
ZMLUVA 0 NAJME MAJETKU 

C. 20/0D/2022 

CIanok 1 
Zmluvne strany 

Nazov: 
Sidlo: 
ZastapenY: 

DPH: 
Bankove spojenie: 
dslo 
E-mail adresa: 
/cralej aj „Prenajimater"/ 

EKO - podnik verejnoprospegnYch sluiieb 
Halagova 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 

Obchodne meno: 	Augustin Mitura — Street Good 
Sidlo/Miesto podnikania: 
	Zahradnicka 4843/87, Bratislava 821 08 

Zastiipeny: 
	 Ing. Augustin Mitura 

54 694 051 
DI 
	

1127 285 049 

DPH: 	 nie je platca DPH 

RegistrovanY: 
	 OU-BA-2R SR, C. 'iivnostenskeho registra 110-315277 

Tel. kontakt: 
E-mail adresa: 
/cralej aj „Najonica" a spolu s Prenajimaterom cralej aj „Zmluvne strany"/ 

uzatvaraju v zmysle ust. § 663 a nasl. zakona C. 40/1964 Zb. ObCiansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov 
a prislugnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika a zakona C. 116/1990 Zb. o najme a podnajme 
nebytovych priestorov v zneni neskorgich predpisov 

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

Clanok 2 
Uvodne ustanovenia 

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



2.2

3.1

3.2

Nájomca je podnikatel.ským subjektom podnikajúcim  podl'a právneho poriadku Slovenskej republiky

spredmetom     čirinosti     naj.mä     voblasti     kúpa     tovaru     na     účely    jeho     predaja     konečnému

sprostredkovatel.ovi,  sprostredkovatel.ská  činnosť  v oblasti  obchodu,  služieb  a výroby.    Nájomca  má

záujem v rámci svojej  podnikateľskej činnosti prevádzkovať občerstvovacie zariadenie - gastro príves

za účelom predaja mrazených pokrmov, koktailov a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu.

Článok 3
Predmet zmluvy a Predmet nájmu

Predmetom  tejto  Zmluvy  je  úprava  práv  a povinností  Zmluvných  strán  pri  nájme  časti  majetku
v správe Prenajímatel'a v prospech Nájomcu.

Prenajímatel' vyhlasuje, že vykonáva správu nasledovných nehnutel'ností - pozemkov nachádzajúcich
sa  v areáli  prírodného  kúpaliska  Kuchajda,  parcela  registra  ,,C"  č.15123/1  o výmere  22.453,00   m2  ,

dnih pozemku Ostatné plochy, ktoré sú zapísané na LV č. 2382 pre k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava -

m.č.   Nové   Mesto,   okres   Bratislava   111   vo   vlastni'ctve   Hlavného   Mesta   SR   Bratislava   v evídencii

Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru.
3.3       Prena).ímateľ  prenecháva  touto  Zmluvou  Náj.omcovĺ  časť  majetku  definovaného  v bode  3.2  tohto

článku Zmluvy do dočasného užívania nasledovne:
-  čast' pozemku,  ktorý tvorí nespevnená plocha o celkovej rozlohe 9 m2, za účelom umiestnenia gastro

prívesu   určeného   na   poskytovanie   predaja   mrazených   pokrmov,   kokteilov   a nealkoholických
nápojov na priamu konzumáciu v sezónnom období od 01. mája do 30. júna v danom roku,

(ďalej  aj  ,,Predmet nájmu"),  za  čo  sa Nájomca  zaväzuje hradiť Prenaji'matel'ovi nájomné  dohodnuté
v tej.to  Zmluve.  Situačné  vymedzenie  časti  pozemku,  ktorý  má  byť  Predmetom  nájmu  podľa  tejto

Zmluvy  tvorí  neoddeliteľnú  Prílohu  č.  2  tejto  Zmluvy.  Nájomca  vyhlasuje,  že  takéto  vymedzenie

Predmetu  nájmu je  dostatočne zrejmé a určité,  pričom  situačné vymedzenie,  ktoré tvorí Prílohu  č. 2

tejto   Zmluvy   súhlasí   podľa   osobnej   obhliadky   so   stavom   na   mieste   samom   a voči   takémuto

vymedzeniu nemá výhrady a súhlasí s tým, čo má tvorit. Predmet nájmu.

Článok 4
Účel nájmu

4.1  Predmet   nájmu   sa   prenajíma   Nájomcovi   za   účelom   poskytovania   služieb   predaja   občerstvenia   -

prevádzkovania  gastro  pn'vesu  určeného  na  predaj  mrazených pokrmov,  kokteilov  a  nealkoholických
nápojov. Nájomca je oprávnený a zároveň povinný počas letnej sezóny návštevníkom prírodného a].eálu

Kuchaj da poskytovať občerstvovacie služby.

4.2       Náj.omca nie je oprávnený bez predchádza).úceho písomného súhlasu využívat' Predmet nájmu na iný

účel ako dohodnutý v tejto Zmluve.

4.3       Náj.omca  podpisom  Zmluvy  potvrdzuje,  že  sa  osobnou  obhliadkou  oboznámil  so  stavom  Predmetu

nájmu a tento je v stave spôsobilom na dohodnutý účel a nevykazuje žiadne vady, ktoré by mu bránili

v užívaní  Predmetu  nájmu  na  účel  dohodnutý  touto Zmluvou  a že  od  Prenajímateľa  sa nevyžaduje
žiadna úprava, prispôsobenie, prípadne iné plnenie vrátane zabezpečenia súhlasov úradov v súvislosti
so stavom a vlastnosťami Predmetu nájmu v čase jeho odovzdania. Nájomca ďalej vyhlasuje, že bol zo

strany Prenajímateľa oboznámený s prístupovými komunikáciami na Predmet nájmu a prevádzkovým

poriadkom  areálu  vzťahujúcim  sa  k pozemku  (vo  forme  platného  VZN  MČ  BA  -  Nové  Mesto  č.
1/1997), ktorého súčast'ou je Predmet nájmu.  Nájomca berie na vedomie práva tretích osôb vzťahujúce
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sa  k pozemku,  ktorého  časť  tvorí  Predmet  nájmu  a voči  takýmto  právam  tretích  osôb,  ktoré  mu

nebránia v uži'vaní Predmetu nájmu na dohovorený účel, nemá výhrady.

Článok 5
Doba nájmu

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.07.2022 do 31.072022

Článok 6
Nájomné a súvisiace platby, Platobné podmienky

6.1       Nájomca sa na základe tejto zmluvy zaväzuje platiť za užívanie predmetu nájmu nájomné.
6.2       Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 250 EUR bez DPH mesačne (ďalej aj „Nájomné``).

