
zmiLuyA 0 NAjmE 
	/OD/2022 

elanok 1 

Zmluvne strany 

Nazov: 
so sidlom: 

Zastitpeny: 

DPH: 
Bankove spojenie: 

U6tu: 
e-mail adresa: 
/d'a lej aj „Prenajimater/ 

a 

EKO - podnik verejnoprospe§nrch sluiieb 
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  

Nazov/Obchodne meno: 
Sidlo: 

gtatutarny zastupca: 
Registra6ne 6islo/zapisany: 
Predmet 6innosti: 	 SHR 	  
Bankove spojenie: 	VUB banka 	  

Cislo Utu: 	 SK67 0200 0000 0025 3762 1658 
Kontaktn6 osoba: 	 Marian Vladiir 	  
e-mail adresa: 
/dalej aj „Najomca" a spolu s Prenajimaterom dalej aj „Zmluvrte strany"/ 

uza tvAraj6 v zmysle § 663 a nasl. zakona 6. 40/1964 Zb. Obtlansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov 
a prislugnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika tut() 

Zmluvu o najme e 	 zo 	 22-- 

/ dalej len ako „Zmluva" / 

elanok 2 
1:Jvodne 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 s uznesenim 6. 2/1990 z 2. 
zasadnutia Miestneho zastupiterstva mestskej 6asti Bratislava — Nove Mesto, konaneho ditia 20.12.1990, 
ktory vykonava spravu majetku Mestskej 6asti Bratislava - Nove Mesto, Junacka 1, Bratislava alebo 

majetku, ktory bol mestskej Easti zverenY. 

2.2 Najomca je SHR osobou podnikajticou podra pravneho poriadku Slovenskej republiky s predmetom 
'Cirtnosti najma v oblasti: vinohradnictvo a vinarstvo. Najomca ma zaujem v ramci svojej podnikaterskej 
C'innosti za'astnif sa podujatia Novomestsky" festival vin 2022. 

elanok 3 
Predmet zmluvy a Predmet najmu 

Juraj Vladar 	  
Mlynarovi6ova 19 85103 Bratislava 
31815791 	  



3.1       Predmetom  tejto  Zmluvy  je  úprava  práv  a  povinností  Zmluvných  strán  pri  nájme  časti  pozemku  s

príslušenstvom v správe Prenajímateľa v prospech Náj.omcu.
3.2       Prenajímateľ vyhlasuje,  že vykonáva  správu nasledovných  nehnutel'nostĺ -pozemok parcela  registra

C`` č.10403/2, o výmere 10.440,00  mz druh pozemku Ostatné plochy,   ktoré sú zapísané na LV č.1226

pre k. ú.  Nové Mesto, obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, okres Bratislava 111 vo vlastníctve Hlavného
Mesta SR Bratislava v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor.

3.3       Prenajĺmatel'  prenecháva  časť  majetku  definovaného  v bode  3.2  tohto  článku  Zmluvy  do  dočasného
užívania nasledovne:

-  časť pozemku s príslušenstvom, ktorý tvon' spevnená plocha o celkovej rozlohe maximálne 15m2 na

jeden príves/foodtruck/stánok  (rozmer  detských  atrakcií  sa  môže  líšiť),  pričom  ich  počet bude  14,
bez porastu za účelom prevádzkovania predajných prívesov určených na ambulantný predaj; touto
Zmluvou    Nájomcovi    (ďalej    aj    „Predmet    nájmu``),    za    čo    sa    Náj.omca    zaväzuje    uhradiť
Prenajímateľovi nájomné dohodnuté v tejto Zmluve. Situačné vymedzenie časti pozemku, ktorý má
byť Predmetom  nájmu  podľa  tejto Zmluvy  tvorí 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 podl.a osobne). obhliadky so stavom na mieste samom
a voči  takémuto  vymedzeniu  nemá  výhrady  a súhlasí  s tým,  čo  má  tvorit.  Predmet  nájmu.  Po
skončení podujatia bude zreálnený nakorko je podkladom pre výpočet nájmu.

Článok 4
Účel nájmu

4.1       Predmet nájmu sa prenajíma  Nájomcovi za účelom prevádzkovania predajných stánkov   určených na

prezentáciu  produktov  a  ambulantný  predaj,  ktorý  predmet  činnosti  je  v  súlade  s  oprávnením  na
výkon jeho  podnikatel'skj  činnosti s nasledovným  sortimentom: jedlo,  nápoje,  pochutiny,  doplnkový
iovar určený na konzumáciu.

4.2       Rozmiestnenie  a  uloženie  predajných  prívesov  však  musí  za  každých  okolností  rešpektovať  rozlohu
Predmetu  nájmu  v súlade  s článkom  3  tejto  Zmluvy  a  musí byt'  schválený  osobou  zodpovednou  za

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

stranu Prenajímateľa.

Nájomca nĺe je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu využívat' Predmet nájmu na  iný
účel  ako  dohodnutý  v tejto  Zmluve.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  Nájomca  je  povinný  Predmet
nájmu užívat'.
Nájomca podpisom  Zmluvy potvrdzuje,  že sa osobnou  prehliadkou 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 vlastnost'ami Predmetu nájmu  v čase jeho odovzdania.  Nájomca berie na  vedomie práva
tretích osôb vzt'ahujúcich sa k pozemku, ktorého čast' tvorí Predmet nájmu a voči týmto právam tretích
osôb, ktoré mu nebránia v užívaní Predmetu nájmu na dohovorený účel nemá výhrady.

Článok 5
Doba nájmu

Zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  určitú,  a to na  termín konania podujatia  Novomestský  festival  vín  2022
dňa  18.  6.  2022  (sobota)  od  14:00 hod.  do   22:00  hod.,  pričom  predmet nájmu  bude odovzdaný  18.  6.
2022  medzi  08:00  hod.  a  10:00  hod.  a  nájomca je  povinný  zabezpečiť  v  tento  deň  rozloženie   svojho

prezentačno predajného stánku. Kontaktnou osobou j.e Zuzana Kmiťová, tel.: 0908 498 582 .
Nájomca  je  povinný  počas  doby  nájmu  podľa  predchádzajúceho  odseku  tejto  Zmluvy  zabezpečiť
nepretržitý  predaj  dňa  18.  6.  2022  v  čase  od  14:00  hod.  do  22:00  hod.,  teda  po  celú  dobu  trvania

podujatia.
Nájomca je povinný bezodkladne po skončení predajnej doby Predmet nájmu opustiť, najneskôr však
do 24:00 hod., pričom je povinný zabezpečiť Predmet nájmu tak, aby zamedzil vzniku škody.
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6.1

6.2

Článok 6
Nájomné a súvisiace platby, Platobné podmienky

Nájomca   sa   na   základe   tejto   Zmluvy   zaväzuje   platiť  za   užívanie   Predmetu   nájmu   nájomné   a

prevádzkové náklady spojené s užívaním Predmetu nájmu. Prenajímatel. a Nájomca sa dohodli na cene
za užívanie Predmetu nájmu podl'a tejto Zmluvy.
Cena nájmu je zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne, a to vo výške 30,00 EUR bez DPH za  1  ks

prezentačno-predaj.ného stánku s rozlohou do gm2 za každý aj. začatý deň, resp. 45,00 EUR bez DPH v
prípade,  že  bude  potrebovat'  zabezpečiť  prístup  a  odber  elektrickej  energie  /d.alej  aj  Nájomné"/.  V
prípade,  že je  Ná).omca  registrovaným  platcom  DPH,  k  Nájomnému bude  pripočítaná  DPH  platná  v
čase zdaniteľného plnenia. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Nájomné Nájomca uhradí naj.neskôr
v 1  deň pred konaním podujatia t.j.  17. 6. 2022 na zálohovej faktúre, ktorú Nájomca obdrží mailom na
mailovú  adresu  uvedenú  v  záhlaví tejto  Zmluvy.  Celková  cena  Nájomného  a  lehoty  splatnosti  budú
uvedené  vo Faktúre s náležitosťami daňového dokladu  v zmysle zákona  č. 222/2004 Z.  z.,  ktorá  tvorí
Prílohu  č.  3  tejto  Zmluvy.  Okamihom  doručenia  Faktúry  Nájomcovi  sa  táto  stáva  dňom  doručenia
neoddeliteľnou prílohou tejto Zmluvy.

6.3       Nájomné sa  považuje za uhradené dňom pripísania platby v prospech bankového účtu  prenajímatel'a
uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

6.4       V prípade,  ak náj.om  skončí  pred  uplynutím  dohodnutej  doby  nájmu  z dôvodov  na  strane  Nájomcu,

prepadá  zaplatená  cena  nájmu  v  plnej  výške  v prospech  Prenajímatel'a  ako  zmluvná  pokuta,  ak  sa
Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, čím nie sú dotknuté iné nároky Prenajímatera, vyplývajúce
z takéhoto ukončenia nájmu.

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

Článok 7
Práva a povinnosti Zmluvných strán

Podčlánok 7.i
Poistenie predmetu ná).mu

7.1.1    Nájomcovi  sa  odporúča  uzatvorit'  a  na  vlastné  náklady  po  celú  dobu  nájmu  udržiavať  vplatnosti
a účinnosti  poistné  zmluvy,   ktoré  budú  pokrývať  poistenie  jeho  majetku,   ktorý   sa  nachádza   na
Predmete   nájmu    a škody   spôsobené   tretím   osobám   v súvislosti   sužívaním   Predmetu   nájmu.
V prípade, že takéto poistenie Nájomca neuzavrie, nemôže si v prípade odcudzenia, poškodenia alebo
hocijakej   d.alšej   škody   na   vlastnom   majetku   alebo   voči   tretím   osobám   túto   škodu   uplatňovat'
u Prenajímatel'a.  V prípade, že je takáto škoda uplatnená  voči Prenajímatel'ovi,  zaväzuje  sa j.u  uhradit'
Nájomca bezodkladne po doručení výzvy zo strany Prenajímateľa a predložení výzvy na jej úhradu zo
strany  tretej osoby. Takéto plnenie sa nepovažuje za bezdôvodné obohatenie na strane Prenajímatera,
ale plnenie záväzku Nájomcu uplatneného tret'ou osobou voči Prenajímaterovi.

