
ZMLUVA 0 NAJME NEBYTOCH PRIESTOROV 

C. 11/2022 

danok 1 
Zmluvne strany 

Nazov: 

so sidlom: 
zashipeny: 

IC DPH: 
bankove spojenie: 
'61slo tktu: 
e-mail adresa: 
/d'alej aj „Prenajimater/ 

a 

EKO - podnik verejnoprospanYch 

Halagova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr.Daniel Hulin 
491 870 
S K2020887022 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
ekovps@ekovps.sk  

Nazov: 
Sidlo: 

DPH: 
tatutarny zastupca: 
Registra6neislo/zapisany: 
Bankove spojenie: 
Cislo tktu: 
e-mail adresa: 
/d'alej aj „Najomca" a spolu s Prenajimaterom d'alej aj „Zmluvne strany"/ 

uzatvarajta podra zakona'6. 116/1990 Zb. o najme a podnajme nebytovych priestorov 
v zneni neskorgich predpisov hat° 

zmluvu o najme nebytovych priestorov 
/ d'alej len ako „Zmluva" / 

tlanok 2 
Uvodne ustanovenia 

2A Prenajimatel' 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 "asti Bratislava — Nove mesto, konaneho dila 20.12.1990, 
ktory vykonava spravu majetku Mestskej asti Bratislava - Nove Mesto, Junacka 1, Bratislava alebo 
majetku, ktory bol mestskej "asti zvereny. Prenajimater pri uzatvarani tejto zmluvy vystupuje v mene 

vlastnika zvereneho majetku. 
2.2 Najomca je fyzickou osobou podnikajtacou podFa pravneho poriadku Slovenskej republiky 

s predmetom Cinnosti najma v oblasti Pohostinska 6innosf a vyroba hotovych jeclal pre vydajne. 
Najomca ma zaujem v ramci svojej podnikatekkej "innosti zriadif v nehnuteinostiach v sprave 

Prenajimatel'a svoju obchodnit prevadzku. Vypis zo 2ivnostenskeho registra Najomcu tvori Prilohu 1 

tejto Zmluvy. 

Phu Le Van , podnik zahranienej fyzickej osoby 

Rolnicka 18/9033, 83107 Bratislava 
47833017 
neplatca 
Phu Le Van 
OR OS BA1 , odd. Po, vloi.L 2576/8 



lariok 3 
Predmet najmu 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je uprava pray a povinnosti Zmluvr4/ch stran pri najme nebytorch 
priestorov v sprave Prenajimatera v prospech Najomcu. 

3.2 Prenajimater vyhlasuje, e vykonava spravu nasledovrq'Ich nehnuternosti: 
objekt TrZnice nachadzajucej sa na ul. ancova 112 v Bratislave, postavem't na parc. 6. 10403/1 
vo 14/mere 4775 m2  druh pozemku Zastavane plochy a nadvoria, zapisanej na LV 6. 1226 pre k.u. 
Nove Mesto, obec Bratislava — m.d. Nove Mesto, okres Bratislava III vo vlastnictve Hlavneho mesta 
SR Bratislava, Primacialne nam. 1, Bratislava, SR (d'alej aj „Trinica"); 
v ramci Trinice okrem ineho aj prevadzkoveho priestoru 6. 61/B, 85, 85A, 41, 105 o rozlohe 67,9 m2  
nachadzajuceho sa na prizemi v Trnici (d'alej aj „Predmet riajmu"). Situaene vymedzenie easti 
priestoru, ktor3"/ ma tvorif v ramci TrInice Predmet najmu podra tejto Zmluvy tvori Prilohu 6. 2 
tejto Zmluvy. Najomca vyhlasuje, e taketo vymedzenie Predmetu najmu je dostatoene zrejme 
a ureite, pri&mi situaene vymedzenie, ktore tvori Prilohu'6. 2 tejto Zmluvy siahlasi podra osobnej 
obhliadky so stavom na mieste samom a voel takemuto vymedzeniu nema vhrady a salasi 
s tSrm, eo ma tvorif Predmet najmu. 

3.3 Prenajimater prenechava Predmet najmu touto Zmluvou Najomcovi do doeasneho ulivania, za o sa 
Najomca zavazuje hradif Prenajimaterovi najomne a uhrady s najmom spojene dohodnute v tejto 
Zmluve. 

3.4 Predmet najmu tvori uzamykaterrVI priestor ohranieen stenami a vorna spevnena plocha. Najomca je 
spolu s Predmetom najmu opravnen taivaf spoloene priestory Tfinice — zasobovacie trasy, socialne 
zariadenia, 14/fahy, kontajnery na odpad nachadzajuce sa v suterene Tfinice. Najomca berie na 
vedomie, e spolciene priestory budti uIvaf aj thi najomcovia v TrInici, navgtevnici Trinice, ako aj 
tretie osoby. Najomca sa zavazuje uilvaf spolo6ne priestory Trinice tak, aby qkonom svojho priva 
nezasahoval do pray inch uiivaterov, ani ich vo qkone ich pray neobmedzoval. 

lanok 4 
Creel najmu 

4.1 Predmet najmu sa prenajima Najomcovi za ueelom poskytovania pohostinslq/ch a regtauraen)'Ich 
slulieb, TS/chleho oHerstvenia a stravovania, ktor)',  predmet einnosti je v sulade s opravnenim na 
vj/kon jeho podnikaterskej einnosti. 

4.2 Najomca nie je opravnen)'/ bez predchadzajaceho pisomneho suhlasu MU M B-NM vyulivaf 
Predmet najmu na in üe1 ako dohodnut v tejto Zmluve, rovnako ako nie je opravnenj/ menif druh 
pondkaneho tovaru a sluiieb. Najomca je povinrVI vyuilvaf Predmet najmu v31uene v sulade so 
vgeobecrie zavazmimi pravnymi predpismi a predpismi vzfahujucimi sa na Trinicu a jej jednotlive 
prevadzkove priestory. 

4.3 Najomca podpisom Zmluvy potvrdzuje, e sa osobnou obhliadkou oboznamil so stavom Predmetu 
najmu a tento je v stave spOsobilom na dohodnuqr ael a nevykazuje 2iadne vady, ktore by mu branili 
v ulivani Predmetu najmu na ifeel dohodnutj/ touto Zmluvou a le od Prenajimatera sa nevyiaduje 
iiadna uprava, prispOsobenie, pripadne me pinenie vratane zabezpeeenia suhlasov uradov 
v suvislosti so stavom a vlastnosfami Predmetu najmu v.e a s e jeho odovzdania. 

banok 5 
Doba najmu 

5.1 Zmluva sa uzatvara na dobu ur6ito na dobu 5 (pat') rokov. Najom za6ina plynof clnorn nadobudnutia 
tieinnosti tejto Zmluvy. 

Clanok 6 
Najomne a savisiace platby, Platobne podmienky 

6.1 Najomca sa na zaklade tejto Zmluvy zavazuje platif najomne a prevadzkove naklady spojene 
s uIvanl Predmetu najmu. 

Prenajtmater: 	 Najomca: 



6.2 Zmluvne strany sa dohodli na najomnom vo vygke 551,25 EUR bez DPH /d'alej aj „Najomne"/ za 

kaidy aj zdaty mesiac najmu. V pripade, 2e je Najomca registrovanym platcom DPH, k Najomnemu 
bude pripodtana DPH platna v ease zdaniterneho pinenia. Celkova cena Najomneho a lehoty 
splatnosti buciU uvedene vo FaktUre/Splatkovom kalendari — s nalaitosfami danoveho dokladu 
v zmysle zakona L 222/2004 Z. z., ktory tvori Prilohu L 3 tejto Zmluvy. Okamihom doru&nia novej 
FaktUry/Splatkoveho kalendira Najomcovi sa tato stava driom dortkenia neoddeliternou prilohou 
tejto Zmluvy a nahradza predchadzajacu Fakturu/Splitkovy kalendar. Zmluvne strany sa dohodli na 

torn, e v pripade skort&nia najmu podra tejto Zmluvy, lehota splatnosti posledneho pinenia 
v prospech Prenajimatel'a (teda Najomneho a zalohy na Uhrady nezahrnute v Najomnom, pripadne 
inch pineni podra tejto Zmluvy) sa posOva na patnisty (15.) deft posledneho mesiaca trvania najmu 
podl'a tejto Zmluvy, bez ohradu na to,o bude uvedene v ostatnej Fakttire/Splatkovom kalenclari, 
Najomca berie na vedomie a nema vod tomu'Ziadne namietky. Tito posledni Uhrada sa stiva 

splatnou priamo na zaklade dojednania v tejto Zmluve. 
6.3 V Najomnom nie su zahrnute uhrady za energie a dodavky s1uieb spojerte s ulivanim Predmetu 