V prípade, že je Nájomca registrovan)h platiteľom DPH,  k nájomnému bude pripočítaná DPH platná
v čase  zdanitel'ného  plnenia.  Cena  Nájomného  bude  uvedená  vo  Faktúre/Splátkovom  kalendári  -
s náležitost'ami daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z..

6.3       Nájomné je splatné vždy k poslednému dňu každého príslušného mesiaca počas trvania doby nájmu
v alikvotnej výške, a to aj bez prípadného vystavenia faktúry alebo vyúčtovania. Nájomné sa považuje

za  uhradené  dňom  pripísania  platby  v prospech  Prenajímateľa.  Prenajímatel'  vystaví  do  piatich  (5)

pracovných  dní   po   prijatí  platby   Nájomcovi   Faktúru   na   príslušnú   dobu   nájmu   s náležitosťami
daňového  dokladu  v zmysle zákona  č.  222/2004 Z.  z.  s tým,  že dátumom  dodania bude  deň prijatia

platby.
6.4      V Nájomnom  nie sú  zahmuté úhrady  za  energie a dodávky služieb  spojených  s uži'vaním Predmetu

nájmu  (ďalej.  aj  ,,Služby`'),  ktoré  sa  zaväzuje  hradiť  Nájomca  zálohovo  vo  výške  a lehotách  podľa

aktuálnej Faktúry/Splátkového kalendára, a to pre odvoz odpadu,  dodávku vody a elektrickej energie
na  podklade  samostatného  meradla  energií,  zriadeného  pre  Predmet  nájmu.  Nájomca  je  povinný
zabezpeč]ť na vlastné náklady inštaláciu samostatných meradiel elektrickej energie a vody dodávaných

pre Predmet nájmu, k čomu mu Prenajímatel' dáva súhlas podpisom tejto Zmluvy v prípade, ak sa na
predmete nájmu  nenachádzajú.  Nájomca  samostatne  zodpovedá  za  údržbu  a predpísané skúšky  na
meradlách slúžiacich pre meranie odberu energii' a služieb dodávaných samostatne pre Predmet nájmu
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V prípade,  ak  na  základe  vyúčtovania  skutočného  odberu  dodávaných  služieb  od  ich  dodávatel'ov
Prenaji'matel' zisti  ku  koncu  príslušného  vyúčtovacieho  obdobia  alebo  ku  dňu  ukončenia nájomného
vzt'ahu  nedoplatok  na  úhradách  za  poskytované  služby  a dodávky  Nájomcovi,  zaväzuje  sa  takýto
nedoplatok uhradiť Nájomca  Prenajímaterovi,  a to  vo výške  a lehote podľa jeho vyúčtovacej.  faktúry.

Prípadný  takto  vzniknutý  preplatok  sa  Prenajímateľ  zaväzu].e  vrátiť  Nájomcovi,   a to  na  základe

písomnej.  výzvy  Nájomcu.  Prenaji'matel'  je  oprávnený  vzniknutý  preplatok  započítať  jednostranne
s jeho  pohľadávkami voči  Nájomcovi.  V pn'pade,  ak Prenajímatel' pri  odpočte  spotreby jednotlivých
médií zistí podozrerie z neoprávnenej manipulácie s  meradlami určenými pre meranie odberu energií
a služieb  dodávaných  samostatne  pre  predmet  nájmu  v súlade  so  všeobecne  záväznými  právnymi

predpismi alebo touto zmluvou alebo dôjde k poškodeniu týchto meradiel, povaLžuje sa to za závažné

porušerie  tejto  zmluvy.  V takom  pri'pade  je  Nájomca  povinný  Prenajímateľovi  uhradit'  zmluvnú

pokutu vo výške 100,- EUR za každé jedno zistené porušenie tohto ustanovenia. Zároveň je to dôvod
na  odstúpenie  od  zmluvy  zo  strany  Prenajímateľa.  Okrem  toho  v prípade  nemožnosti  odpočtu
spotreby   dodávaného   média   za   konkrétne   obdobie  bude   následne  Prenaji'mateľom   fakturovaná
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nájomcovi  spotreba  príslušného  média  vo  výške  1,2  násobku  spotreby  zistenej  za  predchádzajúce

zúčtovacie   obdobie.   V   prípade,   ak   takto   nebude   možné   spotrebu   určit',   určí   výšku   spotreby

Prenaj.ímatel`  ako  1,2  násobok  spotreby  výmerou  a predmetom  činnosti  porovnateľného  predmetu

nájmu   snajvyššou   spotrebou   a ak   ani   takto   nebude   možné   spotrebu   určiť,   určí  ju   Prenajímatel'

odhadom na základe vlastnej úvahy.

6.5       Nájomca  bude hradit' Nájomné bezhotovostným  prevodom  na  účet prenajímateľa  uvedený v záhlaví

tejto Zmluvy, pokiaľ Prenajímatel. neurčí inak.

Pre prípad omeškania Nájomcu s úhradou akéhokoľvek splatného záväzku na podklade tejto Zmluvy

sa  Zmluvné  strany  dohodli  na  zmluvnej  pokute  vo  výške  0,05%  denne  z dlžnej.  sumy  za  každý  deň

omeškania, s či'm Nájomca bez výhrad súhlasí.

6.6       Nájomca    nemá    právo    započítať   svoje    pohľadávky    alebo    nároky   voči    Prenajímateľovi    proti

pohľadávkam  alebo  nárokom  Prenajímatel'a  voči  Nájomcovi  na  Nájomné  alebo  na  platby  ani  proti
iným nárokom  alebo  pohl'adávkam  Prenajímateľa  voči  Nájomcovi  vzniknutými na  základe Zmluvy

alebo  zadržiavať  a neplatiť  Nájomné  alebo  akékol'vek  iné  platby  (ich  čast)  podľa  Zmluvy  z dôvodu
akýchkol.vek  nárokov  alebo  pohľadávok  Nájomcu  voči  Prenajímateľovi.  Nájomca  nie  je  oprávnený

svoje  pohl'adávky  voči  Prenajímatel'ovi  postúpiť  na  tretiu  osobu  bez  predchádzajúceho  pĺsomného

súhlasu Prenaji'matel'a.

