konzumáciu

Deň  vzniku  oprávnenia:  30.08.2o2i

Dátum  výpisu:   i7.06.2022

https:/Mww.zrsr.sk/zr_vypjs.aspx?lD=1&V=U ím
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