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ZMLUVA 0 NAJME MAJETKU 
t. 08/0D/2022 

elanok 

Zmluvne strarty 

PRENAJEVIATEE 
Nazov: 
so sidlom: 
zastdpeny: 

DPH: 
bankove spojenie: 
*eislo 
e-mail adresa: 
/d'alej aj „Prenajimater"/ 

EKO-podnilc verejnoprospanYch sluiieb 
Halgova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr. Daniel Hulin, povereny vykonom funkcie riaditera 
00 491 870 
SK2020887022 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
info@ekovps.sk  

a 

NAJOMCA 
meno/obchodne meno/nazov: 
adresa: 
zasnapeny: 

DPH: 

e-mail adresa: 
tel. kontakt: 

Marko production s.r.o. 
Jakabova 57, 821 04 Bratislava 
Ing. Ivan i'imarik, konater 
47 708 441 
SK 2024062854 
2024062854 
cizmarik@marko.sk  

(dalej len „Najomca" a spolu s Prenajimaterom aj „Zmluvne strany") 
uzatvaraju v zmysle ust. § 663 a nasl. zakona*6. 40/1964 Zb. Obaansky zakonnik v zneni neskorgich 
predpisov a prislu5nymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika a zakona 116/1990 Zb. o najme a 
podnajme nebytovych priestorov v zneni neskorgich predpisov 

Zmluvu o najme pozemku 
/ dalej len ako „Zmluva" I. 

larrok 2 
tvodne ustanovenia 

2.1 Prenajimater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podra zakona'6. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni $ uznesenim .6. 2/1990 z 2. 
zasadnutia Miestneho zastupiterstva mestskejasti Bratislava - Nove Mesto, konaneho dna 
20.12.1990, ktory vykonava spravu majetku Mestskej'6asti Bratislava - Nove Mesto, Junacka 1, 
Bratislava alebo majetku, ktory bol mestskej Casti zvereny. 
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	Nalomca je podnikaterskym subjektom podnikajiacim podra pravneho poriadku Slovenskej republilcy 
s predmetom annosti najma v oblasti poskytovanie sluiieb rychleho oVeerstvenia v spojeni 
s predajom na priamu konzumaciu, organizovanie kultarnyc.h a inch spoloCenskYch podujati, 

- 



sprostredkovaterska'6innosf v oblasti slulieb a obchodu. Najomca ma zaujem v ramci svojej 
podnikaterskej innosti organizovaf festival pod nazvom „Slovenska pivna korunka 2022" /SPK 2022/ 
v citioch 3.6 —4.6. 2022. 

elanok 3 

Predmet zmluvy a Predmet najmu 

	

3.1 	Predmetom tejto Zmluvy je uprava pray a povinnosti Zmluvqch stran pri najme C"asti obecneho 
pozemku v sprave Prenajimatera v prospech Najomcu. 

	

3.2 	Prenajimater vyhlasuje, e vykonava spravu nasledovnfth nehnuternosti — pozemkov 
nachadzajiicich sa v prirodrtom areali Kuchajda, zapisanyrch na LV 2382, ako parcela 	registra 
„C"parc. 6. 15 123/1, 15 123/28, druh pozemku - ostatne plochy, 15 119, druh 	pozemku — ostatne 
plochy, 15 132/4 — trvale travnate porasty, 15 121/1 — vodna plocha, nachadzajuce sa v k. ü. Nove 

Mesto, obec Bratislava — m. Nove Mesto, okres Bratislava HI, vo vlastrtictve Hlavneho mesta SR 
Bratislava, Primacialne namestie 1, Bratislava v evidencii Okresneho uradu 	Bratislava, 
katastralny odbor a prostrecinictvom spravcu Mestska'6asf 	Bratislava — Nove Mesto, Junacka 1, 
Bratislava sit zverene do spravy organizacie EKO-podnik verejnoprospeanSrch sIuieb, Halagova 20, 
Bratislava. 

	

3.3 	Prenajimater prenechava Najomcovi do najmu Casf obecneho pozemku nachadzajtkeho sa na 
parcele registra „C"parc. 15 123/28, druh pozemku — ostatne plochy o rozlohe 1243,36 m2 a na 
parcele registra „C"parc..6. 15 123/1, druh pozemku — ostatne plochy o rozlohe 3668,74 m2 vratane 
prislugenstva /cralej aj „Predmet Najmu"/ za o sa Najomca zavazuje hradif Prenajimaterovi 
najomne dohodnute podia tejto Zmluvy. Situa'6ne vymedzenie C'asti pozemku, ktorSi ma byf 
Predmetom najmu podia tejto Zmluvy tvori Prilohu. 1 tejto Zmluvy, ktora je jej neoddeliternou 
stkasfou. Najomca vyhlasuje, e taketo vymedzenie Predmetu najmu je dostattkne zrejme a urEite, 

prfebm situgne vymedzenie, ktore tvori Prilohu .6. 1 tejto Zmluvy sithlasi podia osobnej obhliadky 
so stavom na mieste samom a vo6 takemuto vymedzeniu nema v)"Ihrady a stihlasi s tim, o ma 
tvorif Predmet najmu. 

