
ZMLUVA 0 NAJME MAJETKU 

C. 28/0D/2022 

C-lanok 1 

Zmluvne strany- 

EKO-podnik verejnoprospegnY 

Halakva 20, 832 90 Bratislava 

JUDr. Daniel Hulin, povereny 1.TY 

00 491 870 

5K2020887022 

Prima banka Slovensko, a.s. 

SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
info@ekovps.sk  

PRENAUMATEI: 

Nazov: 

so sidlom: 

zastupeny: 

16D: 

DPH: 

bankove spojenie: 

lo tiau: 
e-mail adresa: 

/d'alej aj „Prenajimater/ 

NAJOMCA 

meno/obchodne meno/nazov: 

dresa: 

zastopeny: 

Zapisana: 

a 

Daniel Kovat` 

Na tivrati 16753 / 43 , 821 04 Bra 
Daniel KovaZ 

v 2R SR 00 Bratislava,islo 

34 449 400 
D1 : 	 1025758624 
e-mail adresa: 
tel. kontakt: 
/(dalej len „Najomca" a spolu s Prenajimaterom aj „Zmluvne str 
uzatvarajti v zmysle ust. § 663 a nasl. zakona L 40/1964 Zb. Obi 
predpisov a prislunkmi ustanoveniami Obchodneho zakonnika 
podnajme nebytovYch priestorov v zneni neskorgich predpisov 

onom funkcie riaditera 

slava 

egistra: 102-31475 

Y") 
ky zakonnik v zneni neskorgich 
zakona 6. 116/1990 Zb. o najme a 

Zmluvu o najme pozem u 
/ d'alej Len ako „Zmluva' 

lariok 2 

tvodne ustanovenia 

	

2.1 	Prenajimater je prispevkovou organizaciou zriadenou 

o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platno 

zasadnutia Miestneho zastupiterstva mestskej'6asti Br 

20.12.1990, ktory vykonava spravu majetku Mestskej 

Bratislava alebo majetku, ktory bol mestskej 6asti zvereny. 

	

2.2 	Najomca je podnikaterslcym subjektom podnikajticim podl 

s predmetom'6innosti najma v oblasti poskytovania 

s predajom na priamu konzumaciu, 	ktipa tovaru 
sprostredkovaterovi. Najomca ma zaujem o ambulantny pr 

-I- 

I. 

ostupom podra zakona L 377/1990 Zb. 

zneni, v spojeni s uznesenim 6. 2/1990 z 2. 

tislava — Nove Mesto, konaneho dna 

U Bratislava - Nove Mesto, Junacka 1, 

pravneho poriadku Slovenskej republiky 

sluieb rychleho oHerstvenia v spojeni 

na aCely jeho predaja konthiernu 

daj na pozemkoch v sprave prenajimatera. 



Pred
Článok 3

et zmluvy a Predmet nájmu

3.1

3.2

3.3

Predmetom tejto Zmluvy je úprav

pozemku v správe Prenajímatel'a v
Prenajímater    vyhlasuje,     že    vy
nachádzajúcich sa v  prírodnom ar
C"parc. č. 15 123/1, 15 123/28, dru

plochy, 15 132/4 -trvalé trávnaté p
Nové  Mesto,  obec  Bratislava  -  m.

mesta SR Bratislava, Primaciálne n

katastrálny  odbor  a  prostredníctv
Bratislava sú zverené do správy or

Bratislava.

Prenajímateľ  prenecháva   Nájomc

parcele   registra   „C``parc.   č.151

príslušenstva   /ďalej.   aj.   ,,Predmet
náj.omné   dohodnuté   podľa  tejto

Predmetom náj.mu podľa tejto    Z

súčasťou.  Nájomca vyhlasuje,  že t

pričom situačné vymedzenie, ktor
so  stavom  na  mieste  samom  a vo
tvorit' Predmet nájmu.

4.1       Predmet  nájmu  sa  prenajíma  Nájo

prevádzkovania  predajného  stánku
najmä kávové teplé a studené nápoj
tovar..

