
ZMLUVA 0 NAJME MAJETKU 

L 21/0D/2022 

elanok 1 
Zmluvne strany 

Nazov: 
Sidlo: 
ZastupertY: 

DPH: 
Bankove spojenie: 
Cislo 
E-mail adresa: 
/dalej aj „Prenajimater"/ 

a 

Obchodne meno: 
Sidlo/Miesto podnikania: 
ZastiapenY: 

DI 
DPH: 

Registrovany: 
Tel. kontakt: 
E-mail adresa: 

EKO - podnik verejnoprospegnSrch 
Halgova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr. Daniel Hulin, povereny vykonom f-unkcie riaditera 

00 491 870 
SK2020887022 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 

ekovps.sk  

Augustin Mitura — Street Good 
Zahradnicka 4843/87, Bratislava 821 08 
Ing. Augustin Mitura 
54 694 051 
1127 285 049 

nie je platca DPH 
OU-BA-2R SR, E. iivnostenskeho registra 110-315277 
+421 94 

Pgmail.corn 
/cralej aj „Najomca" a spolu s Prenajimaterom d'alej aj „Zmluvne strany"/ 

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

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

l'anok 2 
Ovodne ustanovenia 

2.1 Prenajimater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podra zakona E. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s uznesenim'E. 2/1990 z 2. 

zasadnutia Miestneho zastupiterstva mestskej Easti Bratislava — Nove Mesto, konaneho dtia 20.12.1990, 
ktory vykonava spravu majetku Mestskej Easti Bratislava - Nove Mesto, Junacka 1, Bratislava alebo 
majetku, ktory bol mestskej Easti zverenY. 
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2.2       Nájomca je podnikateľským subjektom podnikajúcim podl'a právneho poriadku slovenskej republiky

spredmetom     činnosti     najmä     voblasti     kúpa     tovaru     na     účely    jeho     predaja     konečnému

sprostredkovateľovi,  sprostredkovateľská  činnost'  v oblasti  obchodu,  služieb  a výroby.    Nájomca  má

záujem v rámci svojej  podnikatel`skej  činnosti prevádzkovať občerstvovacie zariadenie - gastro príves

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

Článok 3
Predmet zmluvy a Predmet nájmu

3.1       Predmetom  tejto  Zmluvy  je  úprava  práv  apovinnosti'  Zmluvných  strán  pri  nájme  časti  majetku
v správe Prena).ímateľa v prospech Nájomcu.

3.2       Prenajímateľ vyhlasuje, že vykonáva správu nasledovných nehnuterností -pozemkov nachádzajúcich
sa  v areáli  prírodného  kúpaliska  Kuchajda,  parcela  registra  ,,C``  č.  15123/1  o výmere  22.453,00    m2  ,

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

m.č.   Nové   Mesto,   okres   Bratislava   111   vo   vlastníctve   Hlavného   Mesta   SR   Bratislava   vevidencii

3.3

Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru.
Prenajímatel'  prenecháva  touto  Zmluvou  Nájomcovi  časť  majetku  definovaného  v bode  3.2  tohto

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

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

(ďale).  aj.  „Predmet nájmu``),  za  čo  sa  Nájomca  zaväzuje  hradit. Prenajímatel'ovi  nájomné  dohodnuté
v tejto  Zmluve.  Situačné  vymedzenie  časti  pozemku,  ktorý  má  byť  Predmetom  náj.mu  podľa  tejto

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

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

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

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

Článok 4
Účel nájmu

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

prevádzkovania  gastro  prívesu  určeného  na  predaj  mrazených  pokrmov,  kokteilov  a  nealkoholických
nápojov. Nájomca je oprávnený a zároveň povinný počas letnej  sezóny návštevníkom prírodného areálu

Kuchaj da poskytovat' občerstvovacie služby.

4.2       Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu využívat. Predmet nájmu na iný

účel ako dohodnutý v tej.to Zmluve.

4.3       Nájomca  podpisom  Zmluvy  potvrdzuje,  že  sa  osobnou  obhliadkou  oboznámil  so  stavom  Predmetu

nájmu a tento je v stave spôsobilom na dohodnutý účel a nevykazuje žiadne vady, ktoré by mu bránili
v užívaní  Predmetu  nájmu  na  účel  dohodnutý  touto  Zmluvou  a že  od  Prenajímateľa  sa nevyžaduje
žiadna úprava, prispôsobenie, prípadne iné plnenie vrátane zabezpečenia súhlasov úradov v súvislosti
so stavom a vlastnosťami Predmetu nájmu v čase j.eho odovzdania. Nájomca ďalej vyhlasu].e, že bol zo

strany Prenajímateľa oboznámený s prístupovými komunikáciami na Predmet nájmu a prevádzkovým

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

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

Článok 5
Doba nájmu

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.08.2022 do 30.09.2022

Článok 6
Náj omné a súvisiace platby, Platobné podmienky

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

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

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

za  uhradené  dňom  pripísania  platby  v prospech  Prenaji'mateľa.  Prena].ímateľ  vystaví  do  piatich  (5)