najmu a Tfirtice, ktore sa zavazuje hradif Najomca zalohovo vo vy'gke a lehotach podra aktualnej 
FaktUry/Splitkoveho kalendara a to pre east' energii a doclavok sltaieb, ktore Najomcovi 
nezabezpduje priamo dociavater sluiieb a energii na podklade samostatneho meradla energii 
zriadeneho pre Predmet najmu. To nemi vplyv na vyadovanie spoloe'nych prevadzkovych nakladov 
tykajucich sa Tr2nice, ktore sa Najomca zavazuje hradif bez ohradu na existenciu samostatneho 
meradla energii a dodavok pre Predmet najmu. Za predpokladu, e Prenajimater kedykorvek paas 
trvania najmu poiaduje od Najomcu in§talaciu samostatnych meradiel energii a sluZieb doclavanych 
pre Predmet najmu, je Najomca povinny takejto po2iadavke bezodkladne vyhovief a ingtaliciu 
meradla si zabezpedf osobou na to odborne sposobilou na vlastne naklady. Za tkelom pripadneho 
prihlasenia Najomcu na odber energii v Predmete najmu a/alebo ingtalicie meradiel si poskytnti 
Zmluvne strany svoju stkinnosf. Neposkytnutie stkinnosti zo strany Najomcu a/alebo nevyhovenie 
poiiadavke na inkalaciu samostatnych meradiel sa povaiuje za zavaine poru§enie tejto Zmluvy 
s pravom Prenajimatera od nej odstUpif. V pripade, ak na zaklade vyiktovania skutcaeho odberu 
dociavanych sluiieb od ich dociavaterov Prenajimatel' zisti ku koncu prislugneho vyudovacieho 
obdobia alebo ku diiu ukon&nia najomneho vzfahu nedoplatok na uhradich za poskytovane sluiby 
a dociavky Najomcovi, zavazuje sa takto nedoplatok uhradif Najomca Prenajimaterovi a to vo vy§ke 
a lehote podra jeho vpktovacej faktUry. Pripadny takto vzniknuty preplatok sa Prenajimater zavazuje 
vratif Najomcovi a to na zaklade pisomnej vYzvy Najomcu. Prenajimater je opravneny takto 
vzniknuty preplatok zapodtaf jednostranne s jeho pohradavkami vod Najomcovi. V pripade, ak 
dodavater prislugnych medii pri odpode spotreby jednotlivych medii zisti podozrenie z neoprivnenej 
manipulacie s meradlami ur&nymi pre meranie odberu energii a sluiieb doclavanych samostatne pre 
predmet najmu v sulade so vgeobecne zaviznYmi pravnymi predpismi alebo touto zmluvou a tato 
skutonosf oznimi Prenajimatel'ovi alebo dojde k pogkodeniu tychto meradiel, pova'iuje sa to za 
zavaine poruknie tejto zmluvy. V takom pripade je Najomca povinny Prenajimaterovi uhradif 
zmluvrua pokutu vo vygke 500,- za kaide jedno zistene poruknie tohto ustanovenia. Zaroven je to 
clovod na odstapenie od zmluvy zo strany Prenajimatel'a. Okrem toho v pripade nemoinosti odpodu 
spotreby doclavaneho media za konkretne obdobie bude nasledne Prenajimaterom fakturovand 
nijomcovi spotreba prislugneho media vo vygke 1,2 nasobku spotreby zistenej za predchadzajtke 
zatovacie obdobie. V pripade, ak takto nebude moine spotrebu urdf, urd vygku spotreby 
Prenajimater ako 1,2 nisobok spotreby vymerou a predmetom dnnosti porovnaterneho predmetu 
najmu s najvygou spotrebou a ak ani takto nebude moine spotrebu urdf, urd ju Prenajimater 
odhadom na ziklade vlastnej tivahy. 

6.4 Prenajimater nezartkuje, e dodavky energii a sluileb vzfahujacich sa k Predmetu najmu a Trinici 

prostrednictvom tretich osob budil nepreru§ene alebo v poiadovanom odbernom mnoistve, za o ho 
Najomca nebude braf na zodpovednosf, ani sa domahaf zravy na najomnom a/alebo nahrady gkody 
alebo inej ujmy. 

6.5 Najomne a zalohove platby na dociavku energii a sluiieb je splatne mesdne vidy najneskor do 
posledneho dna prislugneho mesiaca aj bez vystavenia faktury alebo vyiktovania. Najomne a Me 
platby podra tejto Zmluvy sa povaiuja za uhradene &tom pripisania v prospech iktu Prenajimatera, 
resp. driom prevzatia Najomneho v hotovosti. 



6.6    V prípade  bezhotovostných  platieb  bude  Nájomca  hradiť  Nájomné  a zálohové  platby  na  dodávku
energií a služieb bezhotovostn)h prevodom na účet Prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy,

pokial' Prenajímatel' neurčí inak.
6.7    Nájomné môže Prenajímateľ valorizovať na základe harmonizovaného indexu spotrebiteľských 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 byt' uskutočnená od
začiatku  2.  roku  trvania  nájomného  vzťahu.  Nájomné  môže byt. následne pravidelne valorizované
každoročne  o mieru  nárastu   harmonizovaného  indexu   spotrebiteľských   cien  oproti  rovnakému
obdobiu    minulého    roku.    Neuplatnenie    nároku    na    valorizáciu    Prenajímatel'om    k začiatku
nasledujúceho,  valorizácii  podliehajúceho  roku  trvania  nájmu,  neznamená  vzdanie  sa  nároku  na
Nájomné zvýšené o hodnotu indexu. Prenaji'mateľ je oprávnený tento nárok uplatrit. kedykoľvek za
obdobie,  kedy nárok vznikol, hoci nebol uplatnený k začiatku príslušného roku trvania nájomného
vzt'ahu   aNájomca   je   ho   povinný   uspokojiť   vrovnakej   výške,    ako    keby   bol    tento   nárok
Prenajímateľom  uplatnený  k začatiu  plynutia  príslušného  nasledujúceho  roku  trvania  nájomného
vzťahu. V prípade,  že Prenajímateľ neu§kutočnil  valorizáciu  nájomného  počas niekolkých rokov,  je
oprávnený   valorizovať   nájomné   kedykol'vek   neskôr   o hodnoty   indexov   všetkých   rokov,   kedy
nedošlo k valorizácii. Takto valorizované Nájomné platí počnúc uskutočnením tejto valorizácie.

6.8    Pre  prípad   omeškania   Nájomcu   s úhradou  akéhokol'vek   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 čím Nájomca bez výhrad súhlasí.

6.9    Nájomca   nemá   právo   započítať   svoje   pohľadávky   alebo   nároky   voči   Prenajímatel'ovi   proti

pohľadávkam  alebo  nárokom  Prenajímateľa  voči  Nájomcovi  na  Nájomné  alebo  na  zálohové  platby,
ani  proti  iným nárokom  alebo  pohľadávkam Prenajímatel'a  voči  Nájomcovi  vzniknutým  na  základe
Zmluvy  alebo  zadržiavat`  a neplatit'  Nájomné  alebo  akékol'vek  iné  platby  (ich  čast)  podľa  Zmluvy
z dôvodu akýchkol.vek nárokov alebo pohl.adávok Nájomcu voči Prenajímateľovi.

6.10 Nájomca má nárok na pomemú zľavu 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 Nájomca nemohol  užívať   Predmet
nájmu preto, že Prenajímateľ si neplnil svoje povinnosti zo Zmluvy. Nárok na poskytnutie zľavy mu§í
byť Nájomcom uplatnený u Prenajímatel'a písomne bez zbytočného odkladu. Nárok zanikne, ak nebol
uplatnený do mesiaca odo dňa, kedy sa Nájomca dozvedel o skutočno§ti zakladajúcej tento nárok.

6.11  V prípade,  ak  sa  na  základe  vyúčtovania  skutočného  odbem  vybraných  služieb  od  dodávatel'ov
služieb   zistí   nedoplatok   na   úhradách   za   poskytované   služby   adodávky,   zaväzuje   sa   takýto
nedoplatok   uhradiť  Nájomca  Prenajímateľovi   a to   vo   výške   a lehote  podl'a   vyúčtovacej   faktúry.
Prípadný  takto  vzniknutý  preplatok  sa  Prenajímatel'  zaväzuje  vrátit'  Nájomcovi  a to  na  základe

pí§omnej    výzvy    Nájomcu.    Prenajímatel'   je    oprávnený    takto    vzniknutý    preplatok    započítat'
jednostranne s jeho pohľadávkami  voči Nájomcovi.

6.12  Nájomca samostatne zodpovedá za údržbu a predpísané skúšky na meradlách slúžiacich pre meranie
odberu   energií   aslužieb   dodávaných   samostatne   pre   Predmet   nájmu   vsúlade   so   všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

Článok 7
Kaucia

7.1    Nájomca    sa    zaväzuje    zaplatiť   Prenajímateľovi    vhotovosti    pri    podpise    tejto   Zmluvy    alebo
bezhotovostne pred podpisom Zmluvy (o čom pri podpise Zmluvy predloží Nájomca Prenajímateľovi

potvrdenie  o uskutočnení  neodvolatel'nej  bezhotovostnej  platby)  preddavok  na  Nájomné  a služby
spojené s nájmom (ďalej. len ,,Kaucia`') vo výške zodpovedajúcej Nájomnému a zálohovým platbám za
služby spojené s nájmom za 2 mesiace nájmu, t.j. kauciu vo výške 2938,36,-EUR vrátane DPH. Kaucia
nepodlieha úročeniu.

7.2    Zmluvné strany sa dohodli, že Kaucia zabezpečuje všetky peňažné nároky Prenajímatel'a vyplývajúce
z tejto Zmluvy voči Nájomcovi.

Prenajĺmatel': Nájomca:



7.3   V prípade, ak Nájomca nesplní včas svoje záväzky vzniknuté na základe tejto Zmluvy alebo ich splni'
iba  čiastočne,  je  Prenajímatel'  oprávnený  uspokojit.  svoju  pohľadávku  zo  zloženej  Kaucie  vrátane

príslušenstva,  a  to  do  výšky  Nájomcovho  nesplneného  záväzku.  Použitie  Kaucie  alebo  jeho  časti
oznámi Prenajímatel' Nájomcovi písomne.

7.4    V prípade,  ak  Kaucia  alebo  jej  čast' bude  použitá  Prenajímatel'om  v zmysle  predchádzajúceho  bodu
Zmluvy,   Nájomca   je   povinný   Kauciu   doplniť   tak,   aby   celá   suma   Kaucie   zodpovedala   výške
dohodnutej podl'a bodu 7.1 Zmluvy a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do sedem (7) dní po
tom,  čo  bol  na  to  písomne  vyzvaný  zo  strany  Prenajímatel.a.  To  isté  platí  v prípade,  že  dôjde  k
zvýšeriu Nájomného a/alebo zvýšeniu zálohových platieb za služby spojené s nájmom. Nedoplnenie
kaucie §a považuje za závažné porušenie tejto Zmluvy s právom Prenajímatera od nej odstúpiť.

7.5   V prípade, ak nájom skončí pred uplynutím dohodnutej doby nájmu alebo do lehoty 2 mesiacov po
začatí  doby  nájmu  z dôvodov  na  strane  Nájomcu,  prepadá  Kaucia  v prospech  Prenajímateľa  ako
zmluvná pokuta,  ak  sa Zmluvné strany písomne nedohodnú  inak,  čĺm  nie sú  dotknuté iné nároky
Prenajímatel.a, vyplývajúce z takéhoto ukončenia nájmu.

7.6   Vprípade,   že   nájom   skončí   z dôvodu   nezakladajúceho   nárok   podľa   bodu   7.5   tejto   Zmluvy,
nespotrebovaná   časť   kaucie   sa   po   započítaní   všetkých   nárokov   zo   strany   Prenajímatel.a   voči
Nájomcovi  vráti  Nájomcovi  na  základe jeho  písomnej  žiadosti  a to  do 30  dní po  doručení písomnej
žiadosti.