6.7       Nájomca má nárok na pomemú zl'avu z Nájomného iba vtedy,  pokiaľ Nájomca  môže predmet nájmu
užívať  obmedzene  len  preto,  že  Prenajímateľ si  neplní  svoje  povinnosti  zo  Zmluvy.  Nájomca  nie je

povinný platiť  Nájomné  iba  vtedy  a výlučne  len  za  ten  čas,  keď  Ná].omca  nemohol  užívať Predmet
nájmu  v celosti  v súlade  s dohodnutým  účelom  preto,  že Prenajímateľ si  neplnil  svoje  povinnosti  zo

Zmluvy.  Nárok  na  poskytnutie  zl'avy  musí  byt'  Nájomcom  uplatnený  u Prenajímateľa  písomne  bez

zbytočného odkladu. Akékol'vek rozhodnutie správneho orgánu, ktorým bude znemožnené Nájomcovi
vykonávat. podnikatel.skú  činnosť a užívať predmet náj.mu na  dohodnutý  účel  po  dobu  trvania  tejto
Zmluvy nemá vplyv na povinnost' Nájomcu platit' dohodnuté Nájomné riadne a včas a ani nezakladá

právo Ná).omcu na zľavu z Nájornného.
6.8       Nájomné  môže  Prenajímatel. valorizovať na  základe  harmonizovaného  indexu  spotrebitel'ských  cien

oproti   rovnakému   obdobiu   minulého   roku,   zverejňovaného      Štatistickým   úradom   SR,   pričom
východiskovou  hodnotou  indexu  bude  hodnota  (výška)  indexu  vykázaná  Štatistickým  úradom  SR

v mesiaci,  v ktorom prišlo k podpisu  tejto Zmluvy.  Prvá valorizácia nájmu môže byť uskutočnená od

začiatku  2.  roku  trvania  nájomného  vzťahu.  Náj.omné  môže  byť  následne  pravidelne  valorizované

každoročne   o mieru   nárastu   harmonizovaného   indexu   spotrebitel'ských   cien   oproti   rovnakému

6.9

obdobiu     minulého     roku.     Neuplatnenie    nároku    na    valorizáciu     Prenajímateľom     kzaäatku

nasledujúceho,  valorizácii  podliehajúceho  roku  trvania  nájmu,  neznamená  vzdanie  sa  nároku  na
Nájomné  zvýšené  o hodnotu  indexu.  Prena).ímatel' je  oprávnený  tento  nárok  uplatniť kedykol'vek  za

obdobie,  kedy  nárok  vznikol,  hoci  nebol  uplatnený  k začiatku  príslušného  roku  trvania  nájomného

vzťahu a Nájomca je ho povinný uspokojiť v rovnakej výške, ako keby bol tento nárok Prenajímatel'om

uplatnený k začatiu plynutia príslušného nasledujúceho roku trvania nájomného vzt'ahu. V prípade, že

Prenajímateľ neuskutočnil  valorizáciu  nájomného  počas  niekolkých  rokov,  je  oprávnený  valorizovať

nájomné  kedykol'vek  neskôr  o hodnoty  indexov  všetkých  rokov,  kedy  nedošlo  k valorizácii.  Takto

valorizované Náj omné platí počnúc uskutočnením tejto valorizácie.

Nájomca  týmto  výslovne  súhlasí  s tým,  aby  mu  Prenajímateľ  na  plnenie  poskytované  podľa  tejto
Zmluvy vystavoval elektronické faktúry a tieto mu následne zasielal elektronickou formou (e-mailom).

Pokiar  Prenaj.ímateľ  zvolí  pre  jednotlivé   plnenie   elektronickú   faktúru   a jej   následné   elektronické

doručenie, nie je povinný vystaviť faktúru v ine] (listinnej) forme.



6.10.   Za účelom elektronickej  fakturácie si  Nájomca volí adresu uvedenú  v záhlaví  tejto Zmluvy,  pričom
v pn'pade zmeny či doplnenia ďalšej adresy je povinný doručiť svoju požiadavku/oznámenie o zmene
Prenajímateľovi   aspoň   päť   (5)   pracovných   dní   pred   požadovanou   účinnosťou   takejto   zmeny.
Prenajímateľ  si  vyhradzuje  právo  overit'  si  správnost'  poskytnutej  adresy  kontrolným  e-mailom,  a to
kedykol'vek  počas  trvania  vzťahu  založeného  touto  Zmluvou.  Nájomca  zároveň  súhlasí  s tým,  že
Prenajímateľ je  oprávnený  za účelom zabezpečenia vierohodnosti,  neporušenosti obsahu  a čitatel'nosti
elektronických  faktúr  využi'vať  formát   .pdf  a/alebo   akýkoľvek  iný  obdobný  elektronický  formát,

prípadne  faktúry  opatriť  zaručeným  elektronick)h  podpisom  (formát  .asice,  prípadne  .xzep)  alebo
heslom. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú najneskôr treti'm dňom odo dňa jej odoslania na
e-mailovú adresu Nájomcu, a to bez ohradu na to, či sa s ňou Nájomca reálne oboznámi.

Článok 7
Práva a povinnosti Zmluvných strán

Podčlánok 7.i
Poistenie predmetu nájmu

7.1.1   Nájomcovi  sa  odporúča  uzatvorit'  a  na  vlastné  náklady  po  celú  dobu  nájmu  udržiavať  v platnosti
a účinnosti  poistné  zmluvy,  ktoré  budú  pokrývat'  poistenie  jeho  majetku,  ktorý  sa  nachádza  na
Predmete   nájmu   aškody   spôsobené   treti'm   osobám   vsúvislosti   sužívaním   Predmetu   nájmu.
V prípade, že takéto poistenie Nájomca neuzavrie, nemôže si v prípade odcudzenia, poškodenia alebo

hocijakej   ďalšej   škody   na   vlastnom   majetku   alebo   voči   tretím   osobám   túto   škodu   uplatňovat'

u Prenaj]'matel'a. V prípade,  že je takáto škoda uplatnená voči Prenajímateľovi,  zaväzuje sa ju uhradit'

Nájomca bezodkladne po doručeni' výzvy zo strany Prenajímateľa a predložení výzvy na jej úhradu zo
strany tretej osoby. Takéto plnenie sa nepovažuje za bezdôvodné obohatenie na strane Prenajímateľa
ale plnenie záväzku Nájomcu uplatneného treťou osobou voči Prenajímaterovi.

7.1.3    Nájomca   berie   na   vedomie   auznáva,   že   akékoľvek   poistenie   uzavreté   zostrany   Prenajímatel.a

vzťahujúce sa k Predmetu nájmu sa nebude vzt.ahovať na majetok Nájomcu, bez ohl.adu na skutočnosť,
či je tento majetok zabudovaný do Predmetu nájmu alebo nie.