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

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

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

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

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

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

Prípadný  takto  vzniknutý  preplatok  sa  Prenajímateľ  zaväzuje  vrátiť  Nájomcovi,   a to  na  základe

písomnej  výzvy  Nájomcu.  Prenaji'mateľ  je  oprávnený  vzniknutý  preplatok  započítať  jednostranne
s jeho  pohľadávkami  voči  Nájomcoví.  V prípade,  ak  Prenajímateľ  pri  odpočte  spotreby jednotlivých

médii' zisti' podozrenie z neoprávnenej manipulácie s  meradlami určenými pre meranie odberu energií
a služieb  dodávaných  samostatne  pre  predmet  nájmu  v súlade  so  všeobecne  záväznými  právnymi

predpismi alebo touto zmluvou alebo dôjde k poškodeniu týchto meradiel, považuje sa to za závažné
porušenie  tejto  zmluvy.  V takom  prípade  je  Nájomca  povinný  Prenajímaterovi  uhradiť  zmluvnú

pokutu vo výške 100,-  EUR za každé jedno zistené porušenie tohto ustanovenia. Zároveň je to dôvod
na  odstúpenie  od  zmluvy  zo  strany  Prenajímateľa.  Okrem  toho  v prípade  nemožnosti  odpočtu
spotreby   dodávaného   média   za   konkrétne  obdobie  bude  následne  Prenajímaterom   fakturovaná
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najomcovi spotreba prislugneho media vo vjgke 1,2 nasobku spotreby zistenej za predchadzajuce 
thaovacie obdobie. V pripade, ak takto nebude moine spotrebu ufelf, ura vku spotreby 
Prenajimater ako 1,2 nasobok spotreby vjrmerou a predmetom Cinnosti porovnaterneho predmetu 
najmu s najvyggou spotrebou a ak ani takto nebude mane spotrebu uftlf, ura ju Prenajimater 
odhadom na zaklade vlastnej dvahy. 

	

6.5 	Najomca bude hradif Najomne bezhotovostnjim prevodom na tket Prenajimatefa uvedenjr v zahlavi 
tejto Zmluvy, pokiar Prenajimater neurC1 inak. 
Pre pripad omegkania Najomcu s ithradou akehokorvek splaMeho zavazku na podklade tejto Zmluvy 
sa Zmluvrie strany dohodli na zmluvrtej pokute vo vjrgke 0,05% denne z dlinej sumy za kaidjrden 
omeglania, s'61m Najomca bez vftrad 

6.6 Najomca nema pray° zapo6itaf svoje pohradavky alebo naroky voa Prenajimaterovi proti 
pohradavkam alebo narokom Prenajimatera voCi Najomcovi na Najomne alebo na platby ani proti 
injrm narokom alebo pohradavkam Prenajimatera voi:1 Najomcovi vzniknutjrmi na zaklade Zmluvy 
alebo zadriiavaf a neplatif Najomne alebo akekorvek me platby (ich Zasf) podra Zmluvy z clovodu 
akjrchkorvek narokov alebo pohradavok Najomcu voi Prenajimaterovi. Najomca nie je opravnenjr 
svoje pohradavky vo6 Prenajimaterovi postdpif na tretiu osobu bez predchadzajikeho pisomneho 
sithlasu Prenajimatera. 

	

6.7 	Najomca ma narok na pomerrul zravu z Najomneho iba vtedy, pokiar Najomca mo'±"e Predmet najmu 
uiivaf obmedzene len preto, e Prenajimater si nepini svoje povinnosti zo Zmluvy. Najomca nie je 
povinnjr platif Najomne iba vtedy a vjrlune len za ten .6as, ked Najomca nemohol 	Predmet 
najmu v celosti v sulade s dohodnutjan tkelom preto, e Prenajimater si nepinil svoje povinnosti zo 
Zmluvy. Narok na poskytnutie zravy musi byf Najomcom uplatnenjr u Prenajimatera pisomne bez 
zbytoi:neho odkladu. Akekorvek rozhodnutie spravneho organu, ktorjrm bude znemanene Najomcovi 
vykonavaf podnikatersku Cinnosf a uiivaf predmet najmu na dohodnutjr tk'el po dobu trvania tejto 
Zmluvy nerna vplyv na povinrtosf Najomcu platif dohodnute Najomne riadne a vas a ani nezaklada 
pravo Najomcu na zravu z Najomneho. 

	

6.8 	Najomne mole Prenajimater valorizovaf na zaklade harmonizovaneho indexu spotrebiterskjrch den 
oproti rovnakemu obdobiu minuleho roku, zverejnovaneho 	tatistickynn uradom SR, prk'om 
vjrchodiskovou hodnotou indexu bude hodnota (vjrgka) indexu vykazana gtatistickyrm uradom SR 
v mesiaci, v ktorom priglo k podpisu tejto Zmluvy. Prva valorizacia najmu mo2e byf uskutotnena od 
zaaatku 2. roku trvania najomneho vzfahu. Najomne moie byf nasledne pravidelne valorizovane 
kalcloroZne o mieru narastu harmonizovaneho indexu spotrebiterskjrch cien oproti rovnakemu 
obdobiu minuleho roku. Neuplatnenie naroku na valorizaciu Prenajimaterom k zaaatku 
nasledujikeho, valorizacii podliehajticeho roku trvania najmu, neznamena vzdanie sa naroku na 
Najomne zqgene o hodnotu indexu. Prenajimater je opravnenjr tento narok uplatnif kedykorvek za 
obdobie, kedy narok vznikol, hod nebol uplatneny.  k zaaatku prislugneho roku trvania najomneho 
vzfahu a Najomca je ho povinnyr uspokojif v rovnakej vjr5ke, ako keby bol tento narok Prenajimaterom 
uplatnenjr k zaZatiu plynutia prislugneho nasledujuceho roku trvania najomneho vzfahu. V pripade, 
Prenajimater neuskutoifrtil valorizaciu najomneho po'6as niekorkyrch rokov, je opraNntenjr valorizovaf 
najomne kedykorvek neskor o hodnoty indexov vgetkjrch rokov, kedy nedoglo k valorizacii. Takto 
valorizovane Najomne plati poCnuc uskutoCnenim tejto valorizacie. 