Článok s
Práva a povinnosti zmluvných strán

Podčlánok 8.1
Poistenie Predmetu nájmu

8.1.1      Prenajímateľ vyhlasuje,  že má na Tržnicu uzavreté  poistenie voči nasledovným rizikám:  požiar,

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

flexa (priamy úder blesku), živel, víchrica, krúpy, výbuch, voda z vodovodu, krádež.
Nájomca berie na vedomie a uznáva, že poistné zmluvy na majetok uzatvorené Prenajímatel.om sa
nebudú vzt.ahovat' na majetok Nájomcu, bez ohl'adu na skutočnost', či je tento majetok zabudovaný
do Predmetu nájmu alebo nie.
Nájomcovi sa odporúča uzatvorit' a na vlastné náklady po celú dobu nájmu udržiavať v platnosti
a účinnosti  poistné zmluvy,  ktoré budú  pokrývat' najmä nasledovné riziká týkajúce sa Predmetu
nájmu:
a)     poistenie   zodpovedno§ti   Nájomcu   za   škody   vzniknuté   vsúvislosti   sjeho   činnosťami

prevádzkovanými v Predmete nájmu a zodpovednosti voči nárokom tretich osôb (zahrňujúce
predovšetkým poškodenie majetku a všetky škody a straty na Predmete nájmu a v Predmete
nájmu a prĺpady poranenia, úrazu alebo úmrtia osôb a iné);

b)     živelné  poistenie  všetkého  majetku  Nájomcu  (aj  zabudovaného)  v Predmete nájmu,  vrátane

poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí vodou z vodovodných zariadení;
c)     poistenie rizika krádeže vlámaním do predmetu nájmu alebo lúpežným prepadnutím a rizika

vandalizmu  v Predmete  nájmu  vrátane  sklenených  výplní  Predmetu  nájmu.  V  prípade,  ak
nastanú  škody  na  sklených  častiach  Predmetu  nájmu  je  Nájomca  povinný  uviest.  vec  do

pôvodného  stavu  v  priebehu  24  hodín.  Pokial'  §a  tak  nestane,  vykoná  tak  Prenajímateľ  a
Nájomca mu zaplatí všetky s t]h súvisiace a vynaložené náklady.

Nájomca je povinný odovzdat' Prenajímatel'ovi ku dňu uzavretia tejto Zmluvy poistné certifikáty

(potvrdenia o poistnom krytí, poistky) preukazujúce existenciu poistenia rizík a majetku v zmysle
bodu 8.1.3 Zmluvy. Nájomca sa zaväzuje kedykol'vek počas trvania nájmu podra tejto Zmluvy na

požiadanie Prenajímatel'a,  predložiť mu  poistné certifikáty  (potvrdenia o poistnom krytĺ,  poístky)
preukazujúce existenciu poistenia rizík a majetku v zmysle bodu 8.1.3 Zmluvy.
Nájomca i Prenajímateľ sa týmto vzájomne vzdávajú svojich nárokov 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  poistnej  zmluvy,   uzatvorenej   podľa  tejto  Zmluvy
Prenajímatel'om alebo Nájomcom, a to ku dňu vzniku takýchto nárokov.



8.1.6

8.2.1

8.2.2

8.2.3

V pri'pade,  že  Nájomca  poistenie  podl.a  tohto  článku  Zmluvy  neuzavrie,  nemôže  si  v prípade
odcudzenia,  poškodenia  alebo  hocijakej  ďalšej  škody  na  vlastnom  majetku  alebo  voči  tretím
osobám  túto  škodu  uplatňovať  u Prenajímatel'a.  V prípade,  že  je  takáto  škoda  vzniknutá  tretej
osobe uplatnená  voči  Prenajímatel'ovi,  oznámi  Prenajímateľ túto  skutočnosť  Nájomcovi,  ktorý  sa
v lehote  30  dní  od  doručenia  oznámenia  je  povinný  vyjadriť  či  nárok  uznáva  alebo  popiera.
V prípade, že nárok uznáva, zaväzuje sa ho Nájomca uhradiť bezodkladne po doručení výzvy zo
strany Prenajímatel'a  a predložení výzvy na jej úhradu zo strany tretej  osoby.  Takéto plnenie sa
nepovažuje  za  bezdôvodné  obohatenie  na  strane  Prenajímatel'a,  ale  plnenie  záväzku  Nájomcu
uplatneného  treťou  osobou  voči  Prenajímateľovi.  V prípade,  že  Nájomca  s nárokom nesúhlasí, je

povinný  túto  skutočnosť  Prenajímatel'ovi  oznámiť  v   lehote  30  dní  od   doručenia  oznámenia
Prenajímateľa,   pričom  v takom  prípade  sa   Nájomca   zaväzuje  znášať  všetky  náklady  spojené
s obranou  Prenajímateľa  voči  takémuto  nároku.  V prípade,  ak  sa  Nájomca  v ustanovenej  lehote
nevyjadrí, má sa za to, že tento nárok neuznáva.

Podčlánok 8.2
Údržba predmetu nájmu a jeho úpravy

Údržbu,   opravy,   úpravy  a servis  Predmetu  nájmu  vcelom  rozsahu   do  hodnoty  150,-EUR

jednotlivo,  vrátane všetkých inštaláciĺ,  príslušenstva a vybavenia umiestneného v súčasnosti  resp.
kedykoľvek v budúcnosti v Predmete nájmu zabezpečuje Nájomca, a to bez zbytočného odkladu a
výlučne na vlastné náklady.
Ak uvedené práce v zmysle predchádzajúcej vety Nájomca bez zbytočného odkladu nezabezpečí
sám, je tak oprávnený urobiť Prenajímateľ na náklady Nájomcu.
Nájomca je  povinný  oznámiť Prenajímatel.ovi  bez  zbytočného  odkladu  potrebu  všetkých  opráv,
ktoré podl'a tejto Zmluvy zabezpečuje Prenajímateľ a umožniť mu  vykonanie týchto opráv alebo
zásahov.  Pri  porušení  tejto  povinnosti  zodpovedá  Nájomca  za  škodu  tým  spôsobenú  a  nemá
nároky   (napr.   na   zl'avu   zNájomného),   ktoré  by   mu   inak   prináležali   pre  nemožnosť  alebo
obmedzenú  možnosť  užívat.  Predmet  nájmu.  Nájomca  sa  zaväzuje  poskytovat'  Prenajímateľovi
a ďalším osobám potrebnú súčinnosť pri výkone takýchto opráv a zásahov a znášat' obmedzenia v
nájme v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie týchto činností. V opačnom prípade zodpovedá za
Škodu vzniknutú  Prenajímateľovi porušeni'm príslušnej povinnosti.
Nájomca je počas doby nájmu oprávnený v Predmete nájmu vykonať stavebné zmeny a inštaláciu
nových  technologických  a iných  zariadení  Nájomcu  (ďalej  len  ,,Úpravy")  výlučne  na  základe

predchádzajúceho  písomného  súhla§u  Prenajímateľa   s rozsahom   a časovým   harmonogramom
takýchto Úprav.

Prenajímateľ bezdôvodne neodoprie súhlas s Úpravami za predpokladu, že:
a)     Úpravy neohrozia predmet nájmu alebo Tržricu, v ktorej sa predmet nájmu nachádza,.
b)      práce  týkajúce  sa  elektroĺnštalácií,  vodoinštalácií  a požiamej  bezpečnosti  budú  realizované

dodávatel'mi schválenými Prenajímateľom,.
c)      nebudú mať za ná§ledok akékoľvek obmedzenie prenajímatel.a, resp.  ďalších nájomcov alebo

návštevníkov Tržnice, v ktorej sa Predmet nájmu nachádza neprimeraným spôsobom;
d)     neznížia   úžitkovú   hodnotu   Predmetu   nájmu   alebo   Tržnice,   vktorej   sa   Predmet  nájmu

nachádza;
e)     budú realizované výlučne na náklady Nájomcu,.

f)      budú realizované v §úlade s touto zmluvou, jej prilohami, dodatkami, príslušnými právnymi
predpismi a platnými technickými nomami

g)     všetky   povolenia   asúhlasy   potrebné   na   Úpravy   si   ob§tará   Nájomca   vcelom   rozsahu
samostatne vopred ku dňu udelenia súhlasu.

Kudeleriu    súhlasu    súpravami   musí   Nájomca    Prenajímateľovi    vopred    odovzdat.   riadne
vypracovanú  a úplnú  projektovú  dokumentáciu,  pokiaľ  sa  podl'a  platných  predpisov  vyžaduje
a presnú  špecifikáciu  Úprav.  V prípade,  že  Úpravy  vyžadujú  §úhla§/y  (povolenie/a)  orgánov
štátnej  alebo  verejnej  správy,  potom  projektová  dokumentácia  a presná  špecifikácia  musia  byt'
overené   autorizovaným   architektom   resp.   stavebným   inžinierom   a musia   v celom   rozsahu,

Prenaj ĺmateľ:                                                                                                 Näj omca:



potrebnom  pre takéto  podanie,  zodpovedat. všetkým normám  a právnym  predpisom,  a to všetko
na náklady Nájomcu. Získanie prípadných úradných povolení je povinnosťou Nájomcu.
Súhlas   Prenajímateľa   s   Úpravami   nezakladá   Prenajímateľovi   akúkol'vek   zodpovednosť   za
správnost.,   dostatočnosť   resp.   súlad   Úprav   s príslušnými   právnymi   predpismi   a   platnými
technickými normami.
Funkčnosť  (údržbu,  opravy  a servis)  investícií  Nájomcu  (na  jeho  vlastné  náklady)  zabezpečuje
Nájomca v celom rozsahu bez obmedzenia podľa bodu 8.2.1. a 8.2.2.  Zmluvy.

8.2.4      Nájomca sa zaväzuje, že akékol'vek úpravy a prevádzka predmetu nájmu budú realizované takým
spôsobom, aby nerušili a/alebo neobmedzovali hlukom, prašnosťou, vibráciami, pachom a ďalšími
nepriazrivými    vplyvmi    iných   užívatel'ov   Tržnice,    vktorej   sa   Predmet   nájmu    nachádza
neprimeraným   spôsobom.   Úpravy  budú  vykonávané  výlučne  podl'a   Prenajímateľom   vopred

písomne  schváleného  časového  harmonogramu  s tým,  že  pokial'  Prenajímateľ požiada  Nájomcu
o dočasné  prerušenie  prác,  potom je  Nájomca  (resp.  dodávateľ  Nájomcu)  povinný  bezodkladne

práce  na  Úpravách  prerušiť  len  na  nevyhnutný  čas  a nebude  v nich  pokračovat'  počas  tejto
nevyhnutnej doby určenej Prenajímateľom.