1.1nok 4 
tMel najmu 

	

4.1 	Predmet najmu sa prenajima Najomcovi za tkelom organizovania festivalu pod nazvom „Slovenski 

pivrta kortmka 2022" /SPK 2022/ v &loch 3.6 — 4.6. 2022, ktorej stkasfou je predaj oh6erstvenia, 
napojov a ochutnavka/ degustacia / alkoholickYrch napojov v predajr4rch stankoch. 

	

4.2 	Rozmiestnenie a uloienie predajmich stankov musi regpektovaf rozlohu predmetu najmu v sulade 
s elankom 3 tejto Zmluvy a musi byf schvalenjr osobou zodpovednou za stranu Prenajimatera. 

	

4.3 	Najomca nie je opravnemi bez predchadzajuceho pisomneho sithlasu vyuilvaf Predmet najmu na in3'r 
ako dohodnuty, v tejto Zmluve. 

	

4.4 	Najomca podpisom Zmluvy potvrdzuje, le sa osobnou obhliadkou oboznamil so stavom Predmetu 
najmu a tento je v stave sposobilom na dohodnutyr tkel a nevykazuje iiadne vady, ktore by mu branili 
v u2ivani Predmetu najmu na tkel dohodnutyr touto Zmluvou a le od Prenajimatera sa nevyiaduje 
iiadna uprava, prisposobenie, pripadne me pinenie vratane zabezpk'enia sithlasov tiradov 
v stivislosti so stavom a vlastrtosfami Predmetu najmu v ease jeho odovzdania. Najomca dalej 
vyhlasuje, le bol zo le bol zo strany Prenajimatera oboznameq s pristupovYrmi komunikaciami na 
Predmet najmu a prevadzkovm poriadkom arealu vzfahujtacim sa k pozemku (vo forme platneho 
VZN 1\11( BA — Nove Mesto C". 1/1997), ktoreho saasfou je Predmet najmu. Najomca berie na vedomie 
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prava tretich °sob vzfahujtice sa k pozemku, ktoreho Casf tvori Predmet najmu a voCi taky'mto pravam 

tretich °sob, ktore mu nebrania v uNvani Predmetu najmu na dohovoremi.  UCel, nerna vythrady. 

4.5 	Najomca je oprivnem'r uZivaf Predmet najmu, uveden3', v Clanku 3 ods. 3.3 tejto Zmluvy v sulade so 

vgeobecne zavaznkmi pravnymi predpismi. 

Clanok 5 
Doba najmu 

5.1 	Zmluva o najme sa uzatvara na dobu ureitU, a to na terrran konania festivalu od 3.6.2022 v Case od 

06:00 do 5.62022 do 13:00 hod.. 

llanok 6 
Najomne a simisiace platby, Platobne podmienky 

6.1 	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 podia tejto Zmluvy. Cena najmu je uvedend vo FaktUre/Splatkovom kalenclari, ktora tvori 
Prilohu C". 2 tejto Zmluvy a je neoddeliternou sUCasfou tejto Zmluvy. 

6.2 	Bez podpisanej FaktUry/Splatkoveho kalendara je Zmluva neplatna. 
6.3 	Najomne je splatne v termine stanovenom vo FaktUre/Splatkovom kalendari. Za den iihrady sa 

povaiuje den pripisania Uhrady najomneho na bankovy7 IICet Prenajimatera uvedenj, v zahlavi tejto 
Zmluvy alebo den prevzatia hotovosti do pokladnice Prenajimatera. FaktUra/Splatkovyt kalenclar je 
neoddeliternou sUCasfou tejto Zmluvy. 

6.4 	V Najomnom nie je zahrnuta Uhrada za odber elektrickej energie, vodne, vyuilvanie hygienickch 
zariadeni a poplatok za odvoz odpadu spojenej s taivanim Predmetu najmu, kton.i sa zavazuje 
hradif Najomca vo v3igke a lehote podra FaktUry/Splatkoveho kalendira, ktora je neoddeliternou 

sileasfou tejto zmluvy. 
6.5 	V pripade, e sa Najomca °mend s tihradou splatky podra platnej FaktUry/Splatkoveho 

kalenclara, je povinnyr zaplatif Prenajimaterovi Urok z omdkania vo vy'gke 0,05% denne 
z neuhradenej sumy ai do dna Uhrady ornegkanej splatky. 