7.1.4    Nájomca  i  Prenajímateľ  týmto  vzájomne  potvrdzujú,  že  si  neuplatnia  nároky  na  odškodnenie  voči

druhej Zmluvnej strane za straty alebo škody na majetku v tom rozsahu, v akom je takáto strata alebo
škoda   poškodenému   uhradená   z príslušnej   poi§tnej   zmluvy,   uzatvorenej   podl.a   tejto   Zmluvy

Prenajímateľom alebo Nájomcovi, a to ku dňu vzniku takýchto nárokov.

Podčlánok 7.2

Údižba predmetu nájmu, jeho úpravy a Bezpečnosť

7.2.1    Nájomca  je  povinný  počas  celej  doby  nájmu  nepretržite  udržiavať  poriadok  a čistotu  na  Predmete
nájmu, ako aj v okolí 20 metrov od Predmetu nájmu a samotného miesta prevádzkovania obchodného
zariadenia, atrakcie alebo poskytovania služieb a zabezpečit', aby sa odpad a iné emisie, ktoré vznikajú

v súvislosti  s jeho  činnosťou  na  Predmete  nájmu  nešírili  v pri'rodnom  areáli  Kuchajda  a neobťažovali

tretie  osoby.  Za  tým  účelom  je  Nájomca  povinný  vcelom  rozsahu  vykonávať  údržbu  a  úpravy
Predmetu nájmu spojenú s užívaním Predmetu nájmu, ako aj opravy a údržbu zariadení, ktoré sú na
Predmete  nájmu  umiestnené  (najmä  kosenie  prenajatej  plochy,  jej  čistenie,  spevnenie,  zabránenie
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v hromadení  odpadu,  výmena  poškodených  častí  a  pod.)  bez  ohľadu  na  výšku  nákladov  na  takúto

údržbu  a  úpravu,  vrátane  všetkých  inštalácií,  príslušenstva  a vybavenia  umiestneného  v súčasnosti

resp. kedykoľvek v budúcnosti na Predmete nájmu. Plnenie tejto povinnosti zabezpečuje Nájomca bez

zbytočného  odkladu  a  výlučne  na  vlastné  náklady.  S ohl'adom  na  charakter  Predmetu  nájmu  sa

Zmluvné strany  dohodli,  že Prenajímateľ nezabezpečuje žiadnu  údržbu,  úpravy a opravy Predmetu
nájmu, ani zariadení a inštalácií na Predmete nájmu.

Ak uvedené práce v zmysle predchádzajúcej vety Nájomca bez zbytočného odkladu nezabezpečí sám,

je tak oprávnený urobiť Prenajímateľ na náklady Náj.omcu.
7.2.2    Nájomca nie je počas  doby nájmu  oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu na Predmete

nájmu   vykonat'   úpravy,   stavebné   zmeny   a inštaláciu   nových   technologických   a iných   zariadení

a stavebných prvkov Nájomcu, ktoré budú mať charakter konštrukcií pevne spojených so zemou (ďalej
len  ,,Úpravy``).  Žiadosť  o udelenie  súhlasu  na  Úpravy  musí  obsahovať  opis  požadovaných  Úprav.

Súhlas  Prenajímatera  s Úpravami  nezakladá Prenaji'mateľovi  akúkoľvek zodpovednosť  za  správnosť,

dostatočnosť resp.  súlad Úprav s príslušnými  právnymi predpismi a platnými technickými normami.

Ustanovením   tohto   bodu   nie   sú   dotknuté   Drobné   úpravy,   ku   ktorým   j.e   súhlas   Prenajímatel'a
s Drobnými úpravami udelený podpisom tejto Zmluvy.
Funkčnosť (údržbu, opravy a servis) investícií Nájomcu (na jeho vlastné náklady) zabezpečuje Náj.omca

v celom rozsahu bez obmedzenia.

7.2.3   Nájomca sa zaväzuje, že akékoľvek Drobné úpravy a/alebo Úpravy a užívanie Predmetu nájmu budú

realizované  takým  spôsobom,  aby  nerušili  a/alebo  neobmedzovali  hlukom,  prašnosťou,  vibráciami,

pachom a ďalšími nepriaznivými vplyvmi tretie osoby neprimeraným spôsobom.  Nájomca sa zaväzuje
vykonávať akékoľvek Úpravy až po tom, čo obdržal k takýmto Úpravám všetky povolenia a súhlasy

dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sa zaväzu).e si zabezpečiť samostatne a na vlastné náklady.
7.2.4   Nájomca  je  povinný  užívať  Predmet  nájmu  v  súlade  s  právnymi  predpismi,  platnými  technickými

normami a hygienickými, bezpečnostnými a protipožiamymi predpismi aktuálne platnými na územi'

Slovenskej republiky tak, aby nevznikla škoda na majetku alebo živote a zdraví osôb a nesmie používať
látky,   postupy  a  zariadenia  poškodzujúce  životné  prostredie  výparmi,  hlukom  (reprodukovanou

hudbou a pod.) a vibráciami alebo inak, nad hranicu prípustnú podra príslušných noriem platných na

území Slovenskej republiky.

7.2.5    Nájomca je zodpovedný za bezpečný technický stav svojich zariadení používaných na Predmete nájmu

alebo v jeho bezprostrednom okolí, j.e povinný zabezpečit' ich predpísané odbomé prehliadky a skúšky,

ako aj odstránenie závad v nich uvedených.

7.2.6   Nájomca  je   povinný  na   viditernom  mieste   vbezprostrednom   okolí   Predmetu   nájmu,   kde  bude

vykonávat'  svoju  podnikaterskú  činnosť,  umiestnit'  cenníky  a váhy  poskytovaného  sortimentu  a na
účtovanie poskytnutých služieb a produktov využívať výlučne registračné pokladnice.

7.2.7   Nájomca je  povinný pri užívaní Predmetu nájmu  dodržiavať VZN  MČ BA - Nové Mesto  č.  1/1997 v

znení j.eho neskorších zmien /prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda/ vrátane vymedzenej

prevádzkovej   doby,   ako   aj   d'alšie  všeobecne   záväzné   právne   predpisy   a   pokyny   Prenaj.ímatel'a.
Zároveň je Nájomca povinný rešpektovať a dodržiavat' pokyny správcu areálu Kuchajdy.

7.2.8   Povinnosti stanovené v tejto Zmluve sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na zamestnancov Nájomcu, či iné

osoby,   ktoré   Nájomca   poverí   alebo   splnomocní   výkonom   jeho   činností   v súvislosti   s užívaním
Predmetu ná].mu a prevádzkou bufetu. Porušenie povinností podl'a tejto Zmluvy týmito osobami má za

následok porušenie povinností samotným Nájomcom.