8.2.5      Zmluvné strany sa dohodli, že  Nájomca je oprávnený odpisovat. technické zhodnotenie predmetu
nájmu uhradené Nájomcom.

8.2.6      Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  vprípade,  ak  dôjde  k  poškodeniu  alebo  zmenšeniu  stavebnej

8.2.7

substancie  Predmetu  nájmu  nad  rámec  obvyklého  opotrebovania,   a to  konaním,  nekonaním,
opomenutím nájomcu, jeho zamestnancov, príp. osôb nachádzajúcich sa v Predmete nájmu v jeho
záujme,  nesie  všetky  príslušné  náklady  na  uvedenie  Predmetu  nájmu  do  pôvodného  stavu  (s

prihliadnutím   na   obvyklé   opotrebovanie)   Nájomca   ato   aj   počas   doby   nájmu   na   výzvu
Prenajímateľa.
Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  na  prípady  Úprav  sa  neaplikuje  ust.  667  ods.  1  0bčianskeho
zákonníka  a teda  nárok  na  úhradu  toho,  o čo  sa  zvýšila  hodnota  Predmetu  nájmu  v dôsledku
úprav  po  skončení  nájmu  Nájomcovi  nevzniká  bez  ohl'adu  na  to,  či  Prenajímatel'  udelil  súhJas
k takejto úprave.

Podčlánok 8.3
Bezpečnost' a ochrana zdravia pri práci - Požiama ochrana

8.3.1    Nájomca je povinný užívat. 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

používať   látky,   postupy   a   zariadenia   poškodzujúce   životné   prostredie   výparmi,   hlukom   a
vibráciami   alebo   inak,   nad   hranicu   prípustnú   podl.a   príslušných   noriem   platných   na   území
Slovenskej republiky.

8.3.2   Nájomca preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov v oblasti BOZP a PO,
z nariadení vlády SR a vyhlášok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a
Slovenského úradu bezpečnosti  práce,  v  zmysle ktorých bude zabezpečovať BOZP a PO v celom
Predmete nájmu a za ne v plnej. miere zodpovedat'. Nájomca je povinný zabezpečiť školenia svojich
zamestnancov   z právnych   a ostatných   predpisov   na   zaistenie   BOZP   v rozsahu   vykonávaných
činností,   lekárske   prehliadky,    vybavenie   osobnými   ochrannými   pracovnými   prostriedkami,
oboznámenie s ohrozeniami - rizikami, atď.  Nájomca zodpovedá za to, že práce, resp. činnosti na
ktoré je potrebné oprávnenie podľa osobitných predpisov, budú vykonávať len osoby, ktoré majú

platný príslušný doklad a sú odborne spôsobilé.
8.3.3   Nájomca  ako  prevádzkovateľ  Predmetu  nájmu  preberá  na  seba  zodpovednost'  a  zodpovedá  za

dodržiavanie  všetkých  primeraných  a  potrebných  opatrení  na  zachovanie  bezpečnosti  a  ochrany
zdravia osôb, ktoré sa v čase nájmu budú nachádzať v Predmete nájmu, ako aj opatrenia na ochranu
majetku nachádzajúceho sa v Predmete nájmu.

8.3.4   Nájomca  je  zodpovedný  za  bezpečný  technický  stav  svojich  zariadení  používaných  v predmete
nájmu, je povinný zabezpečit' ich predpísané odborné prehliadky a skúšky ako aj odstránenie závad
v nich uvedených.  Nájomca  sa zaväzuje,  že bude používat' v Predmete nájmu  len  stroje,  prĺstroje
a zariadenia (spotrebiče), ktoré majú certifikát, resp. preukázanú zhodu podľa osobitných predpisov.



Podčlánok 8.4
Prevzatie a vrátenie predmetu

8.4.1      Nájomca je povinný predmet nájmu prevziat' ku dňu začatia nájmu dohodnutému v tejto zmluve.

8.4.2

8.4.3

0 prevzati' Predmetu nájmu sa spíše protokol, ktorý bude obsahovat' najmä opis Predmetu nájmu,

jeho  stavu,  vyhlásenie  Nájomcu,  že  Predmet  nájmu  bez  výhrad  preberá  a vyhlásenie  o počte
odovzdaných  a prevzatých  kľúčov,  ak  sa  na  vstup  do  Predmetu  nájmu  používajú.  Neprevzatie
Predmetu nájmu sa považuje za závažné porušenie tejto Zmluvy s právnom Prenajímateľa od tejto
Zmluvy odstúpit.. Neprevzatie Predmetu nájmu nemá vplyv na plynutie doby nájmu. V prípade,
že  Nájomca  odmietne  prevziať  Predmet  nájmu,  prípadne  tento  neprevezme,  je  povinný  platiť
Nájomné, ako keby k prevzatiu Predmetu nájmu došlo. Nájomca je oprávnený neprevziať Predmet
nájmu jedine v prípade, že nie je technicky spôsobilý na činnosť, ktorú má zámer Nájomca v ňom

prevádzkovat' a takýto stav nastal po podpise Zmluvy do dňa prevzatia Predmetu nájmu. Dôkazné
bremeno o tejto skutočnosti znáša Nájomca. Protokol tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
V prípade skončenia Nájmu je Nájomca povinný na vlastné náklady do 5 dní odo dňa skončenia
nájmu z akéhokol'vek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom:
a)  vypratať Predmet nájmu - odstrániť z Predmetu nájmu akýkoľvek hmotný majetok Nájomcu;
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 neurčí inak;

c)   odbomým  spôsobom  opraviť  a odstrániť  akékoľvek  škody  na  Predmete  nájmu  spôsobené
Nájomcom  alebo  vyprataním  majetku  Nájomcu  a odstraňovaním  jeho  Úprav,  a  to  tak,  aby
Predmet nájmu v deň odovzdania zodpovedal §tavu (s prihliadnutím na bežné opotrebenie) pri
odovzdaní Predmetu nájmu do užívania Nájomcovi;

d)  uhradiť všetky nedoplatky spojené s Predmetom nájmu.

Vrátenie Predmetu nájmu  sa považuje za riadne vykonané iba  v tom  prípade,  ak Nájomca  vráti
všetky kl'úče od Predmetu nájmu; inak je Prenajímateľ oprávnený vymenit' všetky zámky na účet
Nájomcu.
0 odovzdaní Predmetu nájmu spíšu Zmluvné strany protokol.  Na obsah protokolu sa primerane

použijú ustanovenia bodu 8.4.1. Zmluvy.  Prenajímateľ nie je povinný Predmet nájmu  prevziat' za
predpokladu, že nie sú splnené všetky podmienky podľa bodu 8.4.2. Zmluvy. V takom prípade je
Nájomca v omeškaní s odovzdaním Pi.edmetu nájmu.

8.4.4      Vprípade,  ak  Nájomca  nesplní  včas  svoje  povinnosti  vyplývajúce  pre  Nájomcu  zbodu  8.4.2.
Zmluvy,  je  povinný  zaplatit'  Prenajímateľovi  zmluvnú  pokutu  vo  výške  25,-EUR  za  každý  deň
omeškania  so  splnením  povinnosti.  Prenajímateľ  má  rovnako  v takom  prípade  právo,  nie  však

povinnosť vypratať  Predmet  nájmu, odstrániť všetky  úpravy,  vykonať opravy  a  uviest.  Predmet
nájmu do takého stavu, v akom bol ku dňu odovzdania Nájomcovi, pričom llenajímatel' 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  podl'a
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 nájmu, ktoré budú Prenajímatel'om protokoláme spísané sa stanú kúpnou zmluvou
vla§tníctvom Prenaj.ímateľa za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

a)  Prenajímateľ  Nájomcovi   po  márnom  uplynutí   lehoty  uvedenej  v bode  8.4.2  tejto  Zmluvy

písomne   oznámi,    že   má   záujem   na   uplatnení    práva   na    kúpu    neodstránených   vecí
nachádzajúcich sa v Predmete nájmu;

b)  Nájomca ani v lehote do 5 dní od odoslania oznámenia Prenajímatel'a podl'a písm. a) tohto bodu
všetky veci z Predmetu nájmu neodstráni;

c)   Nájomca v pozícii Dodávatel'a vecí vyhotoví Prenajímateľovi v pozícii Odberateľa vecí faktúru
v hodnote 300,- EUR bez  DPH za neodstránené hnutel'né a nehnuteľné veci  (vrátane vstavaní
a úprav Nájomcu) nachádzajúce sa v 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  dodávatel'a  faktúru
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nevyhotoví, môže v súlade so Zákonom o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z.  túto faktúru
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
Prenajímatel' podľa zákona členského štátu, v ktorom je miesto dodania vecí;

d)  Prenajímatel' zaplatí  fakturovanú  sumu na účet Nájomcu  alebo povinnost. zaplatiť túto sumu
zanikne  iným spôsobom zániku záväzkov.

Po splnení uvedených podmienok sa Nájomca zaväzuje na základe tohto článku Zmluvy všetky
Prenajímatel'om  spísané  hnutel'né  a nehnuteľné  veci,  ktoré  ostali  v Predmete  nájmu  previest.  na
Prenajímateľa za uvedenú sumu,  pričom pre prípad pochybností platí, že zaplatením sumy 300,-
EUR  bez  DPH  sa  považuje  za  vysporiadanú  aj  protihodnota  toho,  očo  sa  zvýšila  hodnota
Predmetu   nájmu.   Prenajímateľ   je   oprávnený   úhradu   uvedenej   sumy   realizovat.   aj   formou
započítania  tejto   pohl.adávky  Nájomcu  voči   svojim  splatným  pohl.adávkam.   Na  účely  tohto
ustanovenia sa nárok Nájomcu stane splatn)h márnym uplynutím dodatočnej lehoty podľa písm.
b) tohto bodu Zmluvy.