4.2       Nájomca   je   oprávnený   užívať   Pr

súlade so všeobecne záväznými prá

4.3.      Rozmiestnenie  a uloženie  predajnéh

s článkom 3  tejto Zmluvy a musí byť s

5.1 Zmluva  onájme  sa  uzatvára  na

podujatia „ Zatvorenie kultúrneho

práv a povinností Zmluvných strán pri nájme časti   obecného
prospech Nájomcu.
onáva    správu    nasledovných    nehnutel'nosti    -    pozemkov
áli Kuchajda, zapísaných na LV č. 2382, ako  parcela            registra

pozemku-ostatnéplochy,15119, druh        pozemku   -ostatné
rasty,15121/1 -vodná plocha,          nachádzajúce   sa   v      k.   ú.

č.  Nové  Mesto,  okres  Bratislava    111,    vo  vlastníctve  Hlavného

mestie l, Bratislava  v evidencii    Okresného    úradu    Bratislava,

m  správcu  Mestská  čast'  Bratislava  -  Nové  Mesto,  |unácka  1,
anizácie EKO-podnik verejnoprospešných §lužieb, Halašova 20,

vi  do  nájmu  čast'  obecného  pozemku  nachádza].úceho  sa  na
3/1,   č.15123#8,   druh   pozemku   -ostatné   plochy   vrátane
Nájmu"/  za   čo   sa  Náj.omca   zaväzuje  hradiť  Prenajímatel.ovi

Zmluvy.   Situačné  vymedzenie  časti   pozemku,   ktorý  má  byt'
luvy  tvori' Prílohu  č.  1  tejto  Zmluvy,  ktorá je jej  neoddeliteľnou

kéto vymedzenie Predmetu nájmu je dostatočne zrejmé a určíté,

tvorí Prílohu č.  1  te).to Zmluvy súhlasí podľa osobnej  obhliadky

i  takémuto  vymedzeniu  nemá  výhrady  a súhlasí  s tým,  čo  má

Článok 4
Účel nájmu

covi  za  účelom  poskytovania  služieb  rýchleho  občerstvenia  -

určeného  na  predaj  občerstvenia  na  priamu  konzumáciu,  a to
ovocné nápoje,  alkoholické a nealkoholické nápoje,  doplnkový

dmet   nájmu,   uvedený   včlánku   3ods.   3.3   tejto   Zmluvy   v

ymi predpismi.
stánku  musí  rešpektovat'  rozlohu  predmetu  nájmu  v súlade

válený osobou zodpovednou za stranu  Prenajímateľa.

Článok 5
Doba nájmu

dobu  určitú,  a to  na  termín  konania  kultúrno  spoločenského
eta`` dňa    17.09.2022  v čase od 06:00 hod. do 22:00 hod



lebo   nároky   voči   Prena].ímateľovi   proti

:ovi na  Nájomné alebo na platby ani proti
á).omcovi vzniknutými na základe Zmluvy
[ platby (ich časť) podra Zmluvy z dôvodu
'renajímateľovi.  Nájomca nie je oprávnený

i osobu bez predchádzajúceho písomného

a  vtedy,  pokial'  Nájomca  môže  Predmet
)lní svoje povinnosti zo Zmluvy. Nájomca

6.1

6.4

6.5

Podčlánok 7.1
Poistenie predmetu náj]

7.1.1    Nájomcovi  sa  odporúča  uzatvoriť  a  na  vlastné  náklady
a účinnosti  poistné  zmluvy,  ktoré  budú  pokrývat'  poist
Predmete   nájmu   a škody   spôsobené   tretím   osobám   i

-3-

)o  celú  dobu  nájmu  udržiavať  v platnosti
nie  jeho  majetku,  ktorý  sa  nachádza  na
súvislosti   s užívaním   Predmetu   nájmu.



V prípade, že takéto poistenie Nájo
hocijakej   ďalše).   škody   na   vlastno
u Prenaj ímatel'a.

7.1.3    Nájomca   berie   na   vedomie   auzn
vzt.ahujúce   sa   k predmetu   náj.mu
skutočnosť, či je tento majetok zabu

7.1.4    Nájomca  i  Prenajímateľ  týmto  vzáj.
druhei. Zmluvnej strane za straty ale
škoda   poškodenému   uhradená   z
Prenajímatel'om alebo Nájomcovi, a