Podčlánok 7.3

Prevzatie a vráterie Predmetu nájmu

7.3.1   Nájomca je povinný Predmet nái.mu  prevziať najneskôr ku  dňu  začatia nájmu  dohodnutému  v tejto
Zmluve okrem prípadu vymedzeného v tejto Zmluve, keď Prenajímateľ nie je povinný Predmet nájmu
Nájomcovi  odovzdat'.  Neprevzatie  Predmetu  nájmu  zo  strany  Nájomcu  nemá  vplyv  na  povinnosť
Nájomcu platiť Nájomé.

7.3.2   V prípade skončenia Nájmu je Nájomca povinný na vlastné náklady do piatich (5) pracovných dní odo

dňa skončenia nájmu z akéhokorvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom:
a)  vypratať Predmet  nájmu  -  odstrániť  z Predmetu  nájmu  akýkorvek  hmotný  majetok  Nájomcu,  či

tretich osôb (vrátane rekonštrukcie poškodeného zatrávnenia prípadne inej zelene);

b)  odstrániť z Predmetu nájmu všetky Úpravy (technické zhodnotenie) vykonané Nájomcom tak,  aby

pri skončení nájmu Úpravy Predmetu nájmu nemali žiadnu zostatkovú hodnotu, ak Prenajímateľ
neoznámi inak,.

c)   odbomým   spôsobom   opraviť   aodstrániť   akékol'vek   škody   na   Predmete   nájmu   spôsobené
Nájomcom alebo vyprataním majetku Nájomcu a odstraňovaním jeho Úprav.

Nájomca je ďalej povinný do piatich (5) dní odo dňa skončenia nájmu:
d)  uhradit' všetky nedoplatky  spojené  s Predmetom  nájmu  vrátane  neuhradeného  nájomného,  resp.

jeho alikvotnú čast' za dobu ná).mu.
7.3.3   V prípade, ak Nájomca nesplní včas svoje povinnosti vyplývajúce pre Nájomcu z bodu 7.3.2 Zmluvy, je

povinný   zaplatiť  Prenajímateľovi  zmluvnú   pokutu   vo  výške  20,-   EUR  za   každý   aj   začatý   deň
omeškania.  Prenajímatel' má  rovnako  v takom  prípade  právo,  nie  však  povinnost' vypratať  Predmet

nájmu, odstránĺt' všetky úpravy, vykonať opravy a uviest' Predmet nájmu do takého stavu, v akom bol
ku dňu odovzdania Náj.omcovi, pnčom Prenajímater má popri zmluvnej pokute, aj nárok na náhradu
všetkých nákladov, ktoré mu v súvislosti so zánikom nájmu  a vyprataním Predmetu nájmu v zmysle
vyššie uvedeného vznikli. Ak tak Prenajímateľ podľa vlastného uváženia neučiní,  na základe dohody

Zmluvných  strán  platí,  že  všetky  takéto  Nájomcom  včas  neodstránené  hnuteľné  a nehnuteľné  veci

(vrátane vstavaní a úprav Nájomcu)  nachádzajúce sa v Predmete náj.mu,  ktoré budú Prenajímateľom
protokoláme   spísané   sa   stanú   kúpnou   zmluvou   vlastníctvom   Prenaji'mateľa   za   kumulati'vneho
splnenia nasledovných podmienok:

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

b)  Náj.omca ani v lehote do 15 dní od odoslania oznámenia Prenajímateľa podl'a písm. a) tohto bodu
všetky veci z Predmetu nájmu neodstráni;

c)   Nájomca v pozícii Dodávatel'a vecí vyhotovi' Prenajímateľovi v pozi'cii Odberatel'a vecí faktúru v

hodnote  100,-EUR  bez  DPH  za  neodsťránené  hnuteľné  a nehnuteľné  vecí  (vrátane  vstavaní

a úprav Nájomcu) nachádzajúce sa na Predmete nájmu. V prípade, že je Ná).omca registrovaným

platiteľom  DPH,   k fakturovanej   hodnote  bude  pripočítaná   DPH   platná   v čase   zdanitel'ného
plnenia.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v prípade,  že  Nájomca  z pozície  dodávateľa  faktúru
nevyhotoví, môže v súlade so Zákonom o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z.   túto faktiíru
v mene a na účet Nájomcu vyhotoviť Prenajímateľ, na čom sa Zmluvné strany výslovne dohodli a
Nájomca  akceptuje  takto  vyhovenú  faktúru.  Faktúru  v mene  a na  účet  Nájomcu  vyhotovuje
Prenajímateľ podra zákona členského štátu, v ktorom je miesto dodania vecí,.



d)  Prenajímateľ  zaplatí  fakturovanú  sumu  na  účet  Nájomcu  alebo  povinnosť  zaplatit'  túto  sumu

zanikne  iným spôsobom zániku záväzkov.

Po  splnení  uvedených  podmienok  Nájomca  prevádza  na  základe  tohto  článku  Zmluvy  všetky

Prenaj.ímateľom spísané hnuterné a nehnutel'né veci, ktoré ostali na Predmete nájmu na Prenajímatel'a

za uvedenú sumu, pričom pre prípad pochybností platí, že zaplateni'm sumy 100,- EUR bez DPH sa

považuje   za   vysporiadanú   aj   protihodnota   toho,   o čo   sa   zvýšila   hodnota   Predmetu   nájmu.
Prenajímatel' je oprávnený úhradu uvedenej sumy realizovat' aj formou započítania tejto pohľadávky

Nájomcu voči svojim splatn)h pohl'adávkam. Na účely tohto ustanovenia sa nárok Nájomcu stane
splatným mámym uplynutím dodatočnej lehoty podľa písm. b) tohto bodu Zmluvy.

Podčlánok 7.4
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.4.1    Nájomca  je  oprávnený  prenechat'  Predmet  nájmu  alebo  jeho  časť  do  podnájmu  (alebo  do  užívania

z akéhokorvek   titulu   a akýmkoľvek   spôsobom)   len   s výslovným   a vopred   udelen)h   písomným
súhlasom  Prenajímateľa,  dan)h pred uzavretím príslušnej  zmluvy o podnájme  (inej  zmluvy).  Súhlas
Prenajímateľa  môže  byť  daný  výlučne  ako  súhlas  s konkrétnym  znením  zmluvy  o podnájme  (inej

zmluvy), ktoní má Nájomca v úmysle uzavriet'.