Podčlánok 8.5
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.5.1       Nájomca je oprávnený prenechat' Predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu (alebo do užívania
z akéhokoľvek  titulu  a akýmkoľvek  spôsobom)  1en  s výslovným  a vopred  udeleným  písomným
súhlasom  Prenajímatel'a,  daným  pred  uzavretím  príslušnej  zmluvy  o podnájme  (inej  zmluvy).
Súhlas  Prenajímatel.a  musí byť daný  ako  súhlas  s konkrétnym  znením  zmluvy o podnájme  (inej
zmluvy), ktorú má Nájomca v úmysle uzavrieť.
Ak  vyššie  uvedeným  spôsobom  súhlas  Prenajímatel`a  nebol  daný,  alebo  ak  Nájomca  uzatvoril
zmluvu  o podnájme  (inú  zmluvu)  v inom  znení,  než  bola  Prenajímatel'om  odsúhlasená,  je  takto
Nájomcom uzatvorená zmluva neplatná. Zároveň sa to považuje za dôvod na odstúpenie od tejto
Zmluvy.

8.5.2      Nájomca je  povinný dňom začatia nájmu realizovať úpravy na Predmete nájmu,  pričom tieto je

povinný dokončit' v súlade s príslušnými právnymi predpismi a touto Zmluvou v lehote najneskôr
do jedného (1) mesiaca odo dňa podpísania preberacieho protokolu. Táto lehota sa predlžuje o dni,

počas ktorých nemohol realizovať úpravy na predmete nájmu z dôvodov na strane Prenajímatel'a.
Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v prípade,  ak  deň  zahájenia  prevádzky  bude  neskôr  ako  jeden
mesiac  po  protokolámom  prevzatí  Predmetu  nájmu,  je  Nájomca  povinný  platiť  dohodnuté
nájomné uvedené v bode 6.2. a služby s nájmom spojené podľa bodu 6.3 .
Nájomca je povinný dňom začatia náj.mu užívať a prevádzkovať Predmet nájmu v súlade s touto
Zmluvou, všeobecne  platnými   právnymi  predpismi   vrátane   technických  noriem  platných  na
území Slovenskej republiky a všetkými ďalšĺmi normami nižšej právnej sily orgánov štátnej moci
a verejnej   správy,   vsúlade   s povoleniami,   ktoré   Nájomcovi   určujú   podmienky   prevádzky
vpredmete   nájmu    atak,    aby   Nájomca   svojou   prevádzkou   aužívaním   Predmetu   nájmu
nespôsoboval    Prenajímatel'ovi   a tretim   osobám   škodu    ani   hrozbu   vzniku   škody   ani    ich
neobmedzoval   v ich   užívacích   a vla§tníckych   právach.   Nájomca   je   ďalej   povinný   osobitne
dodržiavať alebo zabezpečovať:
a)   pokyny Prenajímateľa vydané prostredníctvom nápisov a piktogramov v  Tržnici (vrátane tých,

ktoré sa nachádzajú na miestach určených pre ukladanie odpadu - lisovacích kontajneroch);
b)  VZN  č.  3/2015  a č.  4/2015  MČ  Bratislava  -  Nové  Mesto,  resp.  také  VZN,  ktoré  ich  nahrádza,

prípadne doplňuje;
c)   pokyny   pracovníkov   bezpečnostnej   služby,   osoby   poverenej   správou   Tržnice   (Dozorca)

a služby zabezpečujúcej bezpečnostný poriadok;
d)  dodržiavať  pravidlá  triedenia  a zberu  odpadu  do  zbemých  nádob  umiestnených  v suteréne

Tržnice;
e)  pri nakladaní s odpadom dotknuté právne predpisy,.
f)   návod na obsluhu výťahu;



g)  pravidelnú   prehliadku   a servis   vyh].adených   technických   zariadení   a hasiacich   prístrojov
v predmete nájmu a záznamy o týchto prehliadkach a/alebo servisoch uchovávať a predkladať
ich Prenajímateľovi a osobám oprávneným na kontrolu vyhradených zariadení;

h)  poriadok v Predmete nájmu a údržbu tak,  aby nedochádzalo k jeho opotrebenie nad obvyklú
mieru. Uvedené sa primerane vzťahuje aj spoločné priestory Tržnice;

i)   dodržiavať Prevádzkový a Trho`ý poriadok Tržnice. Nájomca potvrdzuje svojim podpisom, že
sa oboznámil s Prevádzkovým a Trhovým poriadkom a zaväzuje sa ho dodržiavať;

j)    zabezpečiť,  aby  jeho  prevádzka  mala  stanovené  a dodržiavala  otváracie  hodiny  podľa  bodu
8.5.13 tejto Zmluvy.

8.5.3      Nájomca je  povinný v prípade nebezpečenstva hroziacej  alebo  vzniknutej  škody na  zdraví  alebo
majetku  umožnit' Prenajímateľovi,  prípadne inej  poverenej  osobe alebo  oprávnenej  o§obe  podl'a
zákona, vstup do Predmetu nájmu. Za týmto účelom bude jedna sada kl'účov od Predmetu nájmu
deponovaná u Prenajímatel.a  s tým,  že Prenajímatel' je povinný uchovávať túto sadu kľúčov tak,
aby  neprišlo  k neoprávnenej  dispozícii  s kľúčmi,  príp.  k neoprávnenému  vstupu  do  Predmetu
nájmu.   Nájomca   suvedeným   bez   výhrad   súhlasí.   Vprípade   vstupu   do   Predmetu   nájmu
Prenajímateľom je Prenajímateľ povinný to oznámiť bezodkladne nájomcovi.

8.5.4      Prenajímateľ   je    oprávnený    kedykoľvek   počas    obvyklých    prevádzkových    hodín    Náj.omcu
kontrolovať  plnenie  povinností  Nájomcu  podl'a  tejto  Zmluvy  a za  týmto  účelom  vstupovať  do
Predmetu nájmu.

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

8.5.6      Nájomca nebude odkladať tovar a/alebo iné predmety na miestach určených pre spoločné užívanie
iných  užívatel.ov  priestorov  nachádzajúcich  sa  v   Tržnici,  v ktorej  sa  Predmet  nájmu  nachádza.
Nájomca nie je oprávnený vnášat' do Predmetu nájmu veci nesúvisiace s Predmetom podnikania

(napríklad  lampy,  prenosné  vykurovacie  telesá,  ventilátory  a pod.),  ktoré  sa  nepovažujú  za  veci
osobnej  povahy  na  každodenné  použitie.  Nájomca  je  oprávnený  parkovať  svoje  autá  len  na
verejných priestranstvách, pokiaľ nemá uzavretú osobitnú nájomnú zmluvu. To isté platí pre autá,
ktoré   zabezpečujú   Nájomcovi   dodávku   tovaru   a služieb.      Nájomca   sa   zaväzuje   dodržiavať
nariadenia PrerLajímateľa o spôsobe zásobovania, pokial' je také vydané.

8.5.7      Nájomca   nie  je   oprávnený  vykonávat'  žiadne   také   zmeny,   ktoré   spôsobia   zmeny  súvisiace
s vonkajším vzhľadom Predmetu nájmu alebo Tržnicou,  v ktorej sa Predmet nájmu nachádza bez

predchádzajúceho  písomného  súhlasu  Prenajímatel'a.  Spolu  so  žiadosťou  o súhlas  je  Nájomca
povinný   predložiť   Prenajímateľovi   aj   grafickú    vizualizáciu   navrhovanej    úpravy   vzhl.adu.
Odchýlenie sa od odsúhlasenej  úpravy  alebo vykonanie úpravy vzhľadu  bez predchádzajúceho
§úhlasu sa považuje za závažné porušerie Zmluvy § právom Prenajímatel.a od  Zmluvy odstúpit..
Za každých okolností je však Nájomca povinný zabezpečiť, aby   vonkajší vzhl.ad Predmetu nájmu
alebo  Tržnice,  v ktorej  sa  Predmet  nájmu  nachádza,  nebol  e§teticky  znehodnotený  materiálmi,
tovarmi  alebo  inými  vecami  Nájomcu.  Nájomca  rovnako  nie  je  oprávnený  umiestňovať  mimo
Predmetu  nájmu  žiadne  reklamné  pútače  a nosiče  bez  predchádzajúceho  písomného  §úhla§u
Prenajímateľa.

8.5.8      Nájomca nie je oprávnený umiestňovat' akékol.vek zvieratá v predmete nájmu, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak.

8.5.9      Nájomca  je  povinný   zabezpečovat.  riadne  upratovanie  Predmetu   nájmu  na   vlastné  náklady

prostredníctvom  svojho  pracovníka  alebo  dodávateľa  služieb.  Nájomca  §a  zaväzuje  dodržiavat'
nariadenia Prenajímatel'a na zabezpečenie likvidácie odpadu, pokiar je také vydané.

8.5.10    Nájomca  je  povinný  bezodkladne,  najneskôr  však  do  5  pracovných  dní  od  zmeny,  oznámit'
Prenajímateľovi  písomne  každú  zmenu  týkajúcu  sa  jeho  oprávnenia  na  vykonávanie  činnosti
v Predmete nájmu (zánik oprávnenia, poza§tavenie oprávnenia, zmena zapísaných údajov a pod.).

8.5.11    Zmluvné strany  sa výslovne  dohodli,  že na  podklade  rozhodnutia  Prenajímateľa je Prenajímateľ
oprávnený  najmenej  štyri  (4)  krát  v kalendárnom  roku  uzavrieť  Tržnicu  za  účelom  deratizácie,
dezinfekcie a dezinsekcie priestorov Tržnice a tým znemožniť užívanie Predmetu nájmu na dĺžku
trvania  jedného   dňa   (pre  každý  jednotli`ý  prípad).   V prípade  potreby   (napríklad  v prípade
uloženého príkazu, ohrozenia života, zdravia, predchádzania vzniku škody na majetku a pod.) má
takéto   oprávnerie  aj   častejšie.   Nájomca  berie  na   vedomie,   že  takéto  znemožnenie  užívania

Prenajĺmatel':                                                                                              Náj omca:



Predmetu nájmu je výkonom práva Prenajímateľa a nezakladá nárok na zľavu z Nájmu, ani nárok
na náhradu škody s čím súhlasĺ.

8.5.12     Prenajímatel' je povinný:
a/ odovzdať Predmet nájmu v stave spôsobilom na dohovorené užívanie,.
b/ zabezpečit. Nájomcovi nerušený výkon jeho práv za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve;
c/  poskytovať  alebo  zabezpečovať  služby,  ku  ktorých  poskytovaniu  a/alebo  zabezpečovaniu  sa
zaviazal.