6.3.1 	Najomca nema pray° zapoeitaf svoje pohradavky alebo naroky voei Prenajimaterovi proti 
pohradavkam alebo narokom Prenajimatera voei Najomcovi na Najomne alebo na platby ani proti 
inrm narokom alebo pohradavkam Prenajimatera voei Najomcovi vzniknut3"rmi na zaklade Zmluvy 
alebo zadriiavaf a neplatif Najomne alebo akekorvek me platby (ich Cast) podra Zmluvy z dovodu 
akjrchkorvek narokov alebo pohradavok Najomcu voCi Prenajfmaterovi. Najomca nie je opravneny.  

svoje pohradavky vo6i Prenajimaterovi postUpif na tretiu osobu bez predchadzajUceho pisomneho 
sUhlasu Prenajimatera. 

6.5.2 Najomca ma narok na pomema zravu z Najomneho iba vtedy, pokiar Najomca mede Predmet 
najmu uEvaf obmedzene len preto, e Prenajimater si nepini svoje povinnosti zo Zmluvy. Najomca 
nie je povinmi platif Najomne iba vtedy a v1rluene len za ten as, ked Najomca nemohol uilvaf 
Predmet najmu v celosti v sUlade s dohodnutYrm ueelom preto, e Prenajimater si nepinil svoje 
povinnosti zo Zmluvy. Narok na poskytnutie zravy musi byf Najomcom uplatnerVT u Prenajimatera 
pisomne bez zbytoeneho odkladu. Akekorvek rozhodnutie spravneho organu, ktoryim bude 
znemcdnene Najomcovi vykonavaf podnikaterskU einnosf a uilvaf predmet najmu na dohodnut3'7 

po dobu trvania tejto Zmluvy nema vplyv na povinnosf Najomcu platif dohodnute Najomne 
riadne a yeas a ani nezaklada pray° Najomcu na zravu z Najomneho. 
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elanok 7 
Priva a povinnosti prenajimatera a najomcu 

7.1 Prenajimater je povinny: 
a) odovzdaf Predmet najmu uvedeny v cIánku 3, ods. 3.3 tejto Zmluvy v stave sposobilom na 

u2ivanie na dohodnuty 
b) umoinif Najomcovi uiivaf Predmet najmu za podmienok dohodnutych touto Zmluvou a 

zabezpeEif mu piny a neru§eny vykon pray spojenych s najmom. 

7.2 Prenajimater je opravneny: 

a) poverenYmi osobami vykonavaf kontrolu, i Najomca uIva Predmet najmu riadnym sposobom v 
sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a crargimi pravnymi a vgeobecne zavaznymi pravnymi 
predpismi; 

b) uplatnif si u Najomai nahradu v§etkych nim sposobenych gkeicl na prenajatom majetku. 

7.3 Najomca je povinny: 
a) uilvaf Predmet najmu len na üel dohodnuty touto Zmluvou, zmenif dohodnutY 

taivania je mo2ne len s predchadzajucim pisomnym silhlasom Prenajimatera; 
b) uiivaf Predmet najmu s riadnou starostlivosfou tak, aby sa o najviac zniila alebo tipine 

zamedzila moinosf jeho pogkodenia alebo zniEenia; 
c) dodrliavaf VZN E.1/1997 Mestskej Easti Bratislava — Nove Mesto, vratane jeho neskorgich 

dodatkov, ktorym bol vydanY PrevadzkovY poriadok prirodneho arealu Kuchajda; 
d) poEas doby najmu a pri celom zabezpeEeni, realizacii a organizacii aktivit regpektovaf a riadif 

sa pokynrni spravcu prirodneho arealu Kuchajda; 

e) v pripade potreby zabezpeElf poriadkovii, bezpeEnostnii, hasiEsku a zdravotnti sluibu na 
vlastne naklady; 
zabezpeEif po ukonEeni taivania Predmetu najmu vyaistenie Predmetu najmu a odnesenie smeti 
do pristaveneho kontajnera, pri nedodr2ani tohto bodu Najomca Prenajimaterovi uhradi 
zmluvria pokutu 250 f; 

g) odovzdaf po ukonEeni najmu Predmet najmu v stave, v akom ho prevzal. V pripade pogkodenia 
majetku je Najomca povinny zabezpeEif odstranenie pogkodenia na vlastne naklady 	v stilade 
s poiladavkami Prenajimatera. V pripade, ak Najomca nespini vas svoje povinnosti v zrnysle 

tohto bodu Zmluvy, Prenajimater ma rovnako v takom pripade pravo, nie vgak povinnosf 
vyprataf Predmet najmu, odstranif vgetky opravy, vykonaf opravy a uviesf Predmet najmu do 
takeho stavu, v akom bol ku dñu odovzdania Najomcovi, priEom Prenajimater ma narok na 
nahradu vgetkych nakladov, ktore mu v suvislosti so zinikom najmu a vypratanim Predmetu 
najmu v zmysle vygie uvedeneho vznikli; 

h) dodriiavaf Agetky zakonom stanovene bez-peEnostne predpisy a ustanovenia a disponovaf 
vgetkYmi zakonom stanovenymi povoleniami a vybavenim, ak to k predmetu Einnosti 

prislugny pravny predpis stanov-uje. Najomca berie na vedomie, prehlasuje a podpisom 
zmluvy potvrdzuje, e za akekorvek S.kody na majetku, zdravi i ivotoch °sob, ktore by 
vznikli v suvislosti s nim poskytovanymi sluThami, i organizovanymi aktivitami, prebera pima 

zodpovednosf; 

i) overif si pred samotnym vyuZitim Predmetu najmu funkEnosf a kapacitu poIadovanych 
stivisiacich s ilEelom a Predmetom najmu; 
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j)         na výzvu prenajímateľa, resp. jeho pracovníka, na mieste preukázat' touto zmluvou  oprávnenie
užívať Predmet nájmu, resp. oprávnenie na vjazd dopravným prostriedkom,.