Ak vyššie uveden)h spôsobom súhlas Prenajímatel'a nebol daný, alebo ak Nájomca uzatvoril zmluvu
o podnájme  (inú  zmluvu)  v inom  znení,  než  bola  Prenajímateľom  odsúhlasená,  je  takto  Nájomcom

uzatvorená zmluva neplatná. Zároveň sa to považuje za dôvod na odstúpenie od tejto Zmluvy.
7.4.2    Nájomca  je  povinný  dňom  začatia  nájmu  užívať  Predmet  nájmu  v súlade  s touto  Zmluvou tak,  aby

Nájomca užívaním Predmetu nájmu nespôsoboval Prenajímateľovi a tretím osobám škodu ani hrozbu

vzniku škody, ani ich neobmedzoval v ich užívaci'ch a vlastníckych právach.

7.4.3    Nájomca  je  povinný  v prípade  nebezpečenstva  hroziacej   alebo  vzniknutej  škody  na  zdraví  alebo

majetku  umožniť  Prenajímatel'ovi,   prípadne  inej   poverenej   osobe  alebo  oprávnenej   osobe  podl'a
zákona, vstup na Predmet nájmu.

7.4.4   Prenajímateľ  je  oprávnený  po  predchádzajúcej  dohode  kedykoľvek  kontrolovať  plnenie  povinností

Nájomcu podľa tejto Zmluvy a užívanie Predmetu náj.mu a za týmto účelom vstupovať na Predmetu
nájmu.  V prípade,  že  k dohode  o kontrole  nedôjde,  je  tak  Prenajímateľ  oprávnený  urobiť v termíne

oznámenom  Prenajímateľom,  a to  aj  za  predpokladu,  že  Nájomca  sa  v tomto  termíne  v predmete
nájmu nenachádza.

7.4.5    Nájomca  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  informovať  Prenajímatel'a  o  všetkých skutočnostiach

brániacich riadnemu užívaniu Predmetu nájmu.
7.4.6    Nájomca  nie  je  oprávnený  stáť  ani  parkovať  v areáli  Kuchajdy,  využívať  príj.azdové  komunikácie  a

okolité pozemky priľahlé k Predmetu nájmu na  parkovanie vozidiel,  prípadne uskladňovanie svojich
materiálov, ani iným spôsobom tieto užívať nad obvyklý rámec ich určenia tak, že by tým dochádzalo

k zasahovaniu do práv tretích osôb. Vjazd do areálu Kuchajda za účelom zásobovania Predmetu nájmu

upravuje Prevádzkoiý poriadok, s ktorým je Nájomca oboznámený. Zmluvné strany sa ďalej dohodli,
že na účely zásobovania je Ná).omca oprávnený na dočasný vjazd  dopravným prostriedkom do areálu
Kuchajda  po  asfaltovejfl)etónovej  spevnenej  ploche  k  Predmetu  náj.mu,  pričom  na  každý jednotlivý

vj.azd/vykládku/vý]azd,  resp.  vjazd/nakládku/výjazd je stanovená  doba v  rozsahu  do max.  15  minút.

Na  v).azd/vý]azd  je  nájomca  povinný  použiť výhradne  k  Predmetu  nájmu  najbližšie  sa  nachádzajúci
riadny  vstup  do  areálu.  Náj.omca  je  na  základe  aj  ústnej  výzvy  Prenaj.ímateľa  povinný  preukázať
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opodstatnenie    konkrétne    realizovaného    v).azdu/výjazdu.    Vprípade,    že    Nájomca    na    výzvu

Prenajímatel'a    priamo  na  mieste  nepreukáže  dostatočne  dôvodne  opodstatnenie  vjazdu  vozidla,  je
Prenajímateľ  oprávnený  dostupnými  zákonnými  spôsobmi  zabezpečiť  odstránenie  vozidla  z areálu
Kuchajda.

7.4.7   Nájomca nie je oprávnený  umiestňovať ani  chovať akékol'vek zvieratá  na Predmete nájmu,  pokiaľ sa

Zmluvné  strany  nedohodnú  inak.  Zároveň  je  Nájomca  povinný  zabezpečit.,  aby  návštevníci  areálu

Kuchajdy nevstupovali na Predmet nájmu so zvieratami ani ich tam nevpúšt'ali.

7.4.8   Nájomca je povinný bezodkladne po uzavretí tejto zmluvy informovať Mestskú čast' Bratislava - Nové
mesto o uzavretí tejto Zmluvy.

Podclánok7.5
Zmluvné pokuty

7.5.1   Zmluvné strany sa dohodli, že okrem prípadov uvedených v tejto Zmluve má Prenajímatel' nárok na
zmluvnú pokutu vo výške  100,-  EUR za každé jednotlivé porušenie povinno§tí ustanovených v bode
4.1,  4.2,  7.2.1  až 7.2.8,  7.3.1,  7.4.1  - 7.4.3,  7.4.6,  7.4.7 a   7.4.8   tejto  Zmluvy,  a to  aj  opakovane.  Zmluvná

pokuta je splatná na výzvu Prenajímatel'a.
7.5.2   Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nezaniká povinnost', splnenie ktorej zmluvná pokuta

zabezpečuje, ari nárok na náhradu škody v celom rozsahu.

Článok s
Skončenie náj mu

8.1       Nájom skončí uplynuti'm dohodnutej doby nájmu.
8.2      Nájom môže skončiť písomnou dohodou zmluvných strán i pred uplynutím dohodnutej doby nájmu.
8.3       Prenajímatermôže od tejto zmluvy odstúpiť, ak:

a)   to ustanovuje táto Zmluva a to najmä v pn'pade porušení  povinnosti' Nájomcu,  ktoré sú  uvedené
v bode 7.5.1 alebo inom ustanovení tejto Zmluvy alebo ak tak ustanovu].ú právne predpisy;

b)  Nájomca prenechá Predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu v rozpore s touto Zmluvou;
c)   Nájomca uži'va Predmet nájmu v rozpore so Zmluvou alebo právnymi predpismi; t. j. ak Nájomca

poruší  niektori  zo   svojich  povinností  prevzatých  touto  Zmluvou  alebo  právnymi   predpismi
a nezjedná nápravu ani v dodatočne poskytnutej lehote,.

d)  Nájomca je v omeškani' s úhradou Nájomného alebo iného peňažného plnenia podľa tg.to Zmluvy

o viac ako 30 dní,.

e)   ak Nájomca nerešpektuje pokyny a výzvy (aj ústne) Prenajímatera a/alebo správcu areálu Kuchajda,
ktorými  je  upozomený  na  hrubé  porušovanie  ustanoveni'  tejto  zmluvy  alebo  Prevádzkového

poriadku  areálu  Kuchajdy,  či  iných  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  a od  porušovania
týchto ari po výzve neupustí.