Udižba predm

7.2.1    Nájomca je  povinný  počas  celej  do
nájmu, ako aj. v okolí 20 metrov od P
zariadenia, atrakcie alebo poskytova
v súvislosti s jeho činnosťou na  Pre
tretie  osoby.  Za  t)h  účelom  je  N
Predmetu nájmu spojenú s užívaní
Predmete  náj.mu  umiestnené  (najm
v hromadení  odpadu,  výmena  pošk
údržbu  a  úpravu,  vrátane  všetkých
resp. kedykol'vek v budúcnosti na P
zbytočného  odkladu  a  výlučne  na
Zmluvné strany dohodli, že Prenají
náj.mu, ani zariadení a inštalácií na P
Ak uvedené práce v zmysle predchá

je tak oprávnený urobiť Prenajímateľ
7.2.2    Nájomca nie je počas doby nájmu o

nájmu   vykonať  úpravy,   stavebné
a stavebných  prvkov  Nájomcu,  kto
(ďalej  len  „Úpravy``).  Žiadosť  o ud
Uprav.  Súhlas  Prenajímatel'a  s  Up
správnost', dostatočnosť resp. súlad
normami.   Ustanovením   tohto   bo
Prenajímateľa s Drobnými úpravami
Funkčnosť   (údržbu,   opravy   a serv
Nájomca v celom rozsahu bez obme

7.2.3    Nájomca sa zaväzu].e, že akékoľvek
realizované  tak)h  spôsobom,  aby

pachom   a ďalšími   nepriaznivými
zaväzuj.e vykonávať akékoľvek Upr
a Šúhlasy dotknutých orgánov a org
náklady.

7.2.4   Nájomca je  povinný  užívať  Predme
normami a hygienickými, bezpečno
Slovenskej  republĺky  tak,  aby  nev

používať    látky,    postupy    a    zari
(reprodukovanou hudbou a pod.) a
noriem platných na území Slovenske

ca neuzavrie, nemôže si v prĺpade odcudzenia, poškodenia alebo
majetku   alebo   voči   tretím   osobám   túto   škodu   uplatňovat'

va,   že   akékoľvek   poistenie   uzavreté   zo strany   Prenajímatel'a
sa   nebude   vzt'ahovat'  na   majetok   Nájomcu,   bez   ohl'adu   na
vaný do I'redmetu ná].mu alebo nie.

mne  potvrdzujú,  že  si  neuplatnia  nároky  na  odškodnenie  voči
o Škody na majetku v tom rozsahu, v akom je takáto strata alebo
ríslušnej   poistnej   zmluvy,   uzatvorenej   podľa   tejto   Zmluvy
ku dňu vzniku takýchto nárokov.

Podčlánok 7.2
tu nájmu, jeho úpravy a Bezpečnosť

y  nájmu  nepretržite udržiavať  poriadok  a čistotu  na  Predmete
edmetu ná].mu a samotného miesta prevádzkovania obchodného
ia služieb a zabezpečiť, aby sa odpad a iné emisie, ktoré vznikajú
mete nájmu nešírili v prírodnom areáli Kuchajda a neobt.ažovali

jomca  povinný  v celom  rozsahu  vykonávat'  údržbu  a  úpravy
Predmetu nájmu, ako aj opravy a údržbu zariadeni', ktoré sú na
ko§enie  prenajatej  plochy,  jej  čistenie,  spevnenie,  zabránenie

dených  časti  a  pod.) bez  ohradu  na  výšku  nákladov  na  takúto
inštalácií,  príslušenstva  a vybavenia  umiestneného  v súčasnosti
dmete nájmu. Plnenie tejto povinnosti zabezpečuje Nájomca bez

vlastné  náklady.  S ohl'adom  na  charakter  Predmetu  nájmu  sa
ateľ nezabezpečuje žiadnu údržbu, úpravy a opravy Predmetu

edmete nájmu.
zaj.úcej. vety Nájomca bez zbytočného odkladu nezabezpečí sám,
na náklady Nájomcu.
rávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu na Predmete
meny   a inštaláciu   nových   technologických   a iných   za].iadení