k)        vpri'pade   ukončenia   nájmu   uplatnením  ustanovenia   Článku   s   Ukončenie  nájmu,   ods.   8.1

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

1)         vprípade      požiadavky      Prenajímatel'a      akceptovať      obmedzenia      vyplývajúce      z aktivi't

Prenaji'mateľa    v súvislosti    so    zabezpečovaním    verejnoprospešných    služieb    alebo    ďalších

komerčných  aktivít pri  správe  a  prevádzkovam'  prírodného  areálu  Kuchajda;  v prípade,  že  sa

v uvedenom priestore organizuje akékol'vek podujatie či aktivita, zabezpečit' potrebnú súčinnosť

pre  zabezpečenie   bezproblémového   priebehu   všetkých   podujatí   a svoje   aktivity   zosúladiť
v prípade kolízie termínu/miesta konania na základe požiadaviek      a inštmkcií                  správcu

príiodného  areálu  Kuchajda  bezvýhradne  a bez  nároku  na  akékoľvek  prípadné  odškodnenie
(finančné,iné);

m)       bezodkladne  po  uzavretí  tejto  zmluvy  informovať  Mestskú  časť  Bratislava  -  Nové  mesto  o
uzavretí  tejto  Zmluvy   a požiadať  o vydanie   povolenia  na  predaj   výrobkov  a poskytovanie
služieb.

7.4

7.5

Nájomca nie je oprávnený:

a)     vykonávať stavebné a iné úpravy týkajúce sa predmetu náj.mu bez predchádzajúceho  písomného
súhlasu Prenaj.ímateľa;

b)     prenechať  Predmet  nájmu,   a  to  ani  časť  prenajatého  predmetu  do  nájmu,   podnájmu  alebo
výpožičky   ďalši'm  tretím  osobám  bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  Prenajímatel'a  a
nesmie tento majetok ani žiadnym iným spôsobom zaťažiť;

c)      zasahovať do elektrických rozvodov a inštalácií bez súhlasu správcu areálu,.

d)     obmedziť  svojimi   aktivitami   návštevníkov   a ostatných   nájomcov   a prevádzkovateľov   služieb

v  prírodnom areáli Kuchajda mimo predmet náj.mu;

e)     vstupovať   a    stáť/parkovať   v    prírodnom    areáli    Kuchajda   mimo   vyhradených   verejných

parkovacích plôch akýmkoľvek dopravn)h prostriedkom mimo zmluvne dohodnutého  rozsahu
(Článok 7., ods. 7.5 písm. a) tejto Zmluvy);

f)      umiestniť  ani  používať  na  Predmete  nájmu  predmety/prvky,  ktoré  nie  sú  dohodnuté  vtejto
Zmluve;

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

Nájomca je oprávnený:
a)     na     dočasný     v]azd     dopravn)h     prostriedkom     do     prirodného     areálu     Kuchajda     po

asfaltovejft)etónovej   spevnenej   ploche  na  miesto  Predmetu  nájmu,   za   účelom   organizačného
zabezpečenia  vlastných  aktivi't/podujatia  -a to  pre  nakládku  a  vykládku    materiálu.  Na  každý

jednotli`ý vjazd/vykládku/výjazd, resp. vjazd/nakládku/vý]azd j.e stanovená doba v rozsahu    do
max.  15  minút.  Na  v].azd  a výjazd  je  Nájomca  povinný  použiť  k Predmetu  nájmu  najbližšie  sa

nachádzajúcu  bránu,.
b)     pripojiť sa na rozvod el. energie a vody v Predmete nájmu za účelom odberu el. energie a vody pre

zabezpečenie vlastných aktivít, súvisiacich s účelom nájmu;

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

osoby/subjektu;
d)     počas doby nájmu používať toalety zúčastnenými a organizačným personálom;
d)     umiestniť a používať na predmete nájmu predajné stánky



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

zodpovedný  i  za  škody  na  Predmete  prená).mu  spôsobené    tretími  osobami,  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  uhradí  Prenajímatel'ovi  podľa

účtov predložených  Prenajímateľom,  ktoré preukazujú výšku nákladov vynaložených na uvedenie
Predmetu nájmu alebo jeho časti do pôvodného stavu.