7.1.2    Nájomca   berie   na   vedomie   a uznáva,   že   akékorvek   poistenie   uzavreté   zo strany   Prenajímateľa
vzťahujúce sa k Predmetu nájmu sa nebude vzt.ahovať na majetok Nájomcu, bez ohľadu na skutočnost',
či je tento majetok zabudovaný do Predmetu nájmu alebo nie.

7.1.3    Nájomca  i  Prenajĺmatel'  týmto  vzájomne  potvrdzujú,  že  si  neuplatnia  nároky  na  odškodnenie  voči
druhej Zmluvnej strane za straty alebo škody na majetku v tom rozsahu, v akom j.e takáto strata alebo
škoda    poškodenému   uhradená   zpríslušnej   poistnej    zmluvy,   uzatvorenej    podľa    tejto    Zmluvy
Prenajímateľom alebo Nájomcovi, a to ku dňu vzniku takýchto nárokov.

Podčlánok 7.2
ÚdržbaL predmetu nájmu, jeho úpravy a Bezpečnosť
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7.2.1    Nájomca je povinný  počas  doby  nájmu  nepretržite udržiavat' poriadok  a čistotu  na  Predmete nájmu,
ako  aj  v bezprostrednom  okolí  Predmetu  náj.mu  a samotného  miesta  prevádzkovania  obchodného
zariadenia, atrakcie alebo poskytovania služieb a zabezpečiť, aby sa odpad a iné emisie, ktoré vznikajú
v súvislosti s jeho činnosťou na  Predmete nájmu nešírili v okolí Predmetu  nájmu  a neobt'ažovali tretie
osoby.  Za  tým  účelom je  Nájomca  povinný  v celom  rozsahu  vykonávat'  údržbu  a  úpravy  Predmetu
nájmu  spojenú s užívaním Predmetu náj.mu, ako aj opravy a údržbu zariadení, 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 budúcnosti
na Predmete nájmu.  Plnenie tejto povimosti zabezpečuje Nájomca bez zbytočného odkladu a výlučne
na   vlastné   náklady.   Sohl.adom   na   charakter   Predmetu   nájmu   sa   Zmluvné   strany   dohodli,   že
Prenaj.ímatel'   nezabezpečuje   žiadnu   údržbu,   úpravy   a opravy   Predmetu   nájmu,   ani   zariadeni'
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 Nájomcu.

7.2.2    Nájomca  nie je počas doby náj.mu  oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu na Predmete
nájmu   vykonať   úpravy,   stavebné   zmeny   a inštaláciu   nových   technologických   a iných   zariadení
a stavebných prvkov Nájomcu, ktoré budú mat' charakter konštrukcií pevne spojených so zemou (d'alej
len  ,,Úpravy").  Žiadost'  o udelenie  súhlasu  na  Úpravy  musí  obsahovať  opis  požadovaných  Úprav.
Súhlas  Prenajímateľa  s Úpravami  nezakladá  Prenajímatel`ovi  akúkoľvek  zodpovednost'  za  správnost',
dostatočnost' resp.  súlad Úprav s príslušnými právnymi predpismi a  platnými technickými normami`
Ustanovením   tohto   bodu   nie   sú   dotknuté   Drobné   úpravy,   ku   ktorým  je   súhlas   Prenajímateľa
s Drobnými úpravami udelený podpisom tejto Zmluvy.
Funkčnost. (údržbu, opravy a servis) investícií Nájomcu (na jeho vlastné náklady) zabezpečuje Nájomca
v celom rozsahu bez obmedzenia.

7.2.3    Náj.omca  sa zaväzuje,  že akékol'vek 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
vykonávat' akékol.vek  Úpravy  až po  tom,  čo  obdržal k takýmto Úpravám  všetky povolenia  a súhlasy
dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sa zaväzuje 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  území
Slovenskej republiky tak, aby nevznikla škoda na majetku alebo živote a zdraví osôb a nesmie používat'
látky,  postupy  a  zariadenia  poškodzujúce  životné  prostredie  výparmi,   hlukom   (reprodukovanou
hudbou a pod.) a vibráciami alebo inak, nad hranicu prípustnú podľa 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, je povinný zabezpečiť ich predpísané odbomé prehliadky a skúšky,
ako aj odstránenie závad v nich uvedených.

7.2.6    Nájomca   je   povinný   na   viditeľnom   mieste   vbezprostrednom   okolí   Predmetu   nájmu,   kde   bude
vykonávat.   svoj.u   podnikateľskú   činnosť,   umiestnit'   cenníky/váhy   poskytovaného   sortimentu   a na
účtovanie poskytnutých služieb a produktov využívat' výlučne registračné pokladnice.

7.2.7    Povinnosti stanovené v tejto Zmluve sa v plnom rozsahu vzt.ahujú aj na zamestnancov Náj.omcu, či iné
osoby,   ktoré   Nájomca   poverí   alebo   splnomocní   výkonom   ].eho   činností   v súvislosti   sužívaním
Predmetu  nájmu  a prevádzkovaním  svojej  činnosti.  Porušenie  povinností podl'a  tejto  Zmluvy  týmito
osobami má za následok aj porušenie povinností samotným Nájomcom.

Podčlánok 7.3
Prevzatie a vrátenie Predmetu nájmu

7.3.1    Nájomca je povinný  Predmet nájmu  prevziat' dňa  18.  6.  2022 medzi 08:00  hod  a  10:00  hod.  (kontaktná
osoba:   Zuzana   Kmit.ová,   tel   0908   498   582,   okrem   prípadu   vymedzeného   v tejto   Zmluve,   ked.
Prenajímateľ  nie je  povinný  Predmet  nájmu  Nájomcovi  odovzdať.  Neprevzatie  Predmetu  nájmu  zo
strany Nájomcu nemá vplyv na povinnost' Nájomcu platiť Nájomné.



7.3.2   0 prevzatí Predmetu nájmu sa §píše protokol, ktorý bude obsahovat' najmä opis Predmetu nájmu, j.eho
stavu,  vrátane  stavu  a čísiel  meradiel  energií  dodávaných  k stavbe,  nachádzajúcej.  sa  na  Predmete
nájmu,  a  vyhlásenie Nájomcu,  že Predmet nájmu bez výhrad preberá,  pokiar bude Prenajímatel' trvat`
na spísaní takéhoto protokolu.

7.3.3    V prípade  skončenia  Nájmu  je  Nájomca  povinný  na  vla§tné  náklady  do  2  pracovných  dní  odo  dňa
skončenia nájmu z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom:
a)   vypratat`  Predmet  nájmu  -  odstrániť  z Predmetu  nájmu  akýkoľvek  hmotný  maj.etok  Nájomcu,  či

tretích osôb (vrátane rekonštrukcie poškodeného zatrávnenia prípadne inej zelene);
b)  odstránit. 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   a odstránit'   akékoľvek   škody   na    Predmete   nájmu    spôsobené
Nájomcom alebo vyprataním majetku Nájomcu a odstraňovaním jeho Úprav.
Nájomca je ďalej povinný do 2 dní odo dňa skončenia nájmu:

d)  uhradit'  všetky  nedopľatky  spojené  s Predmetom  nájmu  vrátane  neuhradeného  náj.omného,  resp.

jeho alikvotnú časť za dobu nájmu.
7.3.4    0 odovzdaní  Predmetu  náj.mu  spíšu  Zmluvné  strany  protokol,  pokial'  bude  Prenajímatel'  trvat`  na

spísaní takéhoto protokolu. Na obsah protokolu sa primerane použijú ustanovenia bodu 7.3.2 Zmluvy.
Prenajímatel'  nie  je  povinný  Predmet  nájmu  prevziať  za   predpokladu,   že  nie  sú  splnené  všetky

podmienky   podľa   bodu   7.3.3   Zmluvy.   V takom   prípade   je   Nájomca   vomeškaní   s odovzdaním
Predmetu nájmu.

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

povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo  výške 20,- € za každý  aj začatý deň omeškania.
Prenajímater    má    rovnako    vtakom    prípade    právo,    nie    však    povinnosť    vypratat'    Predmet
nájmu, odstránit. všetky úpravy, vykonať opravy a uviest. Predmet nájmu do takého stavu, v akom bol
ku dňu odovzdania  Nájomcovi, pričom Prenajímateľ 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  hnutel`né  a nehnutel'né  veci

(vrátane  vstavaní a úprav  Nájomcu)  nachádzajúce  sa  v Predmete nájmu,  ktoré  budú  Prenajímateľom
protokolárne   spísané   sa   stanú   kúpnou   zmluvou   vlastníctvom   Prenajímateľa   za   kumulatívneho
splnenia nasled ovných p odmienok:

a)   Prenajímateľ Nájomcovi po mámom 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)   Nájomca ani v lehote do 15 dní od odoslania oznámenia Prenajímatel.a podľa písm.  a) tohto bodu
všetky veci z Predmetu náj.mu neodstráni;

c)   Nájomca  v pozícii Dodávateľa  vecí vyhotoví Prenajímateľovi v pozícii Odberatel'a  vecí faktúru v
hodnote  100,-  EUR  bez  DPH  za  neodstránené  hnuteľné  a nehnutel.né  veci  (vrátane  vstavaní
a úprav  Nájomcu) nachádzajúce sa na Predmete nájmu.  V prípade,  že je Nájomca  registrovaným

platcom DPH, k fakturovanej hodnote bude pripočítaná DPH platná v čase zdanitel.ného plnenia.
Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v prípade,  že  Nájomca  z pozície  dodávateľa  faktúru  nevyhotoví,
môže v súlade so Zákonom o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.   túto faktúru v mene a na
účet  Nájomcu  vyhotovit'  Prenaj.ímatel',  na  čom  sa  Zmluvné  strany  výslovne  dohodli  a  Nájomca
akceptuje  takto  vyhovenú  faktúru.  Faktúru  v mene  a na  účet  Nájomcu  vyhotovuje  Prenajímatel`

podľa zákona členského štátu, v ktorom je miesto dodania vecí;
d)  Prenaj.ímatel'  zaplatí  fakturovanú  sumu  na  účet  Nájomcu  alebo  povinnosť  zaplatit'  túto  sumu

zanikne  iným spôsobom zániku záväzkov.