é  budú  mať  charakter  konštrukcií  pevne  spojených  so  zemou
lenie  súhlasu  na  Upravy  musí  obsahovať  opis  požadovaných
vami  nezakladá  Prenajímateľovi  akúkoľvek  zodpovednosť  za

prav s príslušnými právnymi predpismi a platnými technickými
u   nie   sú   dotknuté   Drobné   úpravy,   ku   ktorým   je   súhlas
udelený podpisom tejto Zmluvy.
s)   investícií   Nájomcu   (na  jeho   vlastné  náklady)   zabezpečuje
zenia.
robné úpravy a/alebo Upravy a užívanie Predmetu nájmu budú
erušili  a/alebo  neobmedzovali  hlukom,  prašnost'ou,  vibráciami,

plyvmi   tretie  osoby  neprimeraným   spôsobom.     Ná).omca   sa
vy až po tom,  čo obdržal  k takýmto Upravám všetky povolenia
nizácií,  ktoré sa  zaväzuje si  zabezpečiť samostatne  a na vlastné

nájmu  v súlade  s  právnymi  predpismi,  platnými  technickými
tnými a protipožiamymi predpismi aktuálne platnými na území
nikla  škoda  na  majetku  alebo  živote  a  zdraví  osôb  a  nesmie
denia    poškodzujúce    životné    prostredie    výparmi,    hlukom
ibráciami alebo  inak,  nad  hranicu  prípustnú podľa príslušných
republiky.



7.2.5   Nájomca  je  zodpovedný  za  bezpečný  technický  stav  s
nájmu alebo v jeho bezprostrednom okolí, je povinný zab
a skúšky, ako aj odstránenie závad v nich uvedených.

7.2.6   Nájomca  je  povinný  na  viditel'nom  mieste  v bezprostr
vykonávať   svoju   činnosť,   umiestnit'   cenníky   a váhy   p

poskytnutých služieb a produktov využi'vať výlučne regis
7.2.7   Nájomca je povinný pri užívaní Predmetu náj.mu dodržia

znení   jeho   neskorších   zmien   /prevádzkový   poriado
vymedzenej   prevádzkovej   doby,   ako   a).   ďalšie   všeobe
Prenajímatel`a.   Zároveň   je   Nájomca   povinný   rešpekto
Kuchajdy.

7.2.8   Povinnosti  stanovené v tejto Zmluve sa v plnom rozsahu
iné  osoby,  ktoré  Nájomca  poverí  alebo  splnomocní  výk
Predmetu nájmu  a prevádzkou bufetu.  Porušenie povinn
za následok aj porušenie povinnosti samotným Nájomcom

Podčlánok 7.3
Ďalšie práva a povinnosti zmlu

7.3.1       Prenajímateľje povinný:

a)   odovzdat.  Predmet  nájmu  uvedený  včlánku  3,   ods.
užívanie na dohodnutý účel;

b)  umožnit'   Nájomcovi   užívat'   Predmet   nájmu   za   pod
zabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv spojených s n

7.3.2       Prenaji'matel'je oprávnený:

a)  poverenými osobami vykonávať kontrolu,  či  Nájomca u
súlade  s  ustanoveniami   tejto  Zmluvy   a   ďalšími   prá

predpismi,.
b)  uplatniť si u Nájomcu náhradu všetkých ním spôsobenýc

7.3.3       Nájomcaje povinný:

a)        užívať   Predmet   nájmu   len   na   účel   dohodnutý   t
užívania je možné len s predchádzajúcim písomným s

b)        užívať  Predmet  nájmu  s  riadnou  starostlivosťou  ta
zamedzila možnosť jeho  poškodenia alebo zničenia;

c)         dodržiavať  vzN  č.1/1997  Mestskej  časti     Bratislav

dodatkov, ktorým bol vydaný Prevádzko\ý poriadok
d)        počas  doby  nájmu  a  pri  celom  zabezpečení,  realizác

sa pokynmi správcu prírodného areálu Kuchajda,.
e)         v   prípade   potreby   zabezpečiť  poriadkovú,   bezpeč

vlastné náklady;

f)          zabezpečiť po ukončení užívania predmetu nájmu vy
do   pristaveného   kontajnera,   pri   nedodržaní   tohto
zmluvnú pokutu 250 €;

g)        odovzdat' po ukončem' nájmu predmet nájmu v stave,
majetku je Nájomca povinný zabezpečiť odstránenie p
s požiadavkami  Prenajímatera.  V prípade,  ak  Nájom
tohto  bodu  Zmluvy,  Prenajímatel'  má  rovnako  v ta

jich  zariadení  použi'vaných  na Predmete
zpečit' ich predpísané odbomé prehliadky

dnom  okoli'  Predmetu  nájmu,  kde  bude
skytovaného   sortimentu   a na   účtovanie

ačné pokladnice.
at' VZN MČ BA - Nové Mesto č.  1/1997 v

prírodného   areálu   Kuchajda/   vrátane
e  záväzné   právne  predpisy   a   pokyny

ať   a dodržiavať   pokyny   správcu   areálu

vzt'ahujú aj na zamestnancov Nájomcu,  či
nom jeho  činností  v súvislosti  s užívaním
tí podľa tejto Zmluvy týmito osobami má