Účinky  odstúpenia  a zánik  nájmu  nastáva  okamihom  doručeria  písomného  odstúpenia  Nájomcovi.
Prenaji'mateľ je oprávnený v písomnom odstúpení určit' deň vypratania Predmetu nájmu aj na neskorší
deň ako je deň účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany nie sú povinné si z dôvodu takéhoto odstúpenia
vrátiť dovtedy poskytnuté  plnenia,  pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak;  Prenaji'matel' má  však



nárok na zaplatenie nájomného  za každý aj  začatý  kalendámy mesiac,  a to  i keď k odstúpeniu  došlo

v j.eho priebehu. Odstúpenie nemá spätné účinky.

8.4       Nájomca  j.e  oprávnený  od  tejto  Zmluvy  odstúpit',  ak  nemôže  Predmet  nájmu  užívať  nepretržite  po

dobu  dlhšiu  ako  30  dní  z dôvodov  na  strane  Prenajímateľa  a prenajímateľ  nezjedná  nápravu  ani

v dodatočne  mu  za  tým  účelom  poskytnutej  lehote  nie  kratšej  ako  14  dní  od  doručenia  výzvy  na

zjednanie nápravy. Akékol.vek rozhodnutie správneho orgánu, ktorým bude znemožnené Nájomcovi
vykonávat' podnikateľskú  činnost' a uži'vat'  predmet  nájmu  na  dohodnutý  účel  po  dobu  trvania  tejto

Zmluvy nezakladá právo Nájomcu odstúpit' od te].to Zmluvy.
8.5       Aplikácia ustanovenia § 676 ods. 2 0bčianskeho zákonníka sa vylučuje.

Článok 9
Doručovaníe

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

doporučenej  zásielky  na  adresu  uvedenú  v tejto  Zmluve.  Nájomca je povinný  každú  zmenu  adresy
ohlásit' Prenajímatel'ovi. V prípade, že takúto zmer`u neohlási, Prenajímateľ spravidla preverí aktuálnu

adresu   na   doručovanie   písomností   Nájomcovi   v obchodnom/živnostenskom   registri   a v prípade
rozporu   zápisu  adresy  Nájomcu   podľa  obchodného  registra   s adresou   uvedenou  v záhlaví  tejto

Zmluvy   bude   doručovanie   prebiehať   na   adresu   uvedenú   v obchodnom/živnostenskom   registri.
Doručovanie sa bude spravovat' príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonni'ka (ust. § 45 0Z).

9.2       Nájomca je  povinný  do piatich  (5)  dní  odo  dňa  zaháj.enia  svojej  činnosti  v Predmete  náj.mu  písomne

alebo  prostredníctvom  e-mailu  Prenajímatel'ovi  oznámiť  meno, priezvisko  a kontaktné  údaje  (e-mail
a telefonický kontakt)  osoby,  ktorá je oprávnená v j.eho  mene osobne preberať písomnosti podra tejto

Zmluvy v Predmete zmluvy ale aj mimo neho. Účastníci sa dohodli na tom, že doručenie akejkoľvek

písomnosti  podl'a  tejto  Zmluvy  osobe,  ktoní  Nájomca  oznámil  podľa  tohto  bodu,  sa  považuje  za
doručenie   priamo   Nájomcovi.   T)h   nie   sú   dotknuté   ustanovenia   platných   právnych   predpisov
upravujúcich   doručovanie   písomností.   Nájomca   je   oprávnený   oznámiť   Prenajímatel'ovi   zmenu

kontaktnej  osoby  alebo  d'alšiu  kontaktnú  osobu  s tým,  že  počas  celej  doby  nájmu  je  povinný  mat'

zvolenú aspoň jednu kontaktnú osobu pre osobné doručovanie. Porušenie tejto povinnosti sa považuje

za podstatné porušenie tejto Zmluvy s právom Prenajímatera od nej odstúpiť.

Článok 1o
Záverečné ustanovenia

10.1     Táto  Zmluva  nadobúda  platnosť  a zaväzuj.e  Zmluvné  strany  v deň,  v ktorom  ju  podpíšu  oprávneni'

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   podpíše   Zmluvu   neskôr.   Zmluva   nadobúdaúčinnosť   dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na intemetovej stránke Prenajímatel'a v súlade s ustanovením § 47a

Občianskeho zákonníka. Nájomca berie na vedomie, že na nadobudnutie účinnosti Zmluvy sa vyžaduje

jej zverejnenie prostredníctvom intemetovej stránky Prenajímatel'a, 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,
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ktoré budú  chronologicky  číslované.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  zmluvný  vzťah  založený  touto

Zmluvou  sa  s výnimkou  ust.  §  663  a nasl.  Občianskeho  zákonníka  o nájomnj  zmluve  bude  riadit'
.--`   í{'.ú'p'rí'siú`šr{ými'úéÉ'ŕlroveniami zákona č. 5i3/iggi Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

:|Sí3,::. '.,.?Sqiú'Ýriéz .;ri#y;,.``šíä;í?väzujú,  že  sa  vyvarujú  akýchkoľvek  krokov,  ktoré by znemožnili,  sťažili  aleboL.. ``spQGbybbril[i!pr.áv`q 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 riešit' osobným rokovaním.

10.5    Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účimé alebo neskôr stratia účinnosť, nie je

tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier
sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je 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 údajov a/alebo osobných

údajov členov štatutárneho orgánu, spoločníkov/akcionárov, zamestnancov a poverených osôb druhej
zmluvnej   strany   ].e   viazaná   povinnosťou   mlčanlivosti   v   súlade   s čl.   90   nariaderia   Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvani' osobných
údajov   a   o   voľnom   pohybe   takýchto   údajov,   ktorým   sa   zrušuje   smemica   95/46/ES   (všeobecné

nariadenie  o  ochrane  údajov)  (ďalej  len  ,,Nariaderie``)  a ust.  §  79  zákona  č.  18/2018  Z.  z.  o  ochrane

osobných údajov a o zmene a  doplnení riektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  len
Zákon``).  Zachovávat'  mlčanlivost'  podľa  tohto  bodu  Zmluvy  sú  povinni'  aj  jej  zamestnanci,  jej

štatutámi  zástupcovia,  členovia jej  štatutámeho  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  poučiť všetky  osoby  podľa
tohto  bodu  Zmluvy o povinnosti  zachovávať mlčanlivosť,  a to  aj  po zániku  ich  právneho  vzťahu   k
zmluvnej strane, a o rizikách a nárokoch spojených s porušeru'm tejto povinnosti.