8.5.13    Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Nájomca musí počas celej doby trvania nájomného vzťahu
založeného touto Zmluvou rešpektovat' (zabezpečiť a zároveň dodržiavat) nasledovné minimálne
otváracie hodiny svojej prevádzky:
každý pracovný deň od 08:00 hod. do 17:30 hod. a
každú sobotu v čase od 08:00  hod. do 13:30 hod.
a maximálne otváracie hodiny v rozsahu aktuálnych otváraci'ch hodín Tržrice. Zmluvné strany sa
dohodli   na   tom,   že   počas   trvania   vzťahu   založeného   touto   Zmluvou   môže   Prenajímatel'
kedykol'vek určiť Nájomcovi  iný minimálny rozsah  otváracích hodín jeho prevádzky,  a to až do
rozsahu   maximálnych   aktuálnych   otváracích   hodín   Tržnice.   Nájomca   sa   zaväzuje   takéto
stanovenie  minimálneho  rozsahu  otváracích  hodín  zo  strany  Prenajímateľa  plne  rešpektovať
a dodržiavať ho.

8.5.14    Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak dôjde počas trvania vzt.ahu založeného touto Zmluvou
k zmene otváracích hodín Tržnice, tejto zmene budú v nadväznosti na to rovnako prispôsobené aj
maximálne otváracie hodiny prevádzky Nájomcu, s čím Nájomca súhlasí a nemá voči tomu žiadne
námietky.

8.5.15    Zmluvné   §trany   sa   dohodli   na   tom,   že   pokial'   Nájomca   nedodrží   svoju   povinnost'   podľa
ustanovenia bodu 8.5.2 j) tejto Zmluvy, Prenajímaterovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške
50,- € za  každý deň porušenia tejto povinnosti,  najmenej však vo výške 25,- €,  a to aj opakovane.
Pokiaľ   Prenajímatel'   zistí   porušenie   tejto   povinnosti   Nájomcom,   má   sa   za   to,   že   porušenie
Nájomcovej  povinnosti  trvá od momentu jeho zistenia  až do času,  kým  Nájomca preukázateľne
toto  porušenie  neodstráni.  Za  preukázateľné  odstránenie  porušenia  sa  považuje  zosúladenie
a dodržiavanie   otváracích   hodín   prevádzky   aspoň   s minimálnymi   a najviac   s maximálnymi
otváracími     hodinami     Tržnice     a     následnýmpísomným     oznámením     tejto     skutočnosti
Prenajímatel.ovi, pričom oboje musí byť splnené kumulatívne.

Podčlánok 8.6
Relokácia

8.6    Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  relokačnej  klauzule   (podmienkach  prípadného  premiestnenia

prevádzky nájomcu) v nasledovnom znení:

8.6.1       Zmluvné  strany  sa   dohodli  na   tom,   že   Prenaj.ímateľ  je  oprávnený  kedykoľvek  počas

platnosti  tejto  Zmluvy  rozhodnút'  o premiestnení  prevádzky  Nájomcu  nachádzajúcej  sa
v predmete  nájmu  do  iného/iných  nebytových  priestorov  v rámci  Tržrice  a Nájomca  je

povinný  takémuto  rozhodnutiu  vyhovieť  a svoju  prevádzku  premiestniť  podľa  pokynov
Ilenajímateľa;

8.6.2       Prenajímatel' je oprávnený o takomto rozhodnutí vopred písomne informovať Nájomcu, a to
najmenej šesťdesiat (60) dní pred požadovaným termínom premiestnenia;

8.6.3       Nájomca sa zaväzuje, že v takomto prípade na vlastné náklady premiestni svoju prevádzku

podľa   rozhodnutia   Prenajímateľa   v lehote  určenej   Prenajímateľom,   nie  však   dlhšej   ako
devät'desiat   (90)   dní   odo   dňa   odoslania   a/alebo   osobného   prevzatia   oznámenia   s
rozhodnutím  o premiestnení jeho  prevádzky,  a to  podl.a  toho,  čo  nastane  skôr.  Pokiaľ tak
nájomca   (i)   neurobí   vstanovenej   lehote   alebo   (ii)   sa   vyjadrí,   že  premiestnenie   svojej

prevádzky odmieta ešte pred uplynutím stanovenej lehoty alebo (iii) nedôjde k písomnému



odsúhlaseniu Nájomcom predložených predpokladaných nákladov, ktoré bude nevyhnutné
vynaložit' na premiestnenie prevádzky Nájomcu zo strany Prenajímateľa, v nadväznosti na
čo  Nájomca  odmietne  vykonat'  premiestnenie,  Prenajímateľ je  oprávnený  od  te].to  Zmluvy
odstúpit';

8.6.4      Zmluvné strany  sa  dohodli  na  tom,  že pre prípad  premiestnenia  prevádzky  Nájomcu  do
iného nebytového priestoru v rámci Tržnice sa všetky dohodnuté sadzby finančných plnení
budú násobiť rozlohou nebytového priestoru v Tržnici, do ktorého bola prevádzka Nájomcu

premiestnená,  namiesto rozlohy pôvodného nebytového priestoru  Nájomcu,  a to odo  dňa
premiestnenia  prevádzky.   O riadnom  premiestnení  prevádzky  sa  spíše  protokol,  ktorý
podpíšu obe zmluvné strany,  pričom sa naň použijú primerane príslušné ustanovenia tejto
Zmluvy o preberaní a odovzdaní priestoru. Protokol bude obsahovať najmä označenie dňa,
kedy  došlo  k riadnemu  premiestneniu,   údaj  o stave  meračov  energií  v pôvodnom  a aj
novom  nebytovom   priestore  a ostatné  dôležité  skutočnosti   ohľadom  stavu   pôvodného
a nového  nebytového  priestoru.  Prenajímateľ je  oprávnený  odmietnuť  podpis  protokolu,

pokial'    nebude    pôvodný    nebytový    priestor    vstave    podl'a    výslovných    pokynov
Prenajímatel'a, inak v stave podľa dohody zmluvných §trán pre prípad ukončenia nájmu. Za
deň  premiestnenia  sa  považuje  až  deň,  ktorý  bude  označený  v obojstranne  podpísanom

protokole vyhotovenom podl'a tohto ustanovenia Zmluvy;

8.6.5       Zmluvné   strany   sa   dohodli   na   tom,   že   Prenajímateľ  pri   rozhodovaní   opremiestnení

prevádzky  Nájomcu  môže,  bez  právneho  nároku  Nájomcu,  zohľadniť  najmä  (i)  rozlohu
pôvodného a nového nebytového priestoru, pričom rozdiel medzi nimi by nemal presiahnuť
20 % pôvodného prenajatého priestoru, (ii) ďalej aktuálnu obsadenosť Tržnice ako celku a na
to  nadväzujúce  možnosti  relokácie  a rovnako  tak  (iii)  vecne  odôvodnené  pripomienky
Nájomcu;

8.6.6       Pre    prípad    porušenia    povinnosti    Nájomcu    premiestniť    svoju    prevádzku    vlehote
a/alebo podl'a pokynov Prenajímateľa podl'a tejto Zmluvy je prenajímateľ oprávnený účtovať
Nájomcovi  zmluvnú  pokutu  vo  výške  50,-  €  za  každý  aj  začatý  deň  trvania  porušenia
ktorejkol.vek zo zabezpečovaných povinností;

8.6.7       Zmluvné    strany    sa    dohodli    na    tom,    že    vsúvislosti    srozhodnutím    Prenajímateľa
o premiestnení prevádzky Nájomcu v §úlade s touto Zmluvou Nájomcovi nevznikajú žiadne
nároky   ztitulu   náhrady   škody   či   ušlého   zisku,   nakolko   vprípade   Nájomcu   ide   pri

premiestnení  jeho  prevádzky  o plnenie  si  svojich  zmluvných  povinností,  ktoré  na  seba
prevzal  touto Zmluvou.  Prenajímatel' pri  rozhodovaní  o premiestnení prevádzky Nájomcu
vrámci   Tržnice   vykonáva   svoje   práva   podl'a   tejto   Zmluvy.   Tým   sa   vylučujú   všetky
a zároveň  akékol.vek  nároky  Nájomcu,  ktoré  by  hypoteticky  mohli  vzniknút.  v súvislosti
s premiestnením jeho prevádzky v rámci Tržnice postupom podľa tohto u§tanovenia, s čím
Nájomca  výslovne  súhlasí,  berie  to  na  vedomie  aplne  si  uvedomuje  všetky  právne  aj
faktické   dôsledky,   ktoré   mu   vznikli   alebo   vbudúcnosti   môžu   vzniknút.   vsúvislosti
s takýmto dojednaním a nemá voči nemu žiadne výhrady;

8.6.8 Po realizácii premiestnenia prevádzky Nájomc'u podľa tejto Zmluvy sa nebyto\ý priestor, do
ktorého  bola   prevádzka   Nájomcu   premiestnená,   považuje  odo   dňa   premiestnenia   za
Predmet nájmu.

Článok 9
Skončenie nájmu

9.1       Nájom skončí uplynutím dohodnutej doby nájmu s uplatnením podľa bodu 5.1 a bodu 9.2 a bodu 9.3
Zmluvy.

Prenajĺmatel': Nájomca:



9.2      Nájom  môže  skončit.  písomnou  dohodou  Zmluvných  strán  i  pred  uplynutím  dohodnutej  doby
nájmu.

9.3      Prenajímateľ môže písomne vypovedat' túto zmluvu, ak:
a)     Nájomca prenechá predmet nájmu alebo jeho čast' do podnájmu v rozpore s touto zmluvou;
b)     Bolo  rozhodnuté  o  odstránení  stavby  alebo  o  zmenách  Predmetu  nájmu  alebo  budovy,  v

ktorej sa Predmet nájmu nachádza, čo bráni užívat. nebytový priestor alebo jeho časť. Zmluvné
strany  sa  dohodli  na  tom,  že  za  zmenu  Predmetu  nájmu  alebo  budovy,  v  ktorej  sa  tento
nachádza, pričom to bráni užívať nebyto\ý priestor, sa na účely tejto Zmluvy rozumie najmä,
nie však výlučne, (i) ak príslušný orgán samosprávy (zastupiteľstvo, starosta, primátor a pod.)
rozhodne o zmene spôsobu nájmu nebytových priestorov a/alebo ich časti v budove Tržnice
a/alebo  (ii)  vypísanie  výberového  konania  na  nájomcu  komplexu  obchodných  priestorov  v
budove  Tržnice  alebo   ich  časti   v   súlade  s   príslušným   rozhodnutím  a/alebo  záväzným

predpisom vydaným orgánom samosprávy (zastupiteľstvo, starosta, primátor a pod.);
c)      Nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú Predmet nájmu, napriek písomnému upozomeniu

hrubo porušuj.ú pokoj alebo poriadok;
d)     Nájomca  užíva  Predmet  nájmu  vrozpore  so  Zmluvou  alebo  právnymi  predpismi;  t.  j.  ak

Nájomca  poruší  niektorú  zo  svojich povinností  prevzatých  touto Zmluvou  alebo  právnymi

predpismi a nezjedná nápravu ani v dodatočne poskytnutej lehote.
9.4      Nájomca môže písomne ukončit' túto zmluvu výlučne v súlade s ustanoveniami zákona č.116/1990

Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
9.5.     Výpovedná  lehota  je  dvojmesačná  a  začína  plynúť  od  prvého  dňa  mesiaca  nasledujúceho  po

doručení  písomnej  výpovede  druhej  Zmluvnej  §trane,  okrem  prípadu  výpovede  podľa  bodu  9.3

písm.   b),   kedy  je   výpovedná   lehota  jednomesačná  a   začína   plynúť  od   prvého   dňa   mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej. Zmluvnej strane.