ých strán

.3  tejto  Zmluvy  v  stave  spôsobilom  na

ienok   dohodnutých   touto   Zmluvou   a

íva Predmet nájmu riadnym spôsobom  v

ymi   a   všeobecne  záväznými   právnymi

škôd na prenajatom ma).etku.

uto   Zmluvou,   zmeniť   dohodnutý   účel
hlasom Prenajímateľa;

aby  sa  čo  najviac  znížila  alebo  úplne

-  Nové  Mesto,   vrátane  jeho  neskorších

ri'rodného areálu Kuchajda,.
i  a organizácii  aktivít  rešpektovať  a riadit.

ostnú,   hasičskú   a zdravotnú   službu   na

istenie Predmetu ná].mu a odnesenie smetí
bodu   Nájomca   Prenajímatel.ovi   uhradí

akom ho prevza]. V prípade poškodenia

škodenianavlastné   náklady        vsúlade

a  nesplní  včas  svoje  povinnosti  v zmysle

om  pri'pade  právo,  nie  však  povinnosť



vypratať Predmet nájmu, odst
takého  stavu,  v  akom  bol  ku

náhradu  všetkých  nákladov,

nájmu v zmysle vyššie uved

h)         dodržiavať   všetky   zákonom

všetkými    zákonom    stanov€

príslušný   právny   predpis
zmluvy  potvrdzuje,  že  za
vznikli v súvislosti  s ním po

zodpovednosť;
i)          overiť   si   pred   samotným

niť všetky  úpravy,  vykonat' opravy  a  uviesť Predmet nájmu  do

dňu  odovzdania  Nájomcovi,  pričom  Prenajímateľ  má  nárok  na

oré  mu  v súvislosti  so  zánikom  nájmu  a vyprataním  Predmetu

\o vznikli;

*anovené   bezpečnostné   predpisy   a ustanovenia   a disponovať

::;:::::;;j:.:..;.`,:;.

povoleniami    avybavením,    ak    to    kpredmetu   čimosti

výužitim   Predmetu   nájmu   funkčnosť   a kapacitu   požadovaných
služieb, súvisiacich s účelom a

j)          na výzvu prenajímateľa, resp. j
užívať Predmet nájmu, resp. op

k)        v prípade  ukončenia   nájmu

písm.  d)  bod  tretí  tejto  Zmlu
60 minút a uhradit' Prenajímate

1)         vprípade      požiadavky      Pre

Prenajímatera    v súvislosti    so

komerčných  aktivít  pri  správe

v uvedenom priestore organiz

pre   zabezpečenie   bezproblém
v prípade kolízie termínu/miest

pri'rodného  areálu  Kuchajda  b
(finančné, iné);

m)       bezodkladne  po  uzavretí  tejto
uzavretí  tej.to  Zmluvy  a poži

služieb.

7.3.4 Nájomca nie je oprávnený:

a)     vykonávat' stavebné a iné úpravy
súhlasu Prenaj ímateľa,.

b)     prenechať  Predmet  nájmu,   a   t
výpožičky  ďalším  tretím  osobá

nesmie tento majetok ani žiadny

c)      zasahovat' do elektrických rozvo

d)     obmedzit'   svojimi   aktivitami   n

v  prírodnom areáli Kuchaj.da mi

e)     vstupovat'    a    stáť/parkovat'   v

parkovacích  plôch  akýmkorvek
(Článok 7., ods. 7.5 písm. a) te).to

D      umiestniť  ani  používať  na  Pre
Zmluve;

g)     poskytovat' služby mimo dohodn

redmetom nájmu;
ho pracovníka, na mieste preukázat' touto Zmluvou  oprávnenie
ávnenie na vjazd dopravn)h prostriedkom;

platnením  ustanovenia   Článku   s   Ukončenie  nájmu,   ods.   8.1
vypratať  a  opustit' Predmet nájmu bezodkladne najneskôr  do

ovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR bez DPH;