Článok s
Ukončenie nájmu

8.1    Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie nájmu je možné z ktoréhokorvek z nasledovných dôvodov:
a) uplynutím dohodnutej doby nájmu s uplatnením podl'a Článku 5 tejto Zmluvy,.
b)  kedykol'vek  na  základe  písomnej  dohody  Zmluvných  strán  i pred  uplynutím  dohodnutej  doby

náj`mu;

c) výpoveďou Prenajímateľa z nasledovných dôvodov:
• Nájomca napriek písomnému 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 Prenajímatel'a 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  Prenajímateľa  bez

súhlasu   Prenajímatera,.   že   vstúpil   a zdržiava   saL   vprírodnom   a].eáli   Kuchajda   s   dopravným

prostriedkom v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy; že nevie preukázať oprávnerie na užívanie
Predmetu nájmu,.

• Nájomca  nerešpektuj.e  pokyny  a výzvy  (aj.  ústne)  správcu  prírodného  areálu  Kucha].da,  ktorými je

upozomený na hrubé porušovanie ustanovení tejto Zmluvy a od porušovania týchto  ani  po výzve
neupustí.

e)  odstúpením   od  Zmluvy  zo  strany  Nájomcu,   ak   sa  Predmet  nájmu   stane  bez  jeho  zavinenia
nespôsobilý na dohodnuté užívanie;

8.2  Výpovedná lehota pri ukončení nájmu výpoveďou podl'a ustanovenia Článku s Ukončenie nájmu ods.
8.1  písm.  c)  tejto  Zmluvy je  jednomesačná  a začína  plynút'  od  prvého  dňa  mesiaca  nasledujúceho  po

doručení písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane.

8.3  V prípade ukončenia nájmu odstúpením od zmluvy podľa ustanovenia Článku s Ukončenie nájmu ods.

8.1  písm.  d)  bod  tretí  tejto  Zmluvy,  Prenaj.ímateľ  uplatní  ustanovenie  Článku  7  Práva  a  povinnosti

prenajímatel'a a nájomcu ods. 7.3 písm. k) tejto Zmluvy.
8.4  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neuvol'nenia Predmetu nájmu do jedného (1) dňa po uplynutí

doby nájmu bude Predmet nájmu uvoľnený Prenajímateľom na náklady Náj.omcu.

Článok 9
Doručovanie

9.1  Písomnosti na základe tejto Zmluvy sa doručujú druhej zmluvnej  strane osobne alebo prostredníctvom

doporučenej  zásielky  na  adresu  uvedenú  v záhlaví  tejto  Zmluve.  Nájomca je  povinný  každú  zmenu



adresy  ohlásiť  Prenajímatel'ovi.  Zásielka  sa  považuje  za  doručenú  v deň,  keď  ju  dotknutá  zmluvná
strana  prevzala  alebo  odmietla  prevziat'.  V prípade,  že  druhá  zmluvná  strana  zásielku  nepreberie,

považuje   sa   zásielka   za   doručenú   v deň,   keď  sa   z akéhokoľvek   dôvodu   vrátila   ako   neprevzatá.
V prípade doručovania prostredníctvom kuriérskej  služby sa zásielka považuje za doručenú  dňom jej

prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo dňom, keď sa zásielka vrátila ako neprevzatá odo§ielatel'ovi.

Článok 1o
Záverečné ustanovenia

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

zástupcovia oboch Zmluvných strán. Ak nedôjde k podpísaniu tejto Zmluvy v ten istý deň oboma jej

Zmluvnými  stranami,  za  rozhodujúci  deň  pre  nadobudnutie  jej  platnosti  sa  bude  pokladat'  deň,
vktorom   druhá   zmluvná   strana   podpíše   Zmluvu   neskôr.   Zmluva   nadobúdaúčinnosť   dňom

nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia  vcentrálnom  registri  zmlúv  v  súlade  s  ustanovením  §  47a
Občianskeho zákonníka. Nájomca berie na vedomie, že na nadobudnutie účinnosti Zmluvy sa vyžaduje

jej zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv, s čím súhlasí.
10.2 Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že    v prípade,  ak  sa  podstatne  zmenia  podmienky,  ktorých  splnenie

považujú za podstatné, zosúladia Zmluvu s aktuálnym stavom, vo forme jej písomných dodatkov, ktoré
budú  '.chronologiéký   číslované.   Právne   vzt'ahy   výslovne   neupravené   v   tejto   zmluve   sa   riadia
• príslušnými  ustanoveniami  Občianskeho  zákonru'ka  ako  aj  platnými  právnymi  predpismi  majúcimi

vzťah k pretdmetu a účeiu tejto zmluvy.
10.3 Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  sa  vyvarujú  akýchkoľvek  krokov,  ktoré  by  znemožnili,  sťažili  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 celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je

tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovenĺ a na vyplnenie medzier
sa  použije úprava,  ktorá,  pokiaľ j.e to právne možné,  sa  čo  najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy,

pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
10.6  Zmluvná strana berie na  vedomie,  že v súvislosti so spracúvaním osobných úda).ov  a/alebo osobných