Po  splnení  uvedených  podmienok  sa  Nájomca  zaväzuje  na  základe  tohto  článku  Zmluvy  všetky
Prenajímateľom  spísané  hnuterné  a nehnutel'né  veci,  ktoré  ostali  na Predmete  náj.mu  previest'  na
Prenajímateľa za uvedenú sumu, pričom pre prípad pochybností platí, že zaplatením sumy 100,- EUR
bez  DPH  sa  považuje  za  vysporiadanú  aj  protihodnota  toho,  o čo  sa  zvýšila  hodnota  Predmetu
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nájmu.  Prenajímateľ je  oprávnený  úhradu  uvedenej.  sumy  realizovať  aj  formou    započítania  tejto

pohl.adávky  Nájomcu  voči  svojim  splatným  pohľadávkam.  Na  účely  tohto  ustanovenia  sa  nárok
Nájomcu stane splatným mámym uplynutím dodatočnej lehoty podľa písm. b) tohto bodu Zmluvy.

Podčlánol( 7.4
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.4.1    Nájomca  je  oprávnený  prenechať  Predmet  nájmu  alebo  jeho  časť  do  podnáj.mu  (alebo  do  užívania
zakéhokol`vek   titulu   a akýmkol.vek   spôsobom)   len   s výslovným   a vopred   udeleným   písomným
súhla§om  Prenajímateľa,  daným pred  uzavreti'm príslušnej  zmluvy  o podnájme  (inej zmluvy).  Súhlas
Prenajímateľa  musí  byť  daný  ako  súhlas  s konkrétnym  znením  zmluvy  o podnájme  (inej  zmluvy),
ktori má Nájomca v úmysle uzavriet'.
Ak vyššie uvedeným spôsobom súhlas Prenaji'matel.a nebol daný, alebo ak Náj.omca 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  užívat'  Predmet  nájmu  v súlade  § touto  Zmluvou tak,  aby
Nájomca  užívaním Predmetu nájmu nespôsoboval Prenajímatel.ovi a tretím osobám škodu ani hrozbu
vzniku škody, ani ich neobmedzoval v ich užívacích a vlastni'ckych právach.

7.4.3    Nájomca  je  povinný  v prípade  nebezpečenstva  hroziacej   alebo  vzniknutej   škody  na   zdraví  alebo
majetku   umožnit'  Prenajímateľovi,   prípadne   inej   poverenej   osobe   alebo   oprávnenej   osobe   podl'a
zákona, vstup na Predmet nájmu.

7.4.4    Prenajímateľ  je  oprávnený  po  predchádzajúcej  dohode  kedykol.vek  kontrolovat`  plnenie  povinností
Nájomcu  podl'a  tejto  Zmluvy  a užívanie  Predmetu  nájmu  a za  týmto účelom  vstupovať na  Predmetu
nájmu.  V prípade,  že  k dohode  o kontrole  nedôjde,  je  Prenaj.ímater  tak  oprávnený  urobiť  v termíne
oznámenom  Prenajímatel.om,  a to  aj  za  predpokladu,  že  Nájomca  sa  v tomto  termíne  vpredmete
nájmu nenachádza.

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

7.4.6    Nájomca  nie je  oprávnený umiestňovať ani  chovať akékoľvek  zvieratá  na Predmete nájmu,  pokiar sa
Zmluvné strany nedohodnú inak.

7.4.7    Nájomca j.e povinný bezodkladne po uzavretí tejto zmluvy informovat. Mestskú časť Bratislava - Nové
mesto o uzavretí tejto Zmluvy.

7.4.8    Nájomca je povinný  rešpektovať a dodržiavať POŽIARNO  BEZPEČNOSTNÉ  POKYNY -na podujatí
Novomestský festival vín 2022, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto Zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto
Zmluvy.   Porušenie   tejto   povinnosti   sa   považuje  za   podstatné  porušenie   tejto   Zmluvy   s právom
Prenajímateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.

7.4.9    Ná).omca  sa zaväzuj.e rešpektovat. a dodržiavať Kódex trhovníka", ktorý tvori' Prílohu č. 5 tejto Zmluvy
a je   neoddelitel.nou   súčast'ou   tejto   Zmluvy.   Porušenie   tejto   povinnosti   sa   považuje  za   podstatné

porušenie tejto Zmluvy s právom Prenajímateľa od tejto Zmluvy odstúpit'.

7.4.10  Nájomca  je  povinný  požiadať  Mestskú  časť  13ratislava-Nové  Mesto  o povolenie  vjazdu  za  účelom
zásobovania   na   Predmet   nájmu,   pričom   je   povinný   dodržiavat'   dobu   určenú   na   zabezpečenie
zásobovania  stanovenú  touto  Zmluvou  v čase  od  06:00  hod.  do  09:00  hod..   Na  každý  jednotlivý
vjazd/vykládku/výjazd, resp. vjazd/nakládku/výjazd j.e stanovená doba v rozsahu do max. 15 minút.

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

7.4.12  Nájomca  je  povinný  používat'  na  Predmete  nájmu  kompostovateľný,  biologicky  rozložiteľný  riad,

poháre  a pribory  a slamky  v súlade  s STN  EN  13432  v platnom  znení  /ďalej  len  ,,EN  13432"/  a na
vyzvanie oprávnených osôb sa preukázat` certifikátom vydaným autorizovanou skúšobňou  podl'a  EN
13432.  V prípade,  ak  Nájomca  nesplní  povinnost' podl'a  predchádzajúcej  vety  tohto  bodu  Zmluvy,  je
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povinný používať systém vratných pohárov realizovaný počas trvania podujatia Novomestský festival
vín  2022  Zároveň je  Nájomca  povinný  pri  predaji  sortimentu  používat'  kompostovatel'né,  biologický
rozložitel.né vrecká a tašky z papiera, príp. bioplastu.

7.4.13 Nájomca   je   povinný   dodržiavat'   počas   doby   trvania   poduj.atia   zákaz   predaja   liehu,   destilátov
a spotrebitel'sky   balených   alkoholických   nápojov   a zákaz   rozlievania   akýchkol'vek   alkoholických
nápojov s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v článku 4. tejto Zmluvy.

7.4.14 Nájomca je povinný  užívať logo  Novej  Tržnice,  EKO  podniku  VPS  a logo  mest§kej  časti  Bratislava  -
Nové Mesto v rámci akejkol'vek ďalšej komunikácie na §ociálnych sieťach (Facebook, Instagram a pod.)
v rámci propagácie Nájomcu a podujatia Novomestský festival vín 2022.

Podčlánok 7.5
Zmluvné pokuty

7.5.1    Zmluvné  strany  sa  dohodli, 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  tejto  Zmluvy,  a to  aj  opakovane.

Zmluvná pokuta je splatná na výzvu Prenaj.ímatel'a.
7.5.2   Zaplatením zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy nezaniká povinnost', splnenie ktorej zmluvná pokuta

zabezpečuje, ani nárok na náhradu škody v celom rozsahu.

Článok s
Skončenie nájmu

8.1       Nájom skončí uplynutím dohodnutej doby nájmu s uplatnením podl.a bodu 5.1 tejto zmluvy.
8.2       Nájom môže skončit' písomnou dohodou zmluvných strán i pred uplynutím dohodnutej doby nájmu.
8.3       Prenajímateľ môže od tejto zmluvy odstúpit', ak:

a)   Nájomca prenechá Predmet nájmu alebo jeho čast' do podnájmu v rozpore s touto Zmluvou;
b)   Nájomca užíva  Predmet nájmu v rozpore so Zmluvou alebo právnymi predpismi,- t. j.  ak Ná).omca

poruší  niektoní  zo  svojich  povinností  prevzatých  touto  Zmluvou   alebo   právnymi  predpismi
a nezjedná nápravu ani v dodatočne poskytnutej lehote;

c)   Nájomca je v omeškaní s úhradou Nájomného alebo iného peňažného plnenia podľa tejto 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  doručenia   písomného  odstúpenia
Nájomcovi.   V takom   prípade   je   Prenajímatel'   oprávnený   v   pĺsomnom   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  vrátit.  dovtedy  poskytnuté  plnenia,  pokial'  v tejto
Zmluve nie je uvedené inak. Odstúpenie nemá spätné účinky.

Článok 9
Domčovanie

9.1       Písomnosti na základe tejto zmluvy sa doručujú druhej zmluvnej §trane osobne alebo prostredníctvom
doporučenej  zásielky  na  adresu  uvedenú  v tejto  Zmluve.  Nájomca  je  povinný  každú  zmenu  adresy
ohlásit'  Prenajímateľovi.  V prípade,  že  takúto  zmenu  neohlási,  je  Prenajímateľ  povinný  preverovať
aktuálnu    adresu    na    doručovanie    písomnosti'    Nájomcovi    v obchodnom/živnostenskom    registri
a v prípade rozporu zápisu adresy Nájomcu podľa obchodného registra s adresou uvedenou v záhlaví
tejto  Zmluvy  bude  doručovanie  prebiehat'  na  adresu  uvedenú  v obchodnom/živnostenskom  registri.
Zásielka  sa  považuje  za  doručenú  v deň,  keď ju  dotknutá  zmluvná  strana  prevzala  alebo  odmietla

prevziať.  V prípade,  že  druhá  zmluvné  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 zá§ielka považuje za doručenú dňom jej prevzatia dnihou zmluvnou stranou alebo
dňom, ked' sa zásielka vrátila ako neprevzatá odosielateľovi.
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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,
v ktorom druhá zmluvná strana podpíše Zmluvu neskôr.
Zmluva  nadobúda účinnost'  dňom  nasledujúcim  po  dni jej  zverejnenia  v  Centrálnom  registri  zmlúv
v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka. Nájomca berie na vedomie, že na nadobudnutie
účinnosti Zmluvy sa vyžaduje jej zvere).nenie prostredníctvom CRZ, s čím súhlasí.