ajímateľa      akceptovat'      obmedzenia      vyplývajúce      zaktivít

zabezpečovaním    verej.noprospešných    služieb    alebo    ďalších

a  prevádzkovaní  prírodného  areálu  Kuchaj.da;  v prípade,  že  sa
! akékoľvek podujatie či aktivita, zabezpečit' potrebnú súčinnosť

vého   priebehu   všetkých   podujatí   a svoje   aktivity   zosúladiť

konania na základe požiadaviek      a inštrukcií                   správcu

zvýhradne  a bez  nároku  na  akékol'vek  prípadné  odškodnenie

zmluvy  informovať  Mestskú  časť  Bratislava  -  Nové  mesto  o

dať  o vydanie   povolenia  na  predaj   výrobkov  a poskytovanie

týkajúce sa predmetu nájmu bez predchádzaj.úceho  písomného

ani   časť  prenajatého  predmetu   do  náj.mu,   podnájmu   alebo

bez   predchádzajúceho  písomného   súhlasu   Prenajímateľa   a

iným spôsobom zat'ažiť;
ov a inštalácií bez súhlasu správcu areálu;

vštevníkov   a ostatných   nájomcov   a prevádzkovatel'ov   služieb

o predmet nájmu;

prírodnom    areáli    Kuchajda    mimo    vyhradených   verejných
opravným prostriedkom mimo  zmluvne  dohodnutého rozsahu
mluvy);

mete  nájmu  predmety/prvky,  ktoré  nie  sú  dohodnuté  v tejto

tého účelu a rozsahu nájmu.



7.3.5          Nájomca je oprávnený:

a)     na     dočasný     vjazd     dopravn)h     prostriedkom
asfaltovejAetónovej   spevnenej   ploche  na  miesto  Pr
zabezpečenia  vlastných  aktivít/podujatia  -  a to  pre  n

jednotli\ý v).azd/vykládku/výjazd, resp. vj azd/nakládk
max.  15  minút.  Na  vjazd  a výjazd  je  Nájomca  povi

nachádzajúcu  bránu;
b)     pripojit' sa na rozvod el. energie a vody v predmete náj

zabezpečenie vlastných aktivít, súvisiacich s účelom náj

c)      zabezpečiť     si     vprípade     vlastnej     potreby     služb

osoby/subjektu;
d)     počas doby nájmu používať toalety zúčastnenými a org

d)     umiestniť a používať na predmete nájmu predajné stán

7.3.6       Nájomca  je  zodpovedný  za  všetky  škody  na  Predme

zodpovedný  i  za  škody  na  Predmete  prenájmu  spôsob

Predmete  prenájmu  v  súlade  s  pokynmi  Nájomcu  aleb
zodpovedá  Nájomca,  odstráni  na  vlastné  náklady  Náj
účtov predložených Prenajímateľom, ktoré preukazujú
Predmetu nájmu alebo jeho časti do pôvodného stavu.

Článok s
Ukončerie náj mu

8.1        Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie nájmu je možné
a) uplynutím dohodnutej doby nájmu s uplatnením podl'a Čl
b)  kedykorvek  na  základe  písomnej  dohody  Zmluvných

nájmu;
c) výpoveďou Prenaji'mateľa z nasledovných dôvodov:

• Nájomca napriek písomnému upozomeniu nedodržiava
• bez udania dôvodu.

d) odstúpením od zmluvy zo strany Prenaji'matel'a, ak:
• Nájomca hrubo poškodzuje Predmet nájmu;

• Nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímatel'a
že  využíva  Predmet nájmu  bez  súhlasu  Prenajímatel'a
v Zmluve  dohodnuté;  že  je  pripojený  na  elektrický  ale
súhlasu   Prenajímatel'a,.   že   vstúpil   a zdržiava   sa   v pr

prostriedkom v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy; ž
Predmetu nájmu;

• Nájomca  nerešpektuje  pokyny  a výzvy  (aj  ústne)  správ

upozomený na hrubé porušovanie ustanovení tejto Zml
neupustl,.
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o     prírodného     areálu     Kuchajda     po
dmetu  nájmu,   za  účelom  organizačného
kládku  a  vykládku    materiálu.  Na  každý

/výjazd je stanovená doba v rozsahu    do

ý  použiť  k Predmetu  nájmu  najbližšie  sa

u za účelom odberu el. energie a vody pre
u;

občerstvenia     prostredníctvom     tretej

nizačným personálom;

e  nájmu,  ktoré  sám  spôsobí.  Nájomca  