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

zmluvnej   strany  je   viazaná   povinnost'ou   mlčanlivosti   v   súlade   s čl.   90   nariadenia   Európskeho

pa].lamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.  apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov   a   o   vol'nom   pohybe   takýchto   údajov,   ktorým   sa   zrušuje   smemica   95/46fls   (všeobecné

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

osobných údajov  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých zákonov  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len
Zákon``). Zachovávať mlčanlivost' podra tohto bodu zmluvy sú povinní aj jej zamestnanci, jej štatutámi

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

akýmkoľvek spôsobom do kontaktu s osobnými údajmi. Povinnost' podľa tohto bodu Zmluvy naďalej
trvá  aj  po  zániku  Zmluvy  bez  obmedzenia,  čo  Zmluvná  strana berie na  vedomie a nemá  voči  tomu
žiadne výhrady.  Zmluvná strana sa  zaväzuje vopred poučit. všetky osoby podľa tohto bodu Zmluvy

o povinnosti  zachovávat'  mlčanlivosť,  a to  aj  po  zániku  ich  právneho  vzťahu   k  zmluvnej  strane,
a o rizikách a nárokoch spojených s porušením tejto povinnosti.

10.7 Zmluvná strana berie na vedomie, že druhá Zmluvná strana spracúva jej  osobné údaje,  osobné údaje
členov  jej   štatutámeho   orgánu,   štatutárnych  zástupcov,   kontaktných  osôb   a  jej   zamestnancov   v

nevyhnutnom  rozsahu  na  účel  plnenia  podľa  tejto  Zmluvy.  Zmluvná  strana  zároveň  vyhlasuje,  že



osoby podra prvej vety tohto bodu boli pouCene o ich pravach v oblasti ochrany osobmich ticiajov 
a povinnosti zachovavaf mRanlivosf, o potvrdzuje svojim pod pisom. 

10.8 Zmluvne strany vyhlasujia, e sa oboznamene s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatny'mi pravnymi 

predpismi v oblasti ochrany osob4ch Uclajov, o potvrdzuja svojim podpisom. 
10.9 Zmluvne strany vyhlasuja, e prijali naleiite organizgne a technicke opatrenia na zabezpeZenie 

ochrany osobm'rch adajov, a to najma pred ich znetaitim, zniC'enim alebo stratou alqrmkorvek 
sposobom. 

10.10 Zmluvne strany, zhodne kadá vyhlasuje, e je pine sposobila a opravnena na tento pravny akon, 2e 
nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahuja ich slobodna, vánu, urCita 
a zrozumiterna voru, prejavena bez tiesne alebo napadrie nevhodm'tch podmienok. 

10.11 Zmluvne strany zhodne vyhlasuja, e si tato Zrnluvu pozorne preatali, jej obsahu porozumeli a na 
znak ich sahlasu so VS'etkkmi jej ustanoveniami ju podpisuja. 

10.12 Tato Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, priZom Prenajimater obdrIi dye (2) vyhotovenia Zmluvy 
a Najomca jedno (1) vyhotovenie Zmluvy. 

10.13 Neoddeliternyrmi prilohami tejto Zmluvy su: 
Priloha 6. 1— Situa6ne vymedzenie Predmetu najmu v priestore 
Priloha 6. 2— FaktUra/Splatkovy kalendir — datiovy doldad v sUlade so zakonom e. 222/2004 Z. z. 
Priloha 6. 3 Vypis z OR 

EKO - 	, 
Ha18 	3ratisi4 . 

ItO: 004. 	2020887022 
Zmluvna strana: 	 IC DPI. 	20887022 
EKO — podnik verejnoprospanYch 

zast: JUDr. Daniel Hulin poverem'r qkonom funkcie riaditera 
V Bratislave dna 	4'./ 	2022 

odtlgok pthatky a podpis 

•("'" 
Zmluvna strana: 
Marko production s.r.o. 
zast: Ing. Ivan C-Firnarik, konater 

V Bratislave dna 	- 	2022 
odtla6oji 

Ru&terske vyhlasenie 

Ing. Ivan Ciimarik, nar.: 	 , tymto ako naiter vyhlasujem, 
osobne spinim za Najomcu vgetky povinnosti a zavazky Najomcu vo'd Prenajimaterovi podra tejto 

zmluvy a/alebo v suvislosti s nou, ako aj podra inyrch zmluv, ktore maja uzavrete alebo v buchacnosti medzi 
sebou uzavrti, pokiar ich tento nespini riadne a Was, a to aj bez osobitnej v3'Tzvy adresovanej Najomcovi. 

Zmluvna strana: 

Ing. Ivan marik, rueiter 
	

dna  1k.  

podpis 

- 8 - 



Marko production s.r.o. 