	

6.9 	Najomca tjrmto vyrslovrte sithlasi s tjrm, aby mu Prenajimater na pinenie poskytovane podra tejto 
Zmluvy vystavoval elektronicke faktitry a tieto mu nasledne zasielal elektronickou formou (e-mailom). 
Pokiar Prenajimater zvoli pre jednotlive pinenie elektronicku faktitru a jej nasledne elektronicke 
doraenie, nie je povinnjr vystavif fakturu v inej (listiruiej) forme. 
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6.10.   Za účelom  elektronickej  fakturácie si  Nájomca volí adresu  uvedenú v záhlaví  tejto Zmluvy,  pričom
v prípade zmeny či doplnenia ďalšej adresy je povinný doručiť svoju požiadavku/oznámenie o zmene
Prenajímaterovi   aspoň   päť   (5)   pracovných   dní   pred   požadovanou   účinnost'ou   takejto   zmeny.
Prenajímateľ  si  vyhradzuje  právo  overiť  si  správnosť  poskytnutej  adresy  kontrolným  e-mailom,  a to
kedykoľvek  počas  trvania  vzťahu  založeného  touto  Zmluvou.  Nájomca  zároveň  súhlasí  s tým,  že
Prenajímatel' je oprávnený za  účelom zabezpečenia vierohodnosti,  neporušenosti obsahu  a čitatel'nosti
elektronických   faktúr   využívať  formát   .pdf  a/alebo   akýkoľvek   iný  obdobný  elektronický   formát,

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

Článok 7
Práva a povinnosti Zmluvných strán

Podčlánok 7.1

Poistenie predmetu náj mu

7.1.1    Nájomcovi  sa  odporúča  uzatvoriť  a  na  vlastné  náklady  po  celú  dobu  nájmu  udržiavať  v platnosti

a účinnosti  poistné  zmluvy,  ktoré  budú  pokrývať  poistenie  jeho  majetku,  ktorý  sa  nachádza  na
Predmete   nájmu   a škody   spôsobené   tretím   osobám   vsúvislosti   sužívaním   Predmetu   náj.mu.
V prípade, že takéto poistenie Nájomca neuzavrie, nemôže si v prípade odcudzenia, poškodenia alebo

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

u Prenajímateľa.  V prípade,  že je takáto škoda uplatnená  voči Prenajímateľovi,  zaväzuje sa ju uhradiť

Nájomca bezodkladne po doručení výzvy zo strany Prenajímatera a predložení výzvy na jej úhradu zo
strany tretej osoby. Takéto plnenie sa nepovažuje za bezdôvodné obohatenie na strane Prenajímateľa

ale plnenie záväzku Nájomcu uplatneného treťou osobou voči Prenaji'mateľovi.

7.1.3   Nájomca   berie   na   vedomie   a uznáva,   že   akékol.vek   poistenie   uzavreté   zo strany   Prenaji'matel'a

vzťahujúce sa k Predmetu nájmu sa nebude vzťahovať na majetok Nájomcu, bez ohl'adu na skutočnosť,
či ).e tento majetok zabudovaný do Predmetu nájmu alebo nie.

7.1.4    Nájomca  i  Prenaji'mateľ  týmto  vzájomne  potvrdzujú,  že  si  neuplatnia  nároky  na  odškodnenie  voči

druhej Zmluvnej strane za straty alebo škody na majetku v tom rozsahu, v akom je takáto strata alebo

škoda   poškodenému   uhradená    zpríslušnej   poistnej   zmluvy,    uzatvorenej    podľa   te).to   Zmluvy

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

Podčlánok 7.2
Údržba p[edmetu nájmu, jeho úpravy a Bezpečnost'

7.2.1    Nájomca  je  povinný  počas  celej  doby  nájmu  nepretržite  udržiavať  poriadok  a čistotu  na  Predmete

nájmu, ako aj v okolí 20 metrov od Predmetu nájmu a samotného miesta prevádzkovania obchodného
zariadenia, atrakcie alebo poskytovania služieb a zabezpečit., aby sa odpad a iné emisie, ktoré vznikajú
v súvislosti  s jeho  činnost.ou  na  Predmete  nájmu  neši'rili  v prírodnom areáli  Kuchajda  a neobťažovali

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

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

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

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

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

Ak uvedené práce v zmysle predchádzajúcej vety Náj.omca bez zbytočného odkladu nezabezpečí sám,

je tak oprávnený urobiť Prenajímateľ na náklady Nájomcu.
7.2.2   Nájomca nie je počas doby nájmu 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 mať charakter konštrukcií pevne spojených so zemou (ďalej

len  ,,Úpravy").  Žiadosť  o udelenie  súhlasu  na  Úpravy  musí  obsahovať  opis  požadovaných  Úprav.

Súhlas  Prenajímateľa  s Úpravami  nezakladá  Prenajímatel.ovi  akúkoľvek  zodpovednosť za  správnost',

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

Ustanovením   tohto   bodu   nie   sú   dotknuté   Drobné   úpravy,   ku   ktorým  je   súhlas   Prenajímatel'a
s Drobnými úpravami udelený podpisom tej.to Zmluvy.
Funkčnosť (údržbu, opravy a servis) investícií Nájomcu (na jeho vlastné náklady) zabezpečuje Nájomca

v celom rozsahu bez obmedzenia.