9.6       Nájomzaniká:
a)     zánikom predmetu nájmu;
b)     zánikom Nájomcu, ktorý je právnickou osobou bez právneho nástupcu;
c)      smrťou   Nájomcu,   ktorý  je   fyzickou   osobou,   pokiaľ   dedičia   po   poručitel'ovi,   ktorý   bol

Nájomcom,   do   tridsať  (30)   dní  od  jeho  smrti  neoznámia  Prenajímateľovi,   že  pokračujú
v nájme.

V prípade zániku Nájomcu  alebo Prenajímateľa s právnym nástupcom sa Zmluvné strany ku dňu
zániku príslušnej Zmluvnej strany dohodli, že nájom nezaniká, pričom žiadna zo Zmluvných strán
nemá  právo  Zmluvu  z tohto  dôvodu  vypovedat`  a príslušný  právny  ná§tupca  Zmluvnej  strany
vcelom   rozsahu   vstupuje   do   práv   apovinností   zaniknutej   Zmluvnej   strany.   Nájomca   nie  je
oprávnený požadovať od právneho nástupcu žiadne plnenie výlučne z titulu odstúpenia Predmetu
nájmu.   To  sa  netýka   plnenia  poskytnutého  právnym   nástupcom   z titulu  prevzatia  plnení  po

právnom predchodcovi.
9.7       Vprípade,ak:

a/ je Nájomca v omeškaní viac  ako pätnást. (15)  dní s  plnením  akéhokorvek peňažného záväzku
voči Prenajímateľovi;
b/ je to ustanovené v tejto Zmluve;

9.8

je  Prenajímateľ  oprávnený  odstúpit'  od  tejto  Zmluvy.  Účinky  od§túpenia  a zánik  nájmu  nastáva
okamihom    doručenia    písomného    odstúpenia    Nájomcovi.    V takom    prípade   je    Prenajímateľ
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.  Odstúpenie nemá spätné
účinky.
V prípade  skončenia  nájmu  výpoveďou  je  Nájomca  povinný  počas  plynutia  výpovednej  doby
umožniť   Prenajímateľovi vstup do Predmetu  nájmu  za účelom jej predvedenia záujemcovi o ďalší
Nájom Predmetu nájmu a to v rámci obvyklých prevádzkových hodín Nájomcu, ako aj umiestnenie
informácie vo výklade Predmetu nájmu o ponuke na prenájom Predmetu nájmu.



lanok 10 
Spoloene a zavereene ustanovenia 

10.1 Tato Zmluva nadobada platnosf a zavazuje Zmluvne strany v den, v ktorom ju podpigu opravneni 
zastupcovia oboc.h Zmluvmich strait Ak neck:0e k podpisaniu tejto Zmluvy v ten isqrdeli oboma jej 
Zm1uvn3"rmi stranami, za rozhodujuci den' pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladaf den, 
v ktorom druha zmluvrta strana podpige Zmluvu nesk8r. Zmluva nadobuda 66innosf &tom 
nasledujucim po dni jej zverejnenia na Centralnom registri 

10.2 Pravne vzfahy medzi Najomcom a Prenajimaterom vypIkvajtice zo Zmluvy sa riadia prednostne 
zakonom 6. 116/1990 Zb. o najme a podnajme nebytovSrth priestorov v zneni neskorgich predpisov a 
prislugmhni pravnymi predpismi platiVrmi na itzemi Slovenskej republiky. Zmluvne strany sa 
v3is1ovne dohodli na aplikacii ustanoveni Obchodneho zakonnika na tento zmluvrtjr vzfah. 

10.3 Zmluva sa mete menif alebo dopinovaf v)iluene formou pisomrVrch dodatkov podpisamich 
obidvomi Zmluvmhni stranami. 

10.4 Zmluvne strany sa dohodli, le vznik naroku na zmluvnit pokutu sa nedotfta naroku na nahradu 
gkody v celej v3igke. Zmluvna pokuta sa nezapoeitava do naroku na nahradu gkody. 

10.5 Ak sa neskor ukaie, e niektore z ustanoveni Zmluvy (alebo jeho 6asf) je neplatne, neueinne alebo 
nevykonaterne, takato neplatrtosf, netkinnosf alebo nevykonaternosf nema za nasledok neplatnosf, 
neiteinnosf a nevykonaternosf d'algich ustanoveni Zmluvy (alebo zostavajticej easti dotknuteho 
ustanovenia) alebo samotnej Zmluvy. V takomto pripade sa Zmluvne strany zavazujit bez 
zbytoeneho odkladu nahradif taketo ustanovenie (jeho 6asf) noviym platm'rrn, 66inm'rm 
a vykonatermhn ustanovenim tak, aby bol zachovan5r 66e1, sledovami uzavretim Zmluvy 
a dotknut3"rm ustanovenim. 

10.6 Zmluvna strana berie na vedomie, le v siivislosti so sprathvanim osob4ch 6clajov a/alebo osobmich 
6dajov 61ertov gtatutarneho organu, spoloenikov/akcionarov, zamestnancov a poverenfth °sob 
druhej zmluvnej strany je viazana povinnosfou mleanlivosti v stalade s 61. 90 nariadenia Eur6pskeho 
parlamentu a Rady (Eu) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzid4rch °sett) pri sprathvani 
osobtVrch taclajov a o vornom pohybe talqrchto 6dajov, ktor)'7m sa zruguje smernica 95/46/ES 
(vgeobecrte nariadenie o ochrane udajov) (d'alej len „Nariadenie") a ust. § 79 zakona 6'. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobm'rch itdajov a o zmene a dopineni niektorch zakonov v zneni neskorgich predpisov 
(dalej len „Zakon"). Zachovavae m16anlivosf podra tohto bodu zmluvy sü povinni aj jej zamestnanci, 
jej gtatutarni zastupcovia, elenovia jej gtatutarneho organu, kontaktne osoby ako aj ostatne osoby, 
ktore prichadzaj6 alqfmkorvek sp8sobom do kontaktu s osobiVrmi 6dajmi. Povinrtosf podra tohto 
bodu Zmluvy nadalej trva aj po zaniku Zmluvy bez obmedzenia, o Zmluvna strana berie na 
vedomie a nema voel tomu iiadne qhrady. Zmluvna strana sa zavazuje vopred pouelif vgetky 
osoby podra tohto bodu Zmluvy o povinnosti zachovavaf mleanlivosf, a to aj po zaniku ich 
pravrteho vzfahu k zmluvnej strane, a o rizikach a narokoch spojem'rch s porugenim tejto povinnosti. 

10.7 Zmluvrta strana berie na vedomie, e druha Zmluvrta strana sprathva jej osobne Adaje, osobne itdaje 
elenov jej gtatutarneho organu, gtatutarnych zastupcov, kontaktm'rch °sob a jej zamestnancov v 
nevyhnutrtom rozsahu na üel pinenia podra tejto Zmluvy. Zmluvna strana zaroveri vyhlasuje, le 
osoby podra prvej vety tohto bodu boll poueene o ich pravach v oblasti ochrany osobmich tadajov 
a povinnosti zachovivaf m16anlivosf, o potvrdzuje svojim podpisom. 

10.8 Zmluvne strany vyhlasuj6, le stl oboznamene s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatr4rmi pravnymi 
predpismi v oblasti ochrany osobmich fidajov, 6o potvrdzuj6 svojim podpisom. 

10.9 Zmluvne strany vyhlasuj4, e prijali nalelite organizaene a technicke opatrenia na zabezpeeenie 
ochrany osobnkch ticlajov, a to najma pred ich zneuiitim, znieenim alebo stratou alqunkorvek 
sp8sobom. 

10.10 Dorueovanie pre 66e1y Zmluvy sa vykonava a povaiuje za platne a 66inne vykonane vtedy, ak sa 
dorue'uje na adresu uvedema v zahlavi Zmluvy a to aj v pripade, e doglo k jej zmene, avgak povinna 
strana tato zmenu neohlasila alebo osobne. Obe Zmluvrte strany sa zavazuj6 vzajomne si pisomne 
oznamovaf zmenu adresy sidla bez zbytaneho odkladu, najneskor vgak do 5 pracov4ch dni od 
privoplatnosti takejto zmeny. Dorueenie Najomcovi je riadne (platne a fieinne) vykonane aj vtedy, 
ak Prenajimater dorueuje zasielku osobne v Predmete najmu ureenom podra Zmluvy. V pripade 
pochybnosti sa zasielka povaluje za dorueen6 uplynutim tretieho dna po uloenl dorueovanej 
zasielky na pogte v pripade, ak Zmluvna strana doru6ovanta zasielku neprevezme. Akakorvek 

Prenajimater: 	 Najomca: 



doruCovana zasielka je pova2ovana za riadne (platne a ainne) doraemi aj v pripade, ak Zmluvna 
strana, ktorej je zasielka dorue"ovana, odmietne prevziaf zasielku, a to ku diiu odmietnutia jej 

prevzatia. 
10.11 Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch (2) vyhotoveniach, jedno (1) vyhotovenie pre Prenajimatera 

a jedno (1) vyhotovenie pre Najomcu. 
10.12 Zmluvne strany vyhlasujii, e si tido Zmluvu pozorne pre6ita1i, jej obsahu porozumeli, e vyjadruje 

ich slobodnu a va'inu voru prostil akehokorvek omylu na znak .6oho hit° Zmluvu podpisuju. 