Jakabova 57, 821 04 Bratislava 

47 708 441 

easf obec. pozemku v areali Kuchajda 
It DPH: SK2024062854 

plocha: 	5982,21 	m2 

jednotkova 

cena 

jednotka mnoistvo jednotka spolu [C] 

mesane 

110,00 

115,50 

1 000,00 

3 912,10 

m2  

m2  

110,00 

423,65 

533,65 2,5 dria 1 334,13 

1 334,13 

757,36 

0,0000 €/m3/rok 0,00 rr13 	 0,00 0,00 

0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 

0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 

0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 181,00 

0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 100,00 

0,0000 €/m2/rok 0 m2 	 0,00 0,00 

0,0000 €/naj./rok 1 najomca 	 0,00 0,00 

0,0000 €/naj./rok 0 koeficient 	0,00 0,00 

Spolu za sluiby "V": 281,00 

0,3200 €/stanok 500,00 kWh 	 160,00 160,00 

0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 

0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 

160,00 

2,0120 €/m3/rok 30,00 m3 	 60,36 60,36 

0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 

60,36 

0,0000 €/previrok 

0,0000 €/prev./rok 

65,0000 €/previrok 2,5 	 256,00 256,00 

256,00 

Spolu za sluiby "N": 476,36 

Odberater: 

Adresa: 

ICO: 

Predmet najmu: 

Predmet najmu 

zaujatie priestoru 3.6.-5.6.2022 

Spolu 

Celkom za predmet najmu: 

Celkom za sluiby [V+N]: 

1. Tepla atkova voda 

2. Vzduchotechnika 

3. Chladenie 

4.slutha Elektrikara - 10 hod. 

5. Upratovanie WC 

6. Deratizacia/dezinsekcia/dezinfekcia 

7. Fond Licirlby a oprav 

8. Hygienicke zariadenia 

9. Elektricka energia priama 

10. Elektricka energia reiijna 

11. Kurenie 

12. Vodne a stone 

13. Zraikov6 voda 

14. Odpad zakladnY 

15. Odpad zvygenY 

16. Odpad znfienY 

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

Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, as. 	 ICO: 491 870 

Cislo atu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 	 IC DPH: SK2020887022 

FAKTORA 12022273 

Variabilq symbol: 12022272 

K zmluve tislo: 08/0D/2022 

Lkel najmu: Festival slovenska pivna korunka 

Predmet podnikania: organizovanie kulturnych, spolodenskYch a zabavnych podujati 

30.052 

Vystay 

picia inik OS 
itazt 

' DPH: SK20200E2 

Prevza 



EKO - podnik verejnoprospešných 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

Variabilný symbol:     12022272

l( zmluve či`slo:     08/OD/2022

0dberater:     Marko production s.r.o.

Adi.esa:     Jakabova 57, 82104   Bratislava

lčo:     47 708 441                                         lč DPH:  SK2024062854

Cenysú uvádzané  v  €
nájom             nájom                nájom                služby                služby                služby             spolu               uhradiť do     dátum dodania

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

1        1334,13          266,83          1600,96             757,36              151,47            908,83          2 509,79        19.06.2022      05.06.2022



Situathe vymedzenie predmetu najmu 

k zmluve E. 08/0D/2022 o najme Easti obecneho majetku zo dna 7, 	aZip,Z,V 

s vyznaEenim predmetu najmu 

JUDr. Daniel Huhn 	6 	/
a...4- 

'cirig. Ivan i2tnitrik 

	

EKO podnik verejnoprospetn5,ch slu2ieb 	 Marko Production s.r.o. 
prenajimatel 	 najomca 
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Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bľatislava 1
Tento výpis má len informatĺvny charakter a nie je použitel'ný pre právne úkony !

Oddiel:   Sro

Obchodné meno:

Sĺdlo:

lčo:

Deň zápisu:

Právna foma:

Predm®t čin nosti:

Marko production §.i..o.

Jakabova 57
Bratislava 821  04

47 708 441

19.03.2014

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Poskytovan ie služieb v poľnoho§padárstve a záhradníct`/e

Poskytovanie služíeb súvi§iacich so §tarostlivosťou o zvieľatá

Poskytovanle služleb v le§níctve a pof'ovnĺctve

Po§kytovanio služleb v rybárstve

Údenárska výroba

Spracovan!e a korúewovanle, zomlakov, ovoc[a a zeloniny

Výroba rastlinných a žlvočíšnych olejov a tukov

Výľol)a mlynských výrobkov

Výľoba a spracovanie cukru

Výľoba kakaa a výrobl<ov z kakaa

Výroba chut'ovýcl` pn.sad a korenín

Spracovanie a Úprava čaju a kávy

Spracovanie prirodného medu

Výľoba nápojov

Výi.oba kŕmnych zme§í

Opracovani® dre`/nej hmoty a výroba komponentov z dreva

Výroba jednoduchých drevár§kych výrobkov, zostavovanie stolár§kych
dielcov alebo §účastí z dreva do flnálnych produktov a Ích údržba