7.2.3   Nájomca 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
vykonávať 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

Slovenske). 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 zabezpečit' ich predpísané odbomé prehliadky a skúšky,

ako aj odstránenie závad v nich uvedených.

7.2.6   Náj.omca  je  povinný  na   viditeľnom   mieste  vbezprostrednom  okolí   Predmetu  nájmu,   kde  bude

vykonávat'  svo).u  podnikateľskú  činnosť,  umiestniť  cenníky  a váhy  poskytovaného  sortimentu  a na

účtovanie poskytnutých služieb a produktov využívať výlučne registračné pokladnice.
7.2.7   Nájomca je povimý pri užívaní  Predmetu nájmu  dodržiavať VZN  MČ BA - Nové Mesto č.  1/1997 v

znení jeho neskorších zmien /prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda/ vrátane vymedzenej

prevádzkovej   doby,   ako   aj   ďalšie   všeobecne   záväzné   právne   predpisy   a   pokyny   Prenajímatel'a.
Zároveň j.e Nájomca povinný rešpektovat. a dodržiavat' pokyny správcu areálu Kuchajdy.

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

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

následok porušenie povinností samotným Nájomcom.



Podčlánok 7.3

Prevzatie a vrátenie Predmetu nájmu

7.3.1    Nájomca je povinný Predmet nájmu  prevziať najneskôr  ku  dňu  začatia  nájmu  dohodnutému v tejto

Zmluve okrem prípadu vymedzeného v tejto Zmluve, keď Prenajímateľ nie je povinný Predmet nájmu
Nájomcovi  odovzdať.  Neprevzatie  Predmetu  nájmu  zo  strany  Nájomcu  nemá  vplyv  na  povinnosť
Nájomcu platiť Nájomné.

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

dňa skončenia nájmu z akéhokol'vek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom:

a)  vypratať Predmet  nájmu  -  odstrániť  z Predmetu  nájmu  akýkol'vek  hmotný  majetok  Nájomcu,  či

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

b)  odstrániť z Predmetu náj.mu 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   aodstránit'   akékoľvek   škody   na   Predmete   nájmu   spôsobené

Nájomcom alebo vyprataním maj.etku Nájomcu a odstraňovani'm jeho Úprav.
Nájomca je ďalej povinný do piatich (5) dní odo dňa skončenia nájmu:

d)  uhradiť  všetky  nedoplatky  spojené  s Predmetom  nájmu  vrátane  neuhradeného  nájomného,  resp.

jeho alikvotnú časť za dobu nájmu.
7.3.3   V prípade, ak Nájomca nesplní včas svoje povinnosti vyplývajúce pre Nájomcu z bodu 7.3.2 Zmluvy, je

povinný   zaplatit'  Prenajímatel'ovi   zmluvnú   pokutu   vo   výške  20,-   EUR  za  každý   aj   začatý   deň
omeškania.  Prenajímateľ  má  rovnako  v takom  pri'pade  právo,  nie  však  povinnosť  vypratat' Predmet

nájmu, odstránit' všetky úpravy, vykonat' opravy a uviest' Predmet nájmu do takého stavu, v akom bol
ku dňu odovzdania Nájomcovi, pričom Prenajímatel' 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  vecĺ

(vrátane vstavaní a úprav Nájomcu) nachádzajúce sa  v Predmete nájmu,  ktoré budú Prenajímatel.om

protokoláme   spísané   sa   stanú   kúpnou   zmluvou   vlastníctvom   Prenajímatel'a   za   kumulatívneho
splnenia nasledovných podmienok:

a)   Prenaji'matel' Nájomcovi po mámom uplynutí lehoty uvedenej. v bode 7.3.3 tejto Zmluvy písomne

oznámi,  že  má  záuj.em  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 nájmu neodstráni,.

c)   Nájomca v pozícii Dodávatel'a 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

platiteľom   DPH,   k fakturovanej   hodnote  bude  pripočítaná   DPH  platná  v čase   zdaniteľného

plnenia.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v prípade,  že  Nájomca  z pozície  dodávatel'a  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 vyhotoviť Prenajímateľ, na čom sa Zmluvné strany výslovne dohodli a

Nájomca  akceptuje  takto  vyhovenú  faktúru.  Faktúru  v mene  a na  účet  Nájomcu  vyhotovuje
Prenajímateľ podľa zákona členského štátu, v ktorom je miesto dodania veci';



d)  Prenajímatel`  zaplatí  fakturovanú  sumu  na  účet  Nájomcu  alebo  povinnost'  zaplatit.  túto  sumu

zanikne  iným spôsobom zániku záväzkov.

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

Prenajímaterom spísané hnuteľné a nehnutel.né veci, ktoré ostali na Predmete nájmu na Prenajímatel'a

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   nájmu.
Prenajímatel' je oprávnený úhradu uvedenej sumy realizovať aj formou započítania tejto pohľadávky

Nájomcu  voči svojim splatným  pohľadávkam.  Na účely tohto ustanovenia sa  nárok  Nájomcu  stane

splatným mámym uplynutím dodatočnej. lehoty podl'a písm. b) tohto bodu Zmluvy.