10.13 Tato Zmluva nahradza vgetky doterajne tastne dohody Zmluvrich stran. 

Neoddeliterm'rmi prilohami tejto Zmluvy 

Priloha C".1 — Nqfpis z registra Najomcu 
Priloha*6.2 — Situa'ene vymedzenie Predmetu najmu v Trnici 
Priloha'6.3 — Fakbara/Splatkoq kalendar — datioq doklad v sulade so zakonom 222/2004 Z.z. 

Zmluvna strana: 
EKO — podnik verejnoprospegnSrch pric 
zast.: JUDr.Daniel Hulin 
	  dila 16.06.2022 

odtlae'ok peaatky a podpis 

Zmluvna strana: 
Phu Le Van, podnik zahranknej fyzickej osoby 
zast.: . Phu Le Van 

Phu Le Van 
tirgniclia 9033118, 831 07 Bratislava 
ICO: 47 B33 017, MO: 3021386115 

Previdrkit: gancxiva 112, 834 01 Bratislpvii 

	 dila 16.06.2022 

odtlacok pe'elatky a podpis 



Obchodne meno 
organizatnej zloiky: 

Sidlo organizatnej zloiky: 

Phu Le Van, podnik zahranidnej fyzickej osoby 	 (od: 12.11.2014 do: 23.10.2021) 

RofnIcka 18/9033 
	

(od: 12.11.2014 do: 23.10.2021) 
Bratislava 831 07 

17. 6.2022 10:29 	 Wpis z obchodneho registra SR 

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

OBCHODNif REGISTER 
NA INTERNETE 

Microsoft 
DITEC 

    

Slovenskyliiill EMEnglish 

VYpis z Obchodneho registra Okresneho suclu Bratislava I 

Tento qpis ma len informativny charakter a nie je pouiiterny pre pravne iikony ! 

Oddlel: Po 	 Vloika dislo: 2576/B 

IOC: 

Den zapisu: 

Den vymazu: 

Dovod vymazu: 

Pravna forma: 

Predmet dinnosti: 

47 833 017 	 (od: 12.11.2014) 

12.11.2014 	 (od: 12.11.2014) 

23.10.2021 	 (od: 24.10.2021) 

ex offo vYmaz 	 (od: 24.10.2021) 
§ 768s ode. 2 zakona 6. 513/1991 Zb. v zneni zakona d. 390/2019 Z.z. 

Podnik zahranidnej osoby (organiza6na zloika podniku zahranionej osoby) 	(od: 12.11.2014) 

ktipa tovaru na Odely jeho predaja koneanemu spotrebitel'ovi (maloobchod) 	(od: 12.11.2014 do: 23.10.2021) 
alebo inym prevadzkovatel'om iivnosti (verkoobchod) 

predaj na priamu konzumaciu tepelne rYchlo upravovanych masovych 	(od: 12.11.2014 do: 23.10.2021) 
vyrobkov a obvyklYch priloh, ako aj bezmastitYch jedal 

distiace a upratovacie sluiby 	 (od: 12.11.2014 do: 23.10.2021) 

pohostinska dinnost a vYroba hotovYch jeclal pre vYdajne 	 (od: 19.05.2015 do: 23.10.2021) 

VedOci organizadnej zloiky: 

Konanie menom 
spolodnosti: 

baltie praline skutodnosti: 

Zahranidna osoba: 

Datum aktualizacie ndajov: 

Datum vypisu: 

Phu Le Van  
Rol'nicka 18/9033 
Bratislava 831 07 
Vznik funkcie: 12.11.2014 

sit) 

Vedtici podniku zahranidnej osoby je opravneny konat' samostatne. 

Rozhodnutie zahranidnej fyzickej osoby zo dria 27.04.2015. 

Obchodne meno: Phu Le Van 
Sidlo: 
Register a dislo zapisu do registra, v ktorom je zapfsana: 

16.06.2022 

17.06.2022 

(od: 12.11.2014 do: 23.10.2021) 

(od: 12.11.2014) 

(od: 19.05.2015 do: 23.10.2021) 

(od: 12.11.2014 do: 23.10.2021) 

0 obchodnom registri SR I Navod na pou2ivanie ORI Na'Sa adresa 
Vyhradavanie podra : obchodneho mena I identilikaeneho eisla 

sidla spisovej znaay I  priezviska a mena osoby 

Aktualne zmeny I Automatizovane dopinenie identifikaenYch ildajoy I Kontakty no registrove sildy 
Formulare na pot:Laval-tie elektronickych navrhoy na zapis do OR 

Zoznam °sob, ktore mohi byt' vymazane ( §768s OBZ) 

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=3165738,SID=2&P=1 	 1/1 



najomca 
ch slukicb 

J11Dr. Daniel Hu 
EKO podnik vereinoprospc 

prenajimalef 

*dr, 	 I 3 8 	3 7 	36 35 
s 
s 

12 250 

1-  I 

33 800  

flit 	I 116 
4 	i 

- - ---1•-•—•- ri74, 

1' 

I   G,  . 
1454;2  

Phu Le Van 
Rotnicka 9033/111, 831 07 
ICO: 47 833 017. OiC:.  

Prevadzkic Sanc 

—3500 

87 	86' 

0 

4r1 
\ 

Situatne vymedzenie Predmetu najmu v objekte „Trinica" 

k zmluve I. 011/2022 o najme nebytovcfch priestorov zo dela 16.06.2020 s vyznaZenfm predmetu najmu 



EKO - podnik verejnoprosparnich sluiieb, Halaiova 20, 832 90 Bratislava 

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

tislo Utu: 5K04 5600 0000 0018 0570 7008 
	

it DPH: SK2020887022 

FAKTORA Z. 12022067 

Variabilmi symbol: 12022067 

K zmluve 
	

11/2022 

06e1 najmu: re§tauracia 

Predmet podnikania: pohostinska t'innost a vYroba hotovYch jeclal pre vYdajne 

Odberater: 

Adresa: 

Prevadzkareer 

Phu Le Van, podnik zahraniZnej fyzickej osoby 

Rornicka 18/9033, Bratislava 83107 

47 833 017 

61/B,85,85/A,41,105, 

It DPH: Neplatca 

plocha: 

 

67,90 mz 

Predmet najmu jednotkova 

cena 

jednotka mnoistvo jednotka 	spolu 1€) 

rane 

spolu [C] 

mesaEne 

prevadzkaren 150,00 42,40 mz 	 6 360,00 530,00 

zaujatie priestoru 10,00 25,50 M2 	 255,00 21,25 

Celkom za predmet najmu: 6 615,00 551,25 

Celkom za sluiby [V+N]: 15 922,08 1 326,84 

1. TeplA atkova voda 10,7040 €/m3/rok 0,00 0,00 0,00 

2. Vzduchotechnika 43,3689 €/m2/rok 67,90 2 944,75 245,40 

3. Chladenie 18,4366 €/m2/rok 67,90 M2 	 1 251,85 104,33 

4. PoriadkovA sluiba/Vlastna ochrana 11,2817 €/m2/rok 67,90 766,03 63,84 

5. Upratovanie 3,8725 €/rnz/rok 67,90 m2 	 262,94 21,92 

6. Deratizacia/dezinsekcia/dezinfekcia 3,7326 €/m2/rok 67,90 253,44 21,13 

7. Fond ildriby a °pray 60,0000 €/naj./rok 1 najomca 	60,00 5,00 

8. Hygienicke zariadenia 60,0000 €/naj./rok 1,5 koeficient 	90,00 7,50 

Spolu za sluiby "V": 469,12 

9. Elektricka energia priama 0,2538 €/kWh 30 000,00 kWhirok 	7 614,00 634,50 

10. Elektricka energia relljna 6,6935 €/m2/rok 67,90 mz 	 454,49 37,88 

672,38 

11. Odpad z6kladnY 125,0000 €/previrok 1 prey. 	 125,00 10,42 

12. Odpad zvYgenY 187,5000 €/prev./rok 1 prey. 	 187,50 15,63 

13. Odpad znlienY 62,5000 €/prevIrok 

26,05 

14. Kurenie 20,0288 €/m2/rok 67,90 m2 	 1 359,96 113,33 

15. Vodne a stone 2,0120 €/m3/rok 250,00 rn3 	 503,00 41,92 

16. Zraikova voda 0,7127 €/m2/rok 67,90 m2 	 48,39 4,04 

Spolu za sluiby "N": 857,72 

EKO -podnik VPS 
Halilova 20, 832 90 Bratislava 

I 	N91870 Dit: 2020887022 
SIC2020887022 

16.06.20f 

Vystavil: 

Phu la Van . 
Rarnicks 9033/1ff ' 0170ralislove 
40: 47 833 01 	1386115 

Prevadika: Sincov. 	öi Bratasion 

Prevzal: 



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

ItO: 491 870 

It DPH: SK2020887022 
Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

tislo tau: 5K04 5600 0000 0018 0570 7008  

SPLATKOV1 KALENDAR - FAKTORA 
(Meth-10 VS nouiivaf on V4etktich iednntlivtich tihradAch fakttirv 11 Variabilmi symbol: 

K zmluve Zislo: 

Odberater: 

Adresa: 

ItO: 

12022067 

11/2022 

Phu Le Van, podnik zahraniEnej fyzickej osoby 

Rornicka 18/9033, Bratislava 83107 

47 833 017 	 It DPH: Neplatca 

Ceny uvadzane v C 

najom 

bez DPH 

najom 

DPH 20 % 

najom 

s DPH 

sluiby 

bez DPH 

sluiby 

DPH 20 % 

sluiby 

s DPH 

spolu 

k 'Arnie 

uhradif do datum dodania 

najmu a sluileb 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 551,25 0,00 551,25 1 326,84 265,37 1 592,21 2 143,46 31.07.2022 31.07.2022 

8 551,25 0,00 551,25 1 326,84 265,37 1 592,21 2 143,46 31.08.2022 31.08.2022 

9 551,25 0,00 551,25 1 326,84 265,37 1 592,21 2 143,46 30.09.2022 30.09.2022 

10 551,25 0,00 551,25 1 326,84 265,37 1 592,21 2 143,46 31.10.2022 31.10.2022 

11 551,25 0,00 551,25 1 326,84 265,37 1 592,21 2 143,46 30.11.2022 30.11.2022 

12 551,25 0,00 551,25 1 326,84 265,37 1 592,21 2 143,46 31.12.2022 31.12.2022 