Výroba jednoduchých úžltkových výrobkov z dreva

Výroba výrobkov zo slamy, Šúpol[a, prútla, korku

Polygi.afická výľoba, sadzba a konečná úprava tlačovín

Kúpa tovaru na účely jeho prodaja konečnómu spotrebitel'ovi (maloobchod)
alebo iným prevádzkovateľom živnostJ (v®ľkoobchod)

Sprostredkovateľská činnost' v abla§ti obchod u

Sprostľedkovatel'ská činnosť v oblasti služieb

Sprostredkovatel'ská čin nost' v ob[asti výroby

Údržba motoravých vozidiel bez zásahu do motorlckej časti vozidla

Oprava a údľžba potrieb pre domácnosť, špor(ových potrieb a výrobkov

https://\MM^/.orsr.sk^o/pis.asp?lD=304292&SID=2&P=0

Vložka číslo:   98046/8

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(ad:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19,03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  119.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

1/3
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Spoločníci:

Výpis z obchodného registra SR

jemnej mechaniky
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnost'ou do
3.5 t vrátane pľípojného vozidla

r(uriérsite si užby

Pľedaj leteckých prepravných služieb

Poskytovanie prepravných služieb nematarovými vozidlami

Prevádzka malých plavidiel

Skladovanie

Baliace činno§ti, manipulácia s tovaľom

Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

Po§kytovanie §lužieb rýchleho občerstvenia v spojenĺ § predajom na prlamu
konzumáciu

Pľevádzkovanle výdaj ne stravy

Výroba hotových jedál a polotovarov priemyseiným spôsobom
(konzeľvovanie)
Poskytovanie obslužných služieb pri kLiltúmych a iných spoločenských
podujatiach
Ubytovaci® služby s poskytovaním pn'pra`/y a predaja jedál, nápojov a
polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovaci'ch zariadeniach s kapacitou
do 10 lôžok

Počftačové sl užby

Služby súvisiace s poči'tačovým spracovaním údajov

Vydavateľská činnost'

Si)ráva a údržba bytovóho a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti'

Pi.enáJom nehnuteľnosti' spoJený s poskytovaním iných než základných
služleb §pojených s prenáJmom

Prenájam hnuteľných vecí

Adm i n istratívne sl užby

činnost' podnikateľských, organizačľ`ých a ekonomlckých poradcov

Správa r®glstratúmych záznamov bez twalej dokumentám®j hodnoty

Vykonávan ie m imoškolskej vzdelávacej činnosti

Prevádzkovanio kultúmych, spoločenských a zábavných zariadení

Organizovanie kultúmych a iných spoločenských podujatĺ

Prevádzkovan ie špoilových zariaden ĺ

Prevádzkovan le erotického salónu

čistiaco a upľatovacie služby

Pi.®vádzkovanio zariadeni slúžiacich na regeneráclu a rekondíclu

Služby súvlsíace so skrášl'ovaním tela

Reklamné a marketlngové služby

Po§kytovanie služleb pre rodlnu a domácnosť

Prieskum trtiu a verejnej m[enlq/

Fotog rafické služby

Oz\/učovanl® a osvotľovan io ku ftúrnych, spoločenských a špor(ových
poduJatĺ

Siužby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

Spľáva trhovjska, tržn ice, pn'ležito§tného trhu

Služby požičovni'

Miloš  Kováč
Gajova 2525/19
Bratislava 811  09
X3

https://\^M^^/.orsr.sk/vypis.asp?lD=304292&SID=2&P=0

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(ad:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(ad:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)
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Výšl(a vkladu  každého
spoločníka:

Štatutáľny oľgán :

Konanie menom
spoločnosti:

Základné imanie:

Ďalšie právne skutočnosti :

Dátum aktualizácie údajov:
Dátum výpi§u:

\/ýpis z obchodného registra  SR

mg. lvan čižmárik
AÉbetin dvor 904
Miloslavov 900 42
•`

Miloš  Kováč
Vklad:  2 500  EUR Splatené:  2 500 EUR

lng. bm Čižmáľlk
Vklad:  2 500  EUR Splatené:  2 500 EUR

konatolia

Mlloš  l{ováč
Gajova 2525H 9
B"lava 81109
Vzník funkcie:  19.03.2014

``.`.``              `

lng. lvan Člžmárik
Aúbetin dvor 904
Miloslavov 900 42
Vznik funkcio:  19.03.2014

ffi ffi

Konatelia konajú samostatne.

5 000 EUR Rozsah splatenla: 5 000 EUR

Spoločenská zmlu`/a zo dňa 21.02.2014.
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(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

(od:  19.03.2014)

0 obchodnom registri SR | Návod na používanie ORl | Naša adresa EŠZ]
Výhľadávanie podl'a : obchodného mena | identifikačného čísla

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontákty na registrové súdy
Fomuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR

Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)
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