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

považujú za podstatné, zosúladia Zmluvu s aktuálnym stavom, vo forme jej písomných dodatkov, ktoré
budú chronologicky číslované. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzt'ah založený touto Zmluvou
sa  s výnimkou  ust.  §  663  a nasl.  Občianskeho  zákonníka  o nájomnej  zmluve  bude  riadit'  príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

10.3     Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  sa  vyvarujú  akýchkoľvek  krokov,  ktoré  by  znemožnili,  st`ažili  alebo
spochybnili práva, povinnosti alebo záväzky, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.

10.4     Zmluvné strany sa  dohodli,  že prípadné spory týkajúce sa  záväzkov a povinností vplývajúcich z tejto
Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú predno§tne riešiť osobným rokovaním.

10.5     Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnost', nie je
tým dotknutá platnost. 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,

pokial' 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  štatutámeho orgánu,  spoločníkov/akcionárov,  zamestnancov a poverených osôb druhej
zmluvnej   strany   je   viazaná   povinnosťou   mlčanlivosti   v   súlade   sčl.   90   nariadenia   Európskeho

parlamentu 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   95/46/ES   (všeobecné
nariadenie  o  ochrane  údajov)  (ďalej  len  „Nariadenie``)  a u§t.  §  79  zákona  č.  18/2018  Z.  z.  o  ochrane
osobných  údajov  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení neskorších predpisov  (d'alej  len
Zákon").   Zachovávať  mlčanlivost.   podľa   tohto   bodu   zmluvy   sú   povinní   aj  jej   zamestnanci,   jej

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

prichádzajú  akýmkol.vek  spôsobom  do  kontaktu  s osobnými  údajmi.  Povinnosť  podl'a  tohto  bodu
Zmluvy  nad`alej  trvá  aj  po  zániku  Zmluvy  bez  obmedzenia,  čo  Zmluvná  strana  berie  na  vedomie
a nemá  voči  tomu  žiadne  výhrady.  Zmluvná  strana  sa  zaväzui.e  vopred  poučit'  všetky  osoby  podl.a
tohto  bodu  Zmluvy  o povinnosti  zachovávať mlčanlivost',  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,   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 zachovávat' mlčanlivosť, čo potvrdzuje svojím podpisom.

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

predpismi v oblasti odirany osobných údajov, čo potvrdzujú svojím podpisom.
10.9     Zmluvné   strar`y   vyhlasujú,   že  prijali  náležité  organizačné  a technické  opatrenia   na   zabezpečenie

ochrany   osobných   údajov,   a to   najmä   pred   ich   zneužitím,   zničením   alebo   stratou   akýmkorvek
spôsobc`m.

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 zrozumiteľnú vôľu, prej.avenú bez tiesne a[ebo nápadne nevýhodných podmienok.

10.11   Zmluvné  strany  zhodne  vyhlasujú,  že  si  túto  Zmluvu  pozome  prečĺtali,  jej  obsahu  porozumeli  a  na
znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami  ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných
strán.
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ZMLUyA 0 NAJME 
c.  	/OD/2022 

elanok 1 
Zmluvrie strany 

Nazov: 
so sidlom: 
ZashapenY: 

DPH: 
Bankove spojenie: 
islo 

e-mail adresa: 
/d'alej aj „Prenajimater/ 

a 

EKO - podnik verejnoprospe§nYch sluiieb 
Hala§ova 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  

Nazov/Obchodne meno: 
Sidlo: 

gtatutarny zastupca: 
RegistraCrte aslo/zapisanY: 
Predmet Einnosti: 	 SHR 	  
Bankove spojenie: 	VUB banka 	  

Cislo Utu: 	 SK67 0200 0000 0025 3762 1658 
Kontaktna osoba: 	 Marian Vladar 	  
e-mail adresa: 
kfalej aj „Najomca" a spolu s Prenajimatefom clalej aj „Zmluvne strany"/ 

uzatvarajii v zmysle § 663 a nasl. zakona.6. 40/1964 Zb. OHiansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov 
a prislu§nymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika hat() 

Zmluvu o najme 	C 	zo diria ." C.  
/ dalej len ako „Zmluva" / 

tlanok 2 
T.:Jvodne ustanovenia 

2.1 Prenajimater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podra zakona*C". 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s uznesenim'6. 2/1990 z 2. 
zasadnutia Miestneho zastupiterstva mestskej 6asti Bratislava — Nove Mesto, konaneho cliia 20.12.1990, 

ktory vykonava spravu majetku Mestskej .easti Bratislava - Nove Mesto, Junacka 1, Bratislava alebo 

majetku, ktory bol mestskej C"asti zverenY. 

2.2 Najomca je SHR osobou podnikajticou podra pravneho poriadku Slovenskej republiky s predmetom 
annosti najma v oblasti: vinohradnictvo a vinarstvo. Najomca ma zaujem v ramci svojej podnikaterskej 

e'innosti zuastnif sa podujatia Novomestsky festival vin 2022. 

elanok 3 
Predmet zmluvy a Predmet najmu 

Juraj Vladar 	  
MlynarovRova 19 85103 Bratislava 
31815791 	  



3.1       Predmetom  tejto  Zmluvy  je  úprava  práv  a  povinností  Zmluvných  strán  pri  nájme  časti  pozemku  s

príslušenstvom v správe Prenajímateľa v prospech Náj.omcu.
3.2       Prenajímateľ vyhlasuje,  že vykonáva  správu nasledovných  nehnutel'nostĺ -pozemok parcela  registra

C`` č.10403/2, o výmere 10.440,00  mz druh pozemku Ostatné plochy,   ktoré sú zapísané na LV č.1226

pre k. ú.  Nové Mesto, obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, okres Bratislava 111 vo vlastníctve Hlavného
Mesta SR Bratislava v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor.

3.3       Prenajĺmatel'  prenecháva  časť  majetku  definovaného  v bode  3.2  tohto  článku  Zmluvy  do  dočasného
užívania nasledovne:

-  časť pozemku s príslušenstvom, ktorý tvon' spevnená plocha o celkovej rozlohe maximálne 15m2 na

jeden príves/foodtruck/stánok  (rozmer  detských  atrakcií  sa  môže  líšiť),  pričom  ich  počet bude  14,
bez porastu za účelom prevádzkovania predajných prívesov určených na ambulantný predaj; touto
Zmluvou    Nájomcovi    (ďalej    aj    „Predmet    nájmu``),    za    čo    sa    Náj.omca    zaväzuje    uhradiť
Prenajímateľovi nájomné dohodnuté v tejto Zmluve. Situačné vymedzenie časti pozemku, ktorý má
byť Predmetom  nájmu  podľa  tejto Zmluvy  tvorí 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 podl.a osobne). obhliadky so stavom na mieste samom
a voči  takémuto  vymedzeniu  nemá  výhrady  a súhlasí  s tým,  čo  má  tvorit.  Predmet  nájmu.  Po
skončení podujatia bude zreálnený nakorko je podkladom pre výpočet nájmu.

Článok 4
Účel nájmu

4.1       Predmet nájmu sa prenajíma  Nájomcovi za účelom prevádzkovania predajných stánkov   určených na

prezentáciu  produktov  a  ambulantný  predaj,  ktorý  predmet  činnosti  je  v  súlade  s  oprávnením  na
výkon jeho  podnikatel'skj  činnosti s nasledovným  sortimentom: jedlo,  nápoje,  pochutiny,  doplnkový
iovar určený na konzumáciu.

4.2       Rozmiestnenie  a  uloženie  predajných  prívesov  však  musí  za  každých  okolností  rešpektovať  rozlohu
Predmetu  nájmu  v súlade  s článkom  3  tejto  Zmluvy  a  musí byt'  schválený  osobou  zodpovednou  za

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

stranu Prenajímateľa.

Nájomca nĺe je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu využívat' Predmet nájmu na  iný
účel  ako  dohodnutý  v tejto  Zmluve.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  Nájomca  je  povinný  Predmet
nájmu užívat'.
Nájomca podpisom  Zmluvy potvrdzuje,  že sa osobnou  prehliadkou 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 vlastnost'ami Predmetu nájmu  v čase jeho odovzdania.  Nájomca berie na  vedomie práva
tretích osôb vzt'ahujúcich sa k pozemku, ktorého čast' tvorí Predmet nájmu a voči týmto právam tretích
osôb, ktoré mu nebránia v užívaní Predmetu nájmu na dohovorený účel nemá výhrady.

Článok 5
Doba nájmu

Zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  určitú,  a to na  termín konania podujatia  Novomestský  festival  vín  2022
dňa  18.  6.  2022  (sobota)  od  14:00 hod.  do   22:00  hod.,  pričom  predmet nájmu  bude odovzdaný  18.  6.
2022  medzi  08:00  hod.  a  10:00  hod.  a  nájomca je  povinný  zabezpečiť  v  tento  deň  rozloženie   svojho

prezentačno predajného stánku. Kontaktnou osobou j.e Zuzana Kmiťová, tel.: 0908 498 582 .
Nájomca  je  povinný  počas  doby  nájmu  podľa  predchádzajúceho  odseku  tejto  Zmluvy  zabezpečiť
nepretržitý  predaj  dňa  18.  6.  2022  v  čase  od  14:00  hod.  do  22:00  hod.,  teda  po  celú  dobu  trvania

podujatia.
Nájomca je povinný bezodkladne po skončení predajnej doby Predmet nájmu opustiť, najneskôr však
do 24:00 hod., pričom je povinný zabezpečiť Predmet nájmu tak, aby zamedzil vzniku škody.
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6.1

6.2

Článok 6
Nájomné a súvisiace platby, Platobné podmienky

Nájomca   sa   na   základe   tejto   Zmluvy   zaväzuje   platiť  za   užívanie   Predmetu   nájmu   nájomné   a

prevádzkové náklady spojené s užívaním Predmetu nájmu. Prenajímatel. a Nájomca sa dohodli na cene
za užívanie Predmetu nájmu podl'a tejto Zmluvy.
Cena nájmu je zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne, a to vo výške 30,00 EUR bez DPH za  1  ks

prezentačno-predaj.ného stánku s rozlohou do gm2 za každý aj. začatý deň, resp. 45,00 EUR bez DPH v
prípade,  že  bude  potrebovat'  zabezpečiť  prístup  a  odber  elektrickej  energie  /d.alej  aj  Nájomné"/.  V
prípade,  že je  Ná).omca  registrovaným  platcom  DPH,  k  Nájomnému bude  pripočítaná  DPH  platná  v
čase zdaniteľného plnenia. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Nájomné Nájomca uhradí naj.neskôr
v 1  deň pred konaním podujatia t.j.  17. 6. 2022 na zálohovej faktúre, ktorú Nájomca obdrží mailom na
mailovú  adresu  uvedenú  v  záhlaví tejto  Zmluvy.  Celková  cena  Nájomného  a  lehoty  splatnosti  budú
uvedené  vo Faktúre s náležitosťami daňového dokladu  v zmysle zákona  č. 222/2004 Z.  z.,  ktorá  tvorí
Prílohu  č.  3  tejto  Zmluvy.  Okamihom  doručenia  Faktúry  Nájomcovi  sa  táto  stáva  dňom  doručenia
neoddeliteľnou prílohou tejto Zmluvy.

6.3       Nájomné sa  považuje za uhradené dňom pripísania platby v prospech bankového účtu  prenajímatel'a
uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

6.4       V prípade,  ak náj.om  skončí  pred  uplynutím  dohodnutej  doby  nájmu  z dôvodov  na  strane  Nájomcu,

prepadá  zaplatená  cena  nájmu  v  plnej  výške  v prospech  Prenajímatel'a  ako  zmluvná  pokuta,  ak  sa
Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, čím nie sú dotknuté iné nároky Prenajímatera, vyplývajúce
z takéhoto ukončenia nájmu.

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

Článok 7
Práva a povinnosti Zmluvných strán

Podčlánok 7.i
Poistenie predmetu ná).mu

7.1.1    Nájomcovi  sa  odporúča  uzatvorit'  a  na  vlastné  náklady  po  celú  dobu  nájmu  udržiavať  vplatnosti
a účinnosti  poistné  zmluvy,   ktoré  budú  pokrývať  poistenie  jeho  majetku,   ktorý   sa  nachádza   na
Predmete   nájmu    a škody   spôsobené   tretím   osobám   v súvislosti   sužívaním   Predmetu   nájmu.
V prípade, že takéto poistenie Nájomca neuzavrie, nemôže si v prípade odcudzenia, poškodenia alebo
hocijakej   d.alšej   škody   na   vlastnom   majetku   alebo   voči   tretím   osobám   túto   škodu   uplatňovat'
u Prenajímatel'a.  V prípade, že je takáto škoda uplatnená  voči Prenajímatel'ovi,  zaväzuje  sa j.u  uhradit'
Nájomca bezodkladne po doručení výzvy zo strany Prenajímateľa a predložení výzvy na jej úhradu zo
strany  tretej osoby. Takéto plnenie sa nepovažuje za bezdôvodné obohatenie na strane Prenajímatera,
ale plnenie záväzku Nájomcu uplatneného tret'ou osobou voči Prenajímaterovi.

7.1.2    Nájomca   berie   na   vedomie   a uznáva,   že   akékorvek   poistenie   uzavreté   zo strany   Prenajímateľa
vzťahujúce sa k Predmetu nájmu sa nebude vzt.ahovať na majetok Nájomcu, bez ohľadu na skutočnost',
či je tento majetok zabudovaný do Predmetu nájmu alebo nie.

7.1.3    Nájomca  i  Prenajĺmatel'  týmto  vzájomne  potvrdzujú,  že  si  neuplatnia  nároky  na  odškodnenie  voči
druhej Zmluvnej strane za straty alebo škody na majetku v tom rozsahu, v akom j.e takáto strata alebo
škoda    poškodenému   uhradená   zpríslušnej   poistnej    zmluvy,   uzatvorenej    podľa    tejto    Zmluvy
Prenajímateľom alebo Nájomcovi, a to ku dňu vzniku takýchto nárokov.

Podčlánok 7.2
ÚdržbaL predmetu nájmu, jeho úpravy a Bezpečnosť
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7.2.1    Nájomca je povinný  počas  doby  nájmu  nepretržite udržiavat' poriadok  a čistotu  na  Predmete nájmu,
ako  aj  v bezprostrednom  okolí  Predmetu  náj.mu  a samotného  miesta  prevádzkovania  obchodného
zariadenia, atrakcie alebo poskytovania služieb a zabezpečiť, aby sa odpad a iné emisie, ktoré vznikajú
v súvislosti s jeho činnosťou na  Predmete nájmu nešírili v okolí Predmetu  nájmu  a neobt'ažovali tretie
osoby.  Za  tým  účelom je  Nájomca  povinný  v celom  rozsahu  vykonávat'  údržbu  a  úpravy  Predmetu
nájmu  spojenú s užívaním Predmetu náj.mu, ako aj opravy a údržbu zariadení, 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 budúcnosti
na Predmete nájmu.  Plnenie tejto povimosti zabezpečuje Nájomca bez zbytočného odkladu a výlučne
na   vlastné   náklady.   Sohl.adom   na   charakter   Predmetu   nájmu   sa   Zmluvné   strany   dohodli,   že
Prenaj.ímatel'   nezabezpečuje   žiadnu   údržbu,   úpravy   a opravy   Predmetu   nájmu,   ani   zariadeni'
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 Nájomcu.

7.2.2    Nájomca  nie je počas doby náj.mu  oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu na Predmete
nájmu   vykonať   úpravy,   stavebné   zmeny   a inštaláciu   nových   technologických   a iných   zariadení
a stavebných prvkov Nájomcu, ktoré budú mat' charakter konštrukcií pevne spojených so zemou (d'alej
len  ,,Úpravy").  Žiadost'  o udelenie  súhlasu  na  Úpravy  musí  obsahovať  opis  požadovaných  Úprav.
Súhlas  Prenajímateľa  s Úpravami  nezakladá  Prenajímatel`ovi  akúkoľvek  zodpovednost'  za  správnost',
dostatočnost' resp.  súlad Úprav s príslušnými právnymi predpismi a  platnými technickými normami`
Ustanovením   tohto   bodu   nie   sú   dotknuté   Drobné   úpravy,   ku   ktorým  je   súhlas   Prenajímateľa
s Drobnými úpravami udelený podpisom tejto Zmluvy.
Funkčnost. (údržbu, opravy a servis) investícií Nájomcu (na jeho vlastné náklady) zabezpečuje Nájomca
v celom rozsahu bez obmedzenia.

7.2.3    Náj.omca  sa zaväzuje,  že akékol'vek 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
vykonávat' akékol.vek  Úpravy  až po  tom,  čo  obdržal k takýmto Úpravám  všetky povolenia  a súhlasy
dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sa zaväzuje 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  území
Slovenskej republiky tak, aby nevznikla škoda na majetku alebo živote a zdraví osôb a nesmie používat'
látky,  postupy  a  zariadenia  poškodzujúce  životné  prostredie  výparmi,   hlukom   (reprodukovanou
hudbou a pod.) a vibráciami alebo inak, nad hranicu prípustnú podľa 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, je povinný zabezpečiť ich predpísané odbomé prehliadky a skúšky,
ako aj odstránenie závad v nich uvedených.

7.2.6    Nájomca   je   povinný   na   viditeľnom   mieste   vbezprostrednom   okolí   Predmetu   nájmu,   kde   bude
vykonávat.   svoj.u   podnikateľskú   činnosť,   umiestnit'   cenníky/váhy   poskytovaného   sortimentu   a na
účtovanie poskytnutých služieb a produktov využívat' výlučne registračné pokladnice.

7.2.7    Povinnosti stanovené v tejto Zmluve sa v plnom rozsahu vzt.ahujú aj na zamestnancov Náj.omcu, či iné
osoby,   ktoré   Nájomca   poverí   alebo   splnomocní   výkonom   ].eho   činností   v súvislosti   sužívaním
Predmetu  nájmu  a prevádzkovaním  svojej  činnosti.  Porušenie  povinností podl'a  tejto  Zmluvy  týmito
osobami má za následok aj porušenie povinností samotným Nájomcom.

Podčlánok 7.3
Prevzatie a vrátenie Predmetu nájmu

7.3.1    Nájomca je povinný  Predmet nájmu  prevziat' dňa  18.  6.  2022 medzi 08:00  hod  a  10:00  hod.  (kontaktná
osoba:   Zuzana   Kmit.ová,   tel   0908   498   582,   okrem   prípadu   vymedzeného   v tejto   Zmluve,   ked.
Prenajímateľ  nie je  povinný  Predmet  nájmu  Nájomcovi  odovzdať.  Neprevzatie  Predmetu  nájmu  zo
strany Nájomcu nemá vplyv na povinnost' Nájomcu platiť Nájomné.



7.3.2   0 prevzatí Predmetu nájmu sa §píše protokol, ktorý bude obsahovat' najmä opis Predmetu nájmu, j.eho
stavu,  vrátane  stavu  a čísiel  meradiel  energií  dodávaných  k stavbe,  nachádzajúcej.  sa  na  Predmete
nájmu,  a  vyhlásenie Nájomcu,  že Predmet nájmu bez výhrad preberá,  pokiar bude Prenajímatel' trvat`
na spísaní takéhoto protokolu.

7.3.3    V prípade  skončenia  Nájmu  je  Nájomca  povinný  na  vla§tné  náklady  do  2  pracovných  dní  odo  dňa
skončenia nájmu z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom:
a)   vypratat`  Predmet  nájmu  -  odstrániť  z Predmetu  nájmu  akýkoľvek  hmotný  maj.etok  Nájomcu,  či

tretích osôb (vrátane rekonštrukcie poškodeného zatrávnenia prípadne inej zelene);
b)  odstránit. 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   a odstránit'   akékoľvek   škody   na    Predmete   nájmu    spôsobené
Nájomcom alebo vyprataním majetku Nájomcu a odstraňovaním jeho Úprav.
Nájomca je ďalej povinný do 2 dní odo dňa skončenia nájmu:

d)  uhradit'  všetky  nedopľatky  spojené  s Predmetom  nájmu  vrátane  neuhradeného  náj.omného,  resp.

jeho alikvotnú časť za dobu nájmu.
7.3.4    0 odovzdaní  Predmetu  náj.mu  spíšu  Zmluvné  strany  protokol,  pokial'  bude  Prenajímatel'  trvat`  na

spísaní takéhoto protokolu. Na obsah protokolu sa primerane použijú ustanovenia bodu 7.3.2 Zmluvy.
Prenajímatel'  nie  je  povinný  Predmet  nájmu  prevziať  za   predpokladu,   že  nie  sú  splnené  všetky

podmienky   podľa   bodu   7.3.3   Zmluvy.   V takom   prípade   je   Nájomca   vomeškaní   s odovzdaním
Predmetu nájmu.

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

povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo  výške 20,- € za každý  aj začatý deň omeškania.
Prenajímater    má    rovnako    vtakom    prípade    právo,    nie    však    povinnosť    vypratat'    Predmet
nájmu, odstránit. všetky úpravy, vykonať opravy a uviest. Predmet nájmu do takého stavu, v akom bol
ku dňu odovzdania  Nájomcovi, pričom Prenajímateľ 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  hnutel`né  a nehnutel'né  veci

(vrátane  vstavaní a úprav  Nájomcu)  nachádzajúce  sa  v Predmete nájmu,  ktoré  budú  Prenajímateľom
protokolárne   spísané   sa   stanú   kúpnou   zmluvou   vlastníctvom   Prenajímateľa   za   kumulatívneho
splnenia nasled ovných p odmienok:

a)   Prenajímateľ Nájomcovi po mámom 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)   Nájomca ani v lehote do 15 dní od odoslania oznámenia Prenajímatel.a podľa písm.  a) tohto bodu
všetky veci z Predmetu náj.mu neodstráni;

c)   Nájomca  v pozícii Dodávateľa  vecí vyhotoví Prenajímateľovi v pozícii Odberatel'a  vecí faktúru v
hodnote  100,-  EUR  bez  DPH  za  neodstránené  hnuteľné  a nehnutel.né  veci  (vrátane  vstavaní
a úprav  Nájomcu) nachádzajúce sa na Predmete nájmu.  V prípade,  že je Nájomca  registrovaným

platcom DPH, k fakturovanej hodnote bude pripočítaná DPH platná v čase zdanitel.ného plnenia.
Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v prípade,  že  Nájomca  z pozície  dodávateľa  faktúru  nevyhotoví,
môže v súlade so Zákonom o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.   túto faktúru v mene a na
účet  Nájomcu  vyhotovit'  Prenaj.ímatel',  na  čom  sa  Zmluvné  strany  výslovne  dohodli  a  Nájomca
akceptuje  takto  vyhovenú  faktúru.  Faktúru  v mene  a na  účet  Nájomcu  vyhotovuje  Prenajímatel`

podľa zákona členského štátu, v ktorom je miesto dodania vecí;
d)  Prenaj.ímatel'  zaplatí  fakturovanú  sumu  na  účet  Nájomcu  alebo  povinnosť  zaplatit'  túto  sumu

zanikne  iným spôsobom zániku záväzkov.

Po  splnení  uvedených  podmienok  sa  Nájomca  zaväzuje  na  základe  tohto  článku  Zmluvy  všetky
Prenajímateľom  spísané  hnuterné  a nehnutel'né  veci,  ktoré  ostali  na Predmete  náj.mu  previest'  na
Prenajímateľa za uvedenú sumu, pričom pre prípad pochybností platí, že zaplatením sumy 100,- EUR
bez  DPH  sa  považuje  za  vysporiadanú  aj  protihodnota  toho,  o čo  sa  zvýšila  hodnota  Predmetu
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nájmu.  Prenajímateľ je  oprávnený  úhradu  uvedenej.  sumy  realizovať  aj  formou    započítania  tejto

pohl.adávky  Nájomcu  voči  svojim  splatným  pohľadávkam.  Na  účely  tohto  ustanovenia  sa  nárok
Nájomcu stane splatným mámym uplynutím dodatočnej lehoty podľa písm. b) tohto bodu Zmluvy.

Podčlánol( 7.4
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.4.1    Nájomca  je  oprávnený  prenechať  Predmet  nájmu  alebo  jeho  časť  do  podnáj.mu  (alebo  do  užívania
zakéhokol`vek   titulu   a akýmkol.vek   spôsobom)   len   s výslovným   a vopred   udeleným   písomným
súhla§om  Prenajímateľa,  daným pred  uzavreti'm príslušnej  zmluvy  o podnájme  (inej zmluvy).  Súhlas
Prenajímateľa  musí  byť  daný  ako  súhlas  s konkrétnym  znením  zmluvy  o podnájme  (inej  zmluvy),
ktori má Nájomca v úmysle uzavriet'.
Ak vyššie uvedeným spôsobom súhlas Prenaji'matel.a nebol daný, alebo ak Náj.omca 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  užívat'  Predmet  nájmu  v súlade  § touto  Zmluvou tak,  aby
Nájomca  užívaním Predmetu nájmu nespôsoboval Prenajímatel.ovi a tretím osobám škodu ani hrozbu
vzniku škody, ani ich neobmedzoval v ich užívacích a vlastni'ckych právach.

7.4.3    Nájomca  je  povinný  v prípade  nebezpečenstva  hroziacej   alebo  vzniknutej   škody  na   zdraví  alebo
majetku   umožnit'  Prenajímateľovi,   prípadne   inej   poverenej   osobe   alebo   oprávnenej   osobe   podl'a
zákona, vstup na Predmet nájmu.

7.4.4    Prenajímateľ  je  oprávnený  po  predchádzajúcej  dohode  kedykol.vek  kontrolovat`  plnenie  povinností
Nájomcu  podl'a  tejto  Zmluvy  a užívanie  Predmetu  nájmu  a za  týmto účelom  vstupovať na  Predmetu
nájmu.  V prípade,  že  k dohode  o kontrole  nedôjde,  je  Prenaj.ímater  tak  oprávnený  urobiť  v termíne
oznámenom  Prenajímatel.om,  a to  aj  za  predpokladu,  že  Nájomca  sa  v tomto  termíne  vpredmete
nájmu nenachádza.

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

7.4.6    Nájomca  nie je  oprávnený umiestňovať ani  chovať akékoľvek  zvieratá  na Predmete nájmu,  pokiar sa
Zmluvné strany nedohodnú inak.

7.4.7    Nájomca j.e povinný bezodkladne po uzavretí tejto zmluvy informovat. Mestskú časť Bratislava - Nové
mesto o uzavretí tejto Zmluvy.

7.4.8    Nájomca je povinný  rešpektovať a dodržiavať POŽIARNO  BEZPEČNOSTNÉ  POKYNY -na podujatí
Novomestský festival vín 2022, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto Zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto
Zmluvy.   Porušenie   tejto   povinnosti   sa   považuje  za   podstatné  porušenie   tejto   Zmluvy   s právom
Prenajímateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.

7.4.9    Ná).omca  sa zaväzuj.e rešpektovat. a dodržiavať Kódex trhovníka", ktorý tvori' Prílohu č. 5 tejto Zmluvy
a je   neoddelitel.nou   súčast'ou   tejto   Zmluvy.   Porušenie   tejto   povinnosti   sa   považuje  za   podstatné

porušenie tejto Zmluvy s právom Prenajímateľa od tejto Zmluvy odstúpit'.

7.4.10  Nájomca  je  povinný  požiadať  Mestskú  časť  13ratislava-Nové  Mesto  o povolenie  vjazdu  za  účelom
zásobovania   na   Predmet   nájmu,   pričom   je   povinný   dodržiavat'   dobu   určenú   na   zabezpečenie
zásobovania  stanovenú  touto  Zmluvou  v čase  od  06:00  hod.  do  09:00  hod..   Na  každý  jednotlivý
vjazd/vykládku/výjazd, resp. vjazd/nakládku/výjazd j.e stanovená doba v rozsahu do max. 15 minút.

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

7.4.12  Nájomca  je  povinný  používat'  na  Predmete  nájmu  kompostovateľný,  biologicky  rozložiteľný  riad,

poháre  a pribory  a slamky  v súlade  s STN  EN  13432  v platnom  znení  /ďalej  len  ,,EN  13432"/  a na
vyzvanie oprávnených osôb sa preukázat` certifikátom vydaným autorizovanou skúšobňou  podl'a  EN
13432.  V prípade,  ak  Nájomca  nesplní  povinnost' podl'a  predchádzajúcej  vety  tohto  bodu  Zmluvy,  je
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povinný používať systém vratných pohárov realizovaný počas trvania podujatia Novomestský festival
vín  2022  Zároveň je  Nájomca  povinný  pri  predaji  sortimentu  používat'  kompostovatel'né,  biologický
rozložitel.né vrecká a tašky z papiera, príp. bioplastu.

7.4.13 Nájomca   je   povinný   dodržiavat'   počas   doby   trvania   poduj.atia   zákaz   predaja   liehu,   destilátov
a spotrebitel'sky   balených   alkoholických   nápojov   a zákaz   rozlievania   akýchkol'vek   alkoholických
nápojov s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v článku 4. tejto Zmluvy.

7.4.14 Nájomca je povinný  užívať logo  Novej  Tržnice,  EKO  podniku  VPS  a logo  mest§kej  časti  Bratislava  -
Nové Mesto v rámci akejkol'vek ďalšej komunikácie na §ociálnych sieťach (Facebook, Instagram a pod.)
v rámci propagácie Nájomcu a podujatia Novomestský festival vín 2022.

Podčlánok 7.5
Zmluvné pokuty

7.5.1    Zmluvné  strany  sa  dohodli, 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  tejto  Zmluvy,  a to  aj  opakovane.

Zmluvná pokuta je splatná na výzvu Prenaj.ímatel'a.
7.5.2   Zaplatením zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy nezaniká povinnost', splnenie ktorej zmluvná pokuta

zabezpečuje, ani nárok na náhradu škody v celom rozsahu.

Článok s
Skončenie nájmu

8.1       Nájom skončí uplynutím dohodnutej doby nájmu s uplatnením podl.a bodu 5.1 tejto zmluvy.
8.2       Nájom môže skončit' písomnou dohodou zmluvných strán i pred uplynutím dohodnutej doby nájmu.
8.3       Prenajímateľ môže od tejto zmluvy odstúpit', ak:

a)   Nájomca prenechá Predmet nájmu alebo jeho čast' do podnájmu v rozpore s touto Zmluvou;
b)   Nájomca užíva  Predmet nájmu v rozpore so Zmluvou alebo právnymi predpismi,- t. j.  ak Ná).omca

poruší  niektoní  zo  svojich  povinností  prevzatých  touto  Zmluvou   alebo   právnymi  predpismi
a nezjedná nápravu ani v dodatočne poskytnutej lehote;

c)   Nájomca je v omeškaní s úhradou Nájomného alebo iného peňažného plnenia podľa tejto 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  doručenia   písomného  odstúpenia
Nájomcovi.   V takom   prípade   je   Prenajímatel'   oprávnený   v   pĺsomnom   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  vrátit.  dovtedy  poskytnuté  plnenia,  pokial'  v tejto
Zmluve nie je uvedené inak. Odstúpenie nemá spätné účinky.

Článok 9
Domčovanie

9.1       Písomnosti na základe tejto zmluvy sa doručujú druhej zmluvnej §trane osobne alebo prostredníctvom
doporučenej  zásielky  na  adresu  uvedenú  v tejto  Zmluve.  Nájomca  je  povinný  každú  zmenu  adresy
ohlásit'  Prenajímateľovi.  V prípade,  že  takúto  zmenu  neohlási,  je  Prenajímateľ  povinný  preverovať
aktuálnu    adresu    na    doručovanie    písomnosti'    Nájomcovi    v obchodnom/živnostenskom    registri
a v prípade rozporu zápisu adresy Nájomcu podľa obchodného registra s adresou uvedenou v záhlaví
tejto  Zmluvy  bude  doručovanie  prebiehat'  na  adresu  uvedenú  v obchodnom/živnostenskom  registri.
Zásielka  sa  považuje  za  doručenú  v deň,  keď ju  dotknutá  zmluvná  strana  prevzala  alebo  odmietla

prevziať.  V prípade,  že  druhá  zmluvné  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 zá§ielka považuje za doručenú dňom jej prevzatia dnihou zmluvnou stranou alebo
dňom, ked' sa zásielka vrátila ako neprevzatá odosielateľovi.
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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,
v ktorom druhá zmluvná strana podpíše Zmluvu neskôr.
Zmluva  nadobúda účinnost'  dňom  nasledujúcim  po  dni jej  zverejnenia  v  Centrálnom  registri  zmlúv
v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka. Nájomca berie na vedomie, že na nadobudnutie
účinnosti Zmluvy sa vyžaduje jej zvere).nenie prostredníctvom CRZ, s čím súhlasí.

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

považujú za podstatné, zosúladia Zmluvu s aktuálnym stavom, vo forme jej písomných dodatkov, ktoré
budú chronologicky číslované. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzt'ah založený touto Zmluvou
sa  s výnimkou  ust.  §  663  a nasl.  Občianskeho  zákonníka  o nájomnej  zmluve  bude  riadit'  príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

10.3     Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  sa  vyvarujú  akýchkoľvek  krokov,  ktoré  by  znemožnili,  st`ažili  alebo
spochybnili práva, povinnosti alebo záväzky, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.

10.4     Zmluvné strany sa  dohodli,  že prípadné spory týkajúce sa  záväzkov a povinností vplývajúcich z tejto
Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú predno§tne riešiť osobným rokovaním.

10.5     Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnost', nie je
tým dotknutá platnost. 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,

pokial' 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  štatutámeho orgánu,  spoločníkov/akcionárov,  zamestnancov a poverených osôb druhej
zmluvnej   strany   je   viazaná   povinnosťou   mlčanlivosti   v   súlade   sčl.   90   nariadenia   Európskeho

parlamentu 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   95/46/ES   (všeobecné
nariadenie  o  ochrane  údajov)  (ďalej  len  „Nariadenie``)  a u§t.  §  79  zákona  č.  18/2018  Z.  z.  o  ochrane
osobných  údajov  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení neskorších predpisov  (d'alej  len
Zákon").   Zachovávať  mlčanlivost.   podľa   tohto   bodu   zmluvy   sú   povinní   aj  jej   zamestnanci,   jej

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

prichádzajú  akýmkol.vek  spôsobom  do  kontaktu  s osobnými  údajmi.  Povinnosť  podl'a  tohto  bodu
Zmluvy  nad`alej  trvá  aj  po  zániku  Zmluvy  bez  obmedzenia,  čo  Zmluvná  strana  berie  na  vedomie
a nemá  voči  tomu  žiadne  výhrady.  Zmluvná  strana  sa  zaväzui.e  vopred  poučit'  všetky  osoby  podl.a
tohto  bodu  Zmluvy  o povinnosti  zachovávať mlčanlivost',  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,   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 zachovávat' mlčanlivosť, čo potvrdzuje svojím podpisom.

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

predpismi v oblasti odirany osobných údajov, čo potvrdzujú svojím podpisom.
10.9     Zmluvné   strar`y   vyhlasujú,   že  prijali  náležité  organizačné  a technické  opatrenia   na   zabezpečenie

ochrany   osobných   údajov,   a to   najmä   pred   ich   zneužitím,   zničením   alebo   stratou   akýmkorvek
spôsobc`m.

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 zrozumiteľnú vôľu, prej.avenú bez tiesne a[ebo nápadne nevýhodných podmienok.

10.11   Zmluvné  strany  zhodne  vyhlasujú,  že  si  túto  Zmluvu  pozome  prečĺtali,  jej  obsahu  porozumeli  a  na
znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami  ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných
strán.
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10.12 Tato Zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, prR'om Prenajimater obdrIi jedno vyhotovenie a Najomca 
jedno vvhotovenie. 

10.13 Neoddeliternjtmi prilohami tejto Zmluvy sU: 

Priloha 	- Vypis z prislukeho registra 
Priloha 2- Situabe vymedzenie Predmetu najmu v priestore • podorys 
Priloha 3- Fakhara - daiiovy doklad v sulade so zakonom 222/2004 Z. z. 
Priloha L 4 - PO2IARNOBEZPECNOSTNE POKYNY - „Novomestsky festival yin 2022" 
Priloha 5 - Kodex trhovnika „Novomestsky festival yin 2022" 
Priloha 6 - Usmemenie Mestskej Cash Bratislava - Nove Mesto, oddelenie iivotneho prostredia a 6zemneho planovania 

k nakladaniu s odpadom pri priIeitosti konania podujatia „NovomestskY festival yin 2022.." 

Zmluvna strana: 
EKO - podnik verejnoprospeg4ch slufieb 
zast: JUDr. Daniel 'Rutin (poverenjr vedenim) 

Zmluvna strana: 
....SHR Juraj \nadir 
zast: Marian Vladar 

/ 

	  dna 14.6.2022 
odtla'tbk peiatky a podpis 

JUDAti VI 	LR 
samost. 	 ,aci rornik 
miynarovieb 	03 Bra 	iva 
ICCI.11.815.U,- 	.L.18251 ita 14.6.2022 
odtla6ok peaatky a podpis 

Ruaterske vyhlasenie 

...Marian Vlaciar 	 nar. 	ytom 	 tSrmto ako mate vyhlasujem, fe 
osobne spinim za Islajomcu v§etky povirmosti a zavazky Najomcu voi Prenajimaterovi podra tejto zmluvy 
a/alebo v suvislosti s fiou, ako aj podra inch zmluv, ktore majii uzavrete alebo v buchicnosti medzi sebou 
uzavrU, pokiar ich tento nespini riadne a vas, a to aj bez osobitnej qzvy adresovanej Najomcovi. 

Zmluvni strana: 
Marian Vladar 
rueiter 

JURA1.VLADAR 
samoctdine 	"-i; 'ornfk 

4 00....3:t  615.7 ,ok, 	6«yapj a-44.6.2022 

podpis 

Priloha 4 k Zmluve - 

PO2IARNOBEZPECNOSTNE POKYNY 

„NovomestskS,  festival yin 2022" 

Pravnicke a podnikajUce fyzicke osoby, ktore si prenajali predajne stanky su povinne zabezpe&waf pinenie 
tjrchto povinnosti na Useku ochrany pred poiiarmi po6s trvania podujatia "Novomestskjr festival vin 2022" 
v stIlade s § 4 a 5 zakona NR SR e. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiiarmi v znenf neskorgich predpisov a 
vgeobecne zavaznylch nariadenf hlavneho mesta SR Bratislavy: 

1. 	Strpief vjikon preventivnych protipoiiarnych kontrol opravnenjrmi osobami na vj/kon tejto kontroly 
a bez odkladu odstratiovaf zistene nedostatky. 

9 



	

2. 	Kaidy stanok musi byt vybaveny vhodnym druhom hasiaceho pristroja $ dostatanYm mnoistvom 
hasiva, tak, aby trhovnik vedel vykonat prvotny haseny zasah v pripade vzniku poiiaru v jeho 
stanku. Pre stanky je povinny'hasiaci pristroj prenosny 6 kg pragkovy. V pripade, ak by mohlo d6jsf k 
paiaru tukov v stanku ( &Reza, verke panvice s olejom a pod.) stanok vybavif aj prenosnym 
hasiacim pristrojom 6 I, ktory umoiiiuje hasenie poiiarov triedy F. Hasiace pristroje musia byf platne 
minimalne do konca roku 2022. 