10.7    Zmluvná strana berie na vedomie, že druhá Zmluvná strana spracúva jej osobné údaje, osobné údaje
členov  jg.  štatutámeho  orgánu,   štatutámych  zástupcov,   kontaktných  osôb  a  jej  zamestnancov  v
nevyhnutnom  rozsahu  na  účel  plnenia  podľa  tejto  Zmluvy.  Zmluvná  strana  zároveň  vyhlasuje,  že
osoby  podľa  prvej  vety  tohto  bodu  boli  poučené  o ich  právach  v oblasti  ochrany  osobných  údajov
a povinnosti zachovávať mlčanlivosť, čo potvrdzu].e svojím podpisom.

10.8    Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  sú  oboznámené  s Nariadením,  Zákonom  ako  aj ostatnými  právnymi

predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, čo potvrdzuj.ú svojím podpisom.
10.9    Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  prijali  náležité  organizačné  a technické  opatrenia  na  zabezpečenie

ochrany   osobných   údajov,   a to   najmä   pred   ich   zneužitím,   zničením   alebo   stratou   akýmkoľvek
spôsobom.

10.10  Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že

nikoho  neuviedla  do   omylu  a ustanovenia  tejto  Zmluvy  obsahujú   ich   slobodnú,   vážnu,   určitú
a zrozumiternú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.

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

10.12  Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch,  pričom Prenajímateľ ako aj Nájomca obdržia po

jednom (1) vyhotoveni' Zmluvy.
10.13  Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú:
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Priloha 2- Situdene vymedzenie Predmetu najmu v priestore 

Priloha 3- Faktitra/Splatkovy kalendar - danovy doklad v stitade so zakonom 222/2004 Z.z. 

Zmluvna strana: 

EKO — podnik verejnoprospegnYch slulieb 

zast: — JUDr. Daniel Hulin, povereny vykonom funkcie riaditera 

EKO -podnik VPS 0 
Halakva 20, 832 90 Bratislava 

ItO: 00491870 D1C: 2020887022 
DPH: SK2020887022 

Dna
/Lg. 
	2022 

odtlaEok peEiatky a podpis 

Zmluvna strana:. 

Augistin Mitura — Street Good 

zast. — Ing. Augustin Mitura 

I  dna 	t022 
odt1a'6ok peaatky a pokpis 

RuZiterske vyhlasenie 

Ing. Augustin Mitura, bytom 	 tYmto ako rafter vyhlasujem, 

osobne spinim za Najomcu v4etky povinnosti a zavazky Najomcu voCi Prenajimaterovi podra tejto zmluvy 

a/alebo v suvislosti s riou, ako aj podra inch zmhav, ktore majU uzavrete alebo v budiicnosti medzi sebou 

uzavria, pokiar ich tento nespini riacine a Was, a to aj bez osobitnej vyzvy adresov ej Najom 

Zmluvna strana: 

Ing. Augistin Mitura 

rift'iter 

 

.Lf -2022 
podpis 
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Situa &le vymedzenie predmetu n6jmu 

k zmluve 20/00/2022 o najme Easti obecneho majetku zo dria 29.6.2022 

s vyznaenim predmetu najmu 

JUDr. Daniel Hulin 	 lug. Augusti MI ra 
EKO podnik verejnoprospeWch slufieb 	 Street Goo 

prenajimater 	 najomca 



EKO - podnik verejnoprospegm;rch sluiieb, Halagova 20, 832 90 Bratislava 

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

Cislo Utu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 DPH: SK2020887022 

FAKTORA E. 12022253 
Variabilny symbol: 

K zmluve 

06e1 nAjmu: 

12022253 

20/0D/2022 

predaj mrazenYch pokrmov, kokteilov a nealkoholickYch napojoy z 

dolasneho stanov&a 

Predmet podnikania: kupa tovaru za tkelom jeho predaja konknemu spotrebiterovi 

Odberater: 

Adresa: 

ICO: 

Prevadzkaren: 

Augustin Mitura - Street Good 

Zahradnicka 4843/87, 821 08 Bratislava 

54 694 051 

as obec. pozemku v areali Kuchajda 

IC DPH: Neplatca 

plocha: 9,00 m2  

Predmet najmu jednotkova 

cena 

jednotka mnoistvo jednotka 	spolu [C] 

roZne 

spolu [C] 

mesaEne 

zaujatie priestoru 192,00 9,00 m2 	 1 728,00 144,00 

Celkom za predmet najmu: 1 728,00 144,00 

Celkom za sluiby [V+N]: 1 065,84 88,82 

1. Tepla Ciiitkova voda 0,0000 €/mVrok 0,00 r113 	 0,00 0,00 

2. Vzduchotechnika 0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 

3. Chladenie 0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 

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

5. Upratovanie 0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 

6. Deratizkia/dezinsekcia/dezinfekcia 0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 

7. Fond klriby a oprav 0,0000 €/n4/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 0,3200 €/kWh 3 000,00 kWh/rok 	960,00 80,00 

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

80,00 

11. Odpad zakladny 0,0000 €/previrok 

12. Odpad zvYgenY 0,0000 €/previrok 

13. Odpad zni2eny 65,0000 €/previrok 1 prey. 	 65,00 5,42 

5,42 

14. Kurenie 0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 

15. Vodne a stone 2,0372 €/m3/rok 20,00 rn3 	 40,74 3,40 

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

Spolu za sluiby "N": 88,82 

EKOfrpodn, 
Hatat,w2 20. 8329(1 

ICO: 
1C16pk. - 

29.06.2022 

Vystavil: 
	

Prevzal: 



EKO - podnik veľejnoprospešných služieb,  Halašova  ZO, 832 90 Bľatislava

Bankové spojenie:  Prima banka slovensko, a.s.                                                                                                                            ičo: 49i 87o

Či'slo účtu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008                                                                                                                                 lč DPH: SK2020887022

SPLÁTKOVÝ  KALENDÁR  -   FAKTÚRA

Vaľiabilný symbol:

1( zmluve či'slo:

Odbel.ateľ:

Adresa:

lčo:

Ceny sú uvádzané  v  €

i2022253           (Zhodný vs používat` pri všetkých jednotlivýcli úhradách faktúry !)
2!NOD|2:fJ2.2

Augustín  Mitura -Street Good

Záhradnĺcka 4843/87, 82108  Bratislava

54 694 051                                          IČ DPH:  Neplatca

nájom            nájom               nájom               služby               služby               služby            spolu                uhradit' do           dátum dodania

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

1          144,00              0,00              144,00                88,82                17,76             106,58          250,58            15.07.2022              31. 07. 2022

' , . ; .   í  ., s  ; ' \    ,, ; 1,   !`. í_ :.:   . 1 j .`.   tt  ., . j ,`( Ĺ. !' r 1  i
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