Podčlánok 7.4

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.4.1    Nájomca  je  oprávnený  prenechat'  Predmet  nájmu  alebo  j.eho  čast'  do  podnájmu  (alebo  do  užívania

z akéhokol'vek   titulu   a akýmkol'vek   spôsobom)   len   s výslovným   a vopred   udeleným   písomným

súhlasom Prenajímatel'a,  dan)h pred uzavretím  príslušnej  zmluvy o podnájme  (inej  zmluvy).  Súhlas
Prenaj.ímateľa  môže  byť  daný  výlučne  ako  súhlas  s konkrétnym  znením  zmluvy  o podnájme  (inej

zmluvy), ktoní má Nájomca v úmysle uzavrieť.
Ak vyššie uveden)h spôsobom súhlas Prenajímateľa nebol daný, alebo ak Nájomca uzatvoril zmluvu

o podnájme  (inú  zmluvu)  v inom  znení,  než  bola  Prenajímateľom  odsúhlasená,  je  takto  Nájomcom

uzatvorená zmluva neplatná. Zároveň sa to považuje za dôvod na odstúpenie od tejto Zmluvy.

7.4.2    Nájomca  je  povinný  dňom  začatia  nájmu  užívať  Predmet  nájmu  v súlade  s touto  Zmluvou tak,  aby

Nájomca užívaním Predmetu nájmu nespôsoboval Prenaj.ímateľovi a tretím osobám škodu ani hrozbu

vzniku škody, ani ich neobmedzoval v ich užívacích a vlastníckych právach.

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

majetku  umožniť  Prenajímatel'ovi,   prípadne  inej   poverenej   osobe  alebo   oprávnenej   osobe   podľa

zákona, vstup na Predmet nájmu.
7.4.4   Prenajímateľ  je  oprávnený  po  predchádzajúcej  dohode  kedykoľvek  kontrolovať  plnenie  povinnosti

Nájomcu podľa tejto Zmluvy a užívanie Predmetu nájmu a za týmto účelom vstupovať na Predmetu

nájmu.  V prípade,  že  k dohode  o kontrole  nedôjde,  je  tak  Prenaj.ímater oprávnený  urobiť v termíne

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

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

brániacich riadnemu užívaniu Predmetu nájmu.
7.4.6    Nájomca  nie  j.e  oprávnený  stáť  ani  parkovať  v areáli  Kuchajdy,  využívat'  príjazdové  komunikácie  a

okolité pozemky pril.ahlé k Predmetu nájmu na  parkovanie vozidiel,  prípadne uskladňovanie svojich

materiálov, ani iným spôsobom tieto užívať nad obvyklý rámec ich určeria tak, že by tým dochádzalo

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

upravuje Prevádzkový poriadok, s ktorým je Nájomca oboznámený. Zmluvné strany sa ďalej dohodli,
že na účely zásobovania je Nájomca oprávnený na dočasný vjazd  dopravným prostriedkom do areálu
Kuchajda  po  asfaltovejAetónovej  spevnenej  ploche  k  Predmetu  nájmu,  pričom  na  každý jednotlivý
vj.azd/vykládku/výjazd,  resp.  v]azd/nakládku/vý]azd je  stanovená  doba  v  rozsahu  do  max.  15  minút.

Na  vjazd/vý]azd  ).e  náj.omca  povinný  použit' výhradne  k  Predmetu  nájmu  najbližšie  sa  nachádzajúci

riadny  vstup  do  areálu.  Nájomca  je  na  základe  aj  ústnej.  výzvy  Prenajímatel'a  povinný  preukázať
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opodstatnenie konkretne realizovaneho vjazdu/vyjazdu. V pripade, e Najomca na vyzvu 
Prenajimatera priamo na mieste nepreukaie dostatoi1ne dovodne opodstatnenie vjazdu vozidla, je 
Prenajimater opravneny dostupnymi zakonnymi spasobmi zabezpthf odstranenie vozidla z arealu 
Kuchajda. 

7.4.7 Najomca nie je opravrteny umiestriovaf ani chovaf akekorvek zvierata na Predmete najmu, pokiar sa 
Zrrtluvne strany nedohodrua inak. Zaroven je Najomca povinny zabezpeCif, aby navgtevnici arealu 
Kuchajdy nevstupovali na Predmet najmu so zvieratami ani ich tam nevpugfali. 

7.4.8 Najomca je povinny bezodkladne po uzavreti tejto zmluvy informovaf Mestsku'dasf Bratislava — Nove 
mesto o uzavreti tejto Zmluvy. 

Poddinok 7.5 
Zmluvne pokuty 

7.5.1 Zmluvne strany sa dohodli, e okrem pripadov uvedenych v tejto Zmluve ma Prenajimater narok na 
zmluvrul pokutu vo vke 100,- EUR za ka2de jednotlive porugenie povirmosti ustanovenych v bode 
4.1, 4.2, 7.2.1 a2 7.2.8, 7.3.1, 7.4.1 — 7.4.3, 7.4.6, 7.4.7 a 7.4.8 tejto Zmluvy, a to aj opakovane. Zmluvna 
pokuta je splatna na vyzvu Prenajimatera. 

7.5.2 Zaplatenim zmluvrtej pokuty podra tejto zmluvy nezanika povinnosf, spinenie ktorej zmluvna pokuta 
zabezpealje, ani narok na nahradu Akody v celom rozsahu. 

tlanok 8 
SkonCenie najmu 

	

8.1 	Najom skon& uplynutim dohodnutej doby najmu. 

	

8.2 	Najom moie skonc=if pisomnou dohodou Zmluvnych stran i pred uplynutim dohodnutej doby najmu. 

	

8.3 	Prenajimater moie od tejto Zmluvy odstupif, ak: 
a) to ustanovuje tato Zmluva a to najma v pripade porugeni povinnosti Najomcu, ktore sit uvedene 

v bode 7.5.1 alebo Mom ustanoveni tejto Zmluvy alebo ak tak ustanovujil privne predpisy; 
b) Najomca prenecha Predmet najmu alebo jeho "a.st' do podnajmu v rozpore s touto Zmluvou; 
c) Najomca uilva Predmet najmu v rozpore so Zmluvou alebo privnymi predpismi; t. j. ak Najomca 

porugi niektona zo svojich povinnosti prevzatych touto Zmluvou alebo pravnymi predpismi 
a nezjedna napravu ani v dodato'tne poskytnutej lehote; 

d) Najomca je v omegkani s thradou Najornneho alebo Mello pena sineho pinenia podra tejto Zmluvy 
o viac ako 30 dni; 

e) ak Najomca neregpektuje pokyny a vYzvy (aj ustne) Prenajimatera a/alebo spravcu arealu Kuchajda, 
ktoryini je upozorneny na hrube porugovanie ustanoveni tejto zmluvy alebo Prevadzkoveho 
poriadku arealu Kuchajdy, i inch vgeobecne zavaznYch pravnych predpisov a od porukvania 
tYchto ani po vYzve neupusti. 

ritinky odstopenia a zanik najmu nastava okamihom dorOenia pisomneho odstapenia Najomcovi. 
Prenajimater je opravneny v pisomnom odshipeni urZif den vypratania Predmetu najmu aj na neskorgi 
den ako je den tkinnosti odstupenia. Zmluvne strany nie sü povinne si z dewodu takehoto odshipenia 
vratif dovtedy poskytnute plrtenia, pokiar v tejto Zmluve nie je uvedene inak; Prenajimater ma vgak 
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narok na zaplatenie najomneho za ka2cly aj zgaty kalenclarny mesiac, a to i ked k odstupeniu doglo 
v jeho priebehu. Odsthpenie nerna spatne itanky. 

8.4 Najomca je opravneny od tejto Zmluvy odsttlpif, ak nem82e Predmet najmu uiivaf nepretrlite po 
dobu d1hiu ako 30 dni z d8vodov na strane Prenajimatera a Prenajimater nezjedna napravu ani 
v dodatoCne mu za tyrm aelom poskytnutej lehote nie kratgej ako 14 dni od doruCenia vyzvy na 
zjednanie napravy. Akekorvek rozhodnutie spravneho organu, ktorYm bude znemoinene Najomcovi 
vykonavaf podnikatersku Cinnosf a uZivaf predmet najmu na dohodrtuty tKel po dobu trvania tejto 
Zmluvy nezaklada pray° Najomcu odstupif od tejto Zmluvy. 

	

8.5 	Aplikacia ustanovenia § 676 ods. 2 Obdanskeho zakonnika sa vyludije. 

lattok 9 
Dortgovanie 

	

9.1 	Pisomnosti sa na zaklade tejto Zmluvy dortk-ujii druhej zmluvnej strane osobne alebo prostrednictvom 
dopom&nej zasielky na adresu uvedema v tejto Zmluve. Najomca je povinny kaIdit zmenu adresy 
ohlasif Prenajimaterovi. V pripade, e takuto zmenu neohlasi, Prenajimater spravidla preveri aktualnu 
adresu na doru'6ovanie pisomnosti Najomcovi v obchodnomaivnostenskom registri a v pripade 
rozporu zapisu adresy Najomcu podra obchodneho registra s adresou uvedenou v zahlavi tejto 
Zmluvy bude dor&ovanie prebiehaf na adresu uvedenti v obchodnom/iivnostenskom registri. 
Doru '6ovanie sa bude spravovaf prislugnymi ustanoveniami ObCianskeho zakonnika (ust. § 45 OZ). 

	

9.2 	Najomca je povinny do piatich (5) dni odo dna zahajenia svojej Linnosti v Predrnete najmu pisomne 
alebo prostrednictvom e-mailu Prenajimaterovi oznarnif meno, priezvisko a kontaktne tidaje (e-mail 
a telefonicky kontakt) osoby, ktora je opravnend v jeho mene osobne preberaf pisomnosti podra tejto 
Zmluvy v Predmete zmluvy ale aj mimo neho. UasthIci sa dohodli na torn, le doru.6enie akejkorvek 
pisomnosti podra tejto Zmluvy osobe, ktona Najomca oznamil podra tohto bodu, sa povaluje za 
doru&nie priamo Najomcovi. Tyrm nie sit dotknute ustanovenia platnyrch pravnych predpisov 
upravujiacich doru'6ovanie pisomnosti. Najomca je opravneny oznamif Prertajimaterovi zmenu 
kontaktnej osoby alebo dalgiu kontaktnta osobu s tym, e p&"as celej doby najmu je povirmY maf 
zvoleml aspon jednu kontaktnti osobu pre osobne dorue'ovanie. Porugenie tejto povinnosti sa povaluje 
za podstatne porugenie tejto Zmluvy s pravom Prenajimatera od nej odsttipif. 

elanok 10 
Zaverdne ustanovenia 

10.1 Tato Zmluva nadobuda platnosf a zavazuje Zmluvrte strany v den, v ktorom ju podpigu opravneni 
zastupcovia oboch Zmluvnych stran. Ak nedolde k podpisaniu tejto Zmluvy v ten isty den oboma jej 
Zmluvnymi stranami, za rozhodujuci deri pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladaf den, 
v ktorom druha zmluvna strana podpige Zmluvu neskor. Zmluva nadobucla tadnnosf &tom 
nasledujucim po dni jej zverejnenia na intemetovej stranke Prenajimatera v sulade s ustanovenim § 47a 
Obdanskeho zakonnika. Najomca berie na vedomie, e na nadobudnutie tkinnosti Zmluvy sa vyladuje 
jej zverejnenie prostrednictvom internetovej stranky Prenajimatera, s 6im 

10.2 Zmluvne strany sa zavazujil, le v pripade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktorych spinenie 
povaluju za podstatne, zosuladia Zmluvu s aktualnym stavom, vo forme jej pisomnych dodatkov, 
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Zmluvou sa s v3'rnimkou ust. § 663 a nasl. ObCianskeho zakonnika o najomnej zmluve bude riadif 
prislu5n5?mi ustanoveniami zakona C. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika v platnom zneni. 

10.3 Zmluvrte strany sa zavazujU, e sa vyvaruju akfthkorvek krokov, ktore by znemoirtili, sfi1i alebo 
spochybnili prava, povinnosti alebo zavazky, ktore su predmetom tejto Zmluvy. 

10.4 Zrnluvne strany sa dohodli, e pripadne spory tyrkajUce sa zavazkov a povinnosti vplyrvajUcich z tejto 
Zmluvy sa zmluvne strany zavazujU prednostne riegif osobnyrm rokovaniin. 

10.5 Ak niektore ustanovenia Zmluvy nie su celkom alebo sCasti ikinne alebo neskifir stratia UCinnose, nie je 
tkm dotknuta platnosf ostatn5rch ustanoveni. Namiesto neUCinnyrch ustanoveni a na vypinenie medzier 
sa pouiije tiprava, ktora., pokiar je to pravne mane, sa o najviac priblUuje zmyslu a UCelu Zmluvy, 
pokiar pri uzatvarani Zmluvy Zmluvne strany tilt° otazku brali do Uvahy. 

10.6 Zmluvna strana berie na vedomie, e v sUvislosti so spractavanim osobnyrch Udajov a/alebo osobnYrch 
Udajov Clenov 5tatutarneho organu, spoloCnikov/akcionarov, zamestnancov a poverenfth osob druhej 
zmluvnej strany je viazana povinnosfou mkanlivosti v sUlade s 61. 90 nariadenia Europskeho 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickyrch osob pri spractivani osobnyrch 
tidajov a o vornom pohybe takYrchto Udajov, ktoryrm sa zruguje smernica 95/46/ES (vgeobecne 
nariadenie o ochrane Udajov) (d'alej [en „Nariadenie") a ust. § 79 zakona C. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobnyrch Udajov a o zmene a dopineni niektoryrch zakonov v zneni neskorgch predpisov (cralej len 
„Zakon"). Zachovavaf mICanlivosf podra tohto bodu Zmluvy si povinni aj jej zamestnanci, jej 
§tatutarni zastupcovia, Clenovia jej gtatutarneho orginu, kontaktne osoby ako aj ostatne osoby, ktore 
prichadzajU akyrmkorvek sposobom do kontaktu s osobnkmi uclajmi. Povinnosf podra tohto bodu 
Zmluvy nacralej trva aj po zaniku Zmluvy bez obmedzenia, o Zmluvna strana berie na vedomie 
a nerna voCi tomu Ziadne vythrady. Zmluvrta strana sa zavazuje vopred potkif vgetky osoby podra 
tohto bodu Zmluvy o povinnosti zachovavaf mlCanlivosf, a to aj po zanilcu ich privneho vzfahu k 
zmluvnej strane, a o rizikach a narokoch spojenyrch s poruknim tejto povinnosti. 

10.7 Zmluvna strana berie na vedomie, e druha Zmluvna strana spracUva jej osobne Udaje, osobne Udaje 
Clenov jej 5tatutarneho orginu, gtatutarnych zastupcov, kontaktnyrch °sob a jej zamestnancov v 
nevyhnutnom rozsahu na tkel pinenia podra tejto Zmluvy. Zmluvna strana zaroven vyhlasuje, 
osoby podra prvej vety tohto bodu boll pouCene o ich pravach v oblasti ochrany osobnyrch ticiajov 
a povinnosti zachovavaf mkanlivosf,'Co potvrdzuje svojim podpisom. 

10.8 Zmluvne strany vyhlasujU, ie sü oboznamene s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatnyrmi pravnymi 
predpismi v oblasti ochrany osobnyrch Udajov, o potvrdzujii svojim podpisom. 

10.9 Zmluvne strany vyhlasujit, e prijali nalelite organizaCne a technid<e opatrenia na zabezpeCenie 
ochrany osobnyrch Udajov, a to najma pred ich zneu2itim, zniCenim alebo stratou akyrmkorvek 
sp8sobom. 

10.10 Zmluvne strany, zhodne kaida vyhlasuje, e je pine sposobila a opravnend na tento pravny ukon, 
nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahuju ich slobodnU, vasinu, urCitia 
a zrozumitermi voru, prejaventi bez tiesne alebo napadne nevyrhodnyrch podmienok. 

10.11 Zmluvne strany zhodne vyhlasujU, e si tUto Zmluvu pozome preCitali, jej obsahu porozumeli a na 
znak ich stihlasu so vgetkyrmi jej ustanoveniami ju podpisujU. 

10.12 Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch (2) rovnopisoch, priCom Prenajimater ako aj Najomca obdriia po 
jednom (1) vyhotoveni Zmluvy. 

10.13 Neoddeliternyr.mi prilohami tejto Zmluvy sU: 

Priloha 6'. 2- Situaate vymedzenie Predmetu najmu v priestore 
Priloha1.3-   Faktnra/Splatkovy kalendir - dariovy doldad v stilade so zakonom 222/2004 Z.z. 
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Zmluvna strana: 
EKO - podrtik verejnoprospe§nych 

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

EKO - podnik VPS 0 
Halailova 20, 832 90 Bratislava 

ItO: 00491870 DEC: 2020887022 
DPH: S&2020887022 

 

\„1 	 Dna 27.07. 2022 

 

odtla&ok peliatky a podpis 

Zmluvna strana:. 

Augistin Mitura - Street Good 

zast. - Ing. Augustin Mitura 

1 

	 Dila 27.07.2022 

odtlgok pthatky podpis 

Ruaterske vyhlasenie  

Ing. Augustin Mitura, bytom 	 3ratisalva, tymto ako ruater vyhlasujem, Ze 

osobne spinim za Najomcu vgetky povinnosti a zavazky Najomcu vo6 Prenajirnaterovi podra tejto zmluvy 

a/alebo v stivislosti s ñou, ako aj podra inch zmhav, ktore majit uzavrete alebo v buchicnosti medzi sebou 

uzavria, pokiar ich tento nespini riadrie a vas, a to aj bez osobitnej vy: 	 N6mcovi. 

Zmluvria strana: 

Ing. Augistin Mitura 

r0iter 

 

dtia 27.07. 2022 

podpis 



SituaZne vymedzenie predmetu n6jmu 

k zmluve E. 21/00/2022 o najme East obecneho majetku zo dna 27.7.2022 

s vyznaZenim predmetu najmu 

JUDr. Daniel Hulin 	 lng. Augustin Mltura 

EKO podnik verejnoprospeSnj,ch slu±ieb 	 Street Good 

prenajimater 	 najomca 



EKO - podnik verejnoprospeknich sluieb, Halakva 20, 832 90 Bratislava 

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

tislo 	SK04 5600 0000 0018  0570 7008 	 I DPH: SK2020887022 

FAKTORA e. 12022253 
Variabilni symbol: 12022253 

K zmluve 
	

21/0D/2022 

Otel najmu: predaj mrazenYch pokrmov, kokteilov a nealkoholickYch napojoy z 

doEasneho stanovigfa 

Predmet podnikania: kupa tovaru za ut'elom jeho predaja konanemu spotrebiterovi 

Odberater: Augustin Mitura - Street Good 

Adresa: Zahradnicka 4843/87, 821 08 Bratislava 

ItO: 54 694 051 
	

It DPH: Neplatca 

Prevadzkareri: 'east obec. pozemku v arai Kuchajda 
	

plocha: 
	

9,00 m2  

Predmet najmu jednotkova 

cena 

jednotka mnoistvo jednotka 	spolu [e] 

rane 

spolu [€] 

mesane 

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

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

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

1. Tepla 	itkovà voda 0,0000 €/m3/rok 0,00 rri3 	 0,00 0,00 

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

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

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

5. Upratovanie 0,0000 €/m2/rok 0,00 rn2 	 0,00 0,00 

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

7. Fond ildriby a oprav 0,0000 €/naj./rok 0 najomca 	0,00 0,00 

8. Hygienicke zariadenia 0,0000 €/naj./rok 0,0 koeficient 	0,00 0,00 

Spolu za sluiby "V"' 0,00 

9. Elektricka energia priama 0,3200 €/kWh 3 000,00 kWh/rok 	960,00 80,00 

10. Elektrick6 energia reiijna 0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 	 0,00 0,00 

80,00 

11. Odpad zakladnY 0,0000 €/previrok 

12. Odpad zvYgenY 0,0000 €/previrok 

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

5,42 

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

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

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

Spolu za sluiby "N": 88,82 

EKO .-Avdnik VP; 0 
Haidova 

"2 90 Bra ' 722  

ItO: 00491 	
201  or 

DPit. 

V 

27.07.2022 

Vystavil: 
	

Prevzal: 



Ceny su uvadzane v € 
najom 	najom 	najom 	sluiby 	sluiby 	sluiby 	spolu 	uhradii do 	datum dodania 

pol.d. bez DPH 	DPH 20% 	$ DPI-I 	bez DPH 	DPH 20% 	s DPH 	k uhrade 	 najmu a slu1ieb 

1 144,00 0,00 144,00 88,82 17,76 106,58 250,58 15.08.2022 31.08.2022 

2 144,00 0,00 144,00 88,82 17,76 106,58 250,58 15.09.2022 30.09.2022 

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

Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, as. 	 la): 491 870 
islo uttu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 	 ic DPH: SK2020887022 

SPLATKOVi KALENDAR - FAKTORA 
Variabilny symbol: 12022253 	(ZhodnY VS pouiivai pri vietkYch jednotlivich uhradach faktary !) 

K zmluve Zislo: 21/0D/2022 
Odberater: Augustin Mitura - Street Good 

Adresa: Zahradnicka 4843/87, 821 08 Bratislava 

It‘O: 54 694 051 	 l DPH: Neplatca 