	

3. 	Painaf si tak, aby nedochadzalo k vzniku poZiarov najma: 
a. pri pouiivani tepelnych, elektrickyc.h, plynovych a inch spotrebi&v 
b. pri skladovani, manipulacii a pouiivanr horravych, horenie podporujucich alebo poiiame 
c. nebezpe6nych la tok, 
d. pri manipulacii s otvorenkm °Mom 
e. skladovat material tak, aby nedoglo k zaprataniu Unikovych ciest, zniieniu moinosti 

evakuacie ()sob. 
4. Nevykonavaf Ziadne neodborne zasahy do elektrickej ingtalacie, tieto moiu vykonaf len osoby s 

prislugnou odbomou sposobilosfou, neprefaiovat elektricke obvody nadmemym pripajanim 
elektrickych spotrebRov. 

5. SpotrebiC'e pouiivaf len ked s v dobrom technickom stave a za podmienok uvedenych v navode 
vyrobcu, nepotaivaf pogkodene tepelne spotrebiCe. 

6. Spotrebl6e ingtalovaf v bezpenej vzdialenosti od horravych materialov a v sulade s mivodom od 
vyrobcu. 

7. Spotrebk'e prevadzkovaf za staleho dozoru. Bez dozoru mono prevadzkovaf len take spotrebi&, 
ktorYch kongtruk'6ne vyhotovenie to dovoruje a je to uvedene v navode vyrobcu. 

	

8. 	Dodr'Ziavaf zakaz faj&nia v predajnych stankoch. 
9. Skladovanie horravych plynov a horenie podporujucich plynov je mo'ine len podra ustanoveni 

vyhlagky .124/2000 Z. z., v jednom stanku gastro prevadzky skladovat max. 2 frage PB fliag t. j. 1 
fraga prevadzkova a 1 fraga ( pohotovostna alebo zasobna ). V priestoroch trhov nie je moine zriadit 
iiaden sklad horravych plynov. 

10. Maximalne prikony pre jednotlive stanky sü urerte nasledovne: 
a. stanok typ 1 pre darekovy sortiment a stanok typ 2 pre balene potraviny - 3kW; 
b. stanok typ 3 pre predaj jedla utt'eneho na priamu konzumaciu typ obCerstvenie, stanok typ 5 

pre predaj napojov - 12kW. 
Do kaideho stanku bude naingtalovanY rozvádzac s istenim pre tieto maximalne hodnoty celkoveho 
prikonu elektrickej energie / 12kW alebo 3kW - podra typu stanku I. 

11. Dodr2iavaf pokyny a usmernenia vydane Protipoiiarnou asisten&lou hliadkou pritomnou na 
Verkono&lych trhoch. 

12. Po skorieni prevadzkovej doby : 
a. zhasnUf horiace svie&y; 
b. vypnuf elektric_ke spotrebr6e a odpojif ich zo zasuvky. 

13. V pripade vzniku po'iiaru : 
a. pokUsif sa poiiar uhasif vlastnym prenosnym hasiacim pristrojom; 
b. v sUvislosti so zdolavanim poiiaru nevyvolaf bezdtwodne paiarny poplach, vykonaf 

nevyhnutne opatrenia pre zachranu ohrozenYch osOb a na zamedzenie girenia poiiaru; 
c. poskytnUf pomoc zasahujUcej hasi6kej jednotke a na vyzvu jej velitera poskytnUf vecne 

prostriedky na zdolanie poiiaru; 
d. privolaf pomoc na telefonnych 

Integrovank zachrannk system 	 112 
Hasies4 a zachrannk utvar hl. mesta SR Bratislavy 	150 

Doleiite telefonne eisla: 
0800 111 567 Elektrarne  
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Plynarne 0850 111 727 
Voclarne 0800 121 333 

Tiesnove volania 
Policia 158 
Zachranna sluiba 155, 16 155 

Poznamka: 
V pripade, ak HasiNky a zachranny Utvar Hlavneho mesta SR Bratislavy uth vo svojom rozhodnuti 
me podmienky podujatia, najomca sa zavazuje uzavrief s Prenajimaterom dodatok k tejto Zmluve, 
predmetom ktoreho bude akceptacia podmienok ufeenych v rozhodnuti Hasfeskeho a zachranneho 
utvaru Hlavneho mesta SR Bratislavy. 

Priloha e". 5 k Zmluve 

K6clex trhovnika „Novomests4 festival vin 2022" 

Kaidy predajca verkonanych trhov sa zavazuje dodr.2iaval KOdex dobreho trhovnika a viesf svojich 
predajcov k dodrilavaniu nasledovqdi zasad: 

- Svojim spravanim a pristupom, pornikanymi produktami a sluibami a vzhradom na svoj stanok sa 
budem snaif o maximalnu spokojnosf navgtevnikov. 

- Budem dbaf na kvalitu a erstvosf pornikam'rch tovarov, pochu tin a sluZieb. 
- Kaideho zakaznika pozdravirn a na zaver predajneho rozhovoru podakujem. 

Budem dbaf na poriadok, 'istotu a hygienu pomikanYch tovarov a pochutin, stanku aj okoliteho 
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priestoru ako aj pracovneho ob1e6enia predajcov. 

Dodriim v§etky zmluvrie podmienky najmu stanku,budem chranif majetok a naklady 
prevadzkovateia, re§pektoval upozornenia spravcu trhov. 

Zabezpe6im riadne oznaenie ponilkanfth tovarov, pochutin a sluiieb viditernjrmi cenovkami. 
- Budern separovaf recyklovaternj,  odpad vznikajiici pri prevadzke. 

Podra Kodexu dobreho trhovnika sa Nlajomca ako predajca zavazuje k nasledovnjrm povinnostiam, a to: 

original povolenia umiestnif na viditernom mieste (pravjr horn rob stanku) a na vyzvanie 
opravnenjrch °sob sa preukazaf tjtmto povolenim. 
pri predaji oHerstvenia: 
o preukazaf sa povolenim k 6innosti od prisluKneho organu verejneho zdravotnictva; 
o preukazaf sa dokladom o kiipe biodegradovaternfth materialov; 
o dodthavaf zasady osobnej hygieny, zabezpeaf v umjrvacom dreze tealcu teplu vodu 

a vlastml smetrua nadobu; 
o obsluhujuci personal musi maf vyhovujuce pracovne ob1e6enie a musi byf zdravotne 

a odborne sposob4; 
o vgetky potraviny vratane pokrmov musia byf znameho povodu, zdravotne negkodne, 

v spotrebrijrch lehotach, podavane do nenavratny'ch obalov, v mieste konania akcie 
musia byf k nahliadnutiu doklady o nadobudnuti tovaru; 

o pri priprave a podavani pokrmov musi byf doddiavanjr teplotrijr refazec, v 
dostato&tom mnoistve musia byf zabezpe6ene chladiace zariadenia na uskladnenie 
potravin vyiadujucich chladenie, nakladaf s tukom/olejom pouiitjrm pri priprave 
jedal v sulade s ustanoveniami zakona'6. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

Zml u vna strana: 
SHR Juraj Vladar 
zast: Marian Vladar 

	  dna. 	 

odt1a6'ok pe6iatky a pod pis 
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Usmernenie Mestskej 6asti Bratislava - Nove Mesto, oddelenie iivotneho 
prostredia a dzemneho planovania k nakladaniu s odpadom pri prileiitosti 

konania prileiitost4ch trhov 

1. Prevadzkovatelia 	vykonavajuci 	predaj 	napojoy, 	obeerstvenia, 	potravin 	a ineho 
nepotravinoveho sortimentu musia maf povolenie k einnosti od priskAneho organu 
yerejneho zdravotnictva, prip. pisomne oznamenie o zaeati einnosti v sulade s § 52 ods. 8 
zak. e. 355/2007 Z.z.. 

2. Predaj potravin, pokrmov a napojov a ineho nepotravinoveho sortimentu je moné realizovaf 
na bezpragnom mieste z predajnYch stankov, ktore mo2u byf otvorene iba z prednej easti, 
v ktorej je umiestnenY predajnY putt. V stanku musia byf pracovnici aj potraviny chraneni 
pied nepriaznivYmi vonkajgimi vplyymi. Vystavovane a skladovane potraviny a napoje musia 
byf zabezpetene proti akernukorvek zneeisteniu. 

3. Pre uvedenu einnosf je potrebne zabezpeeif vodu, ktora splña poiiadayky Vyhlagky MZ SR e. 
247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej 
vody, programe monitorovania a mana2mente rizik pri zasobovanf pitnou vodou v zneni 
neskort"Ich predpisov v mieste konania hromadneho podujatia. 

4. Pri stankoch s predajom napojoy a pokrmov je potrebne zabezpetif dostatoene mno2stvo 
odpadovych nadob a kontajnery na tuhY komunalny odpad a ich pravidelne yyprazdriovanie 
podra potreby a okolie predajneho miesta uclaiavaf v Eistote. 

5. Pre zamestnancov stankov s predajom potravin, pokrmov a napojov musia byf zabezpeeene 
WC vo vzdialenosti do 100 m a musia by oddelene od zachodov pre konzumentov. 

6. V pripade predaja pokrmov a napojoy je potrebne zabezpeeif zachody pre konzumentov vo 
vzdialenosti do 100 m. 

7. Napoje a obeerstvenie podavaf len do nenavratnYch obalov. 
8. Zariadenia na osobnii hygienu je potrebne vybavif dostatoenYm mnoistvom 

toaletnych potrieb (tekute mydlo, papierove utierky, dezinfekcia na ruky), poeas podujatia 
v nich zabezpeeif dozor, priebeine eistenie a dezinfekciu. 

9. Pred zaeatim podujatia a po skonteni podujatia zabezpeeif vydstenie dotknutYch priestorov. 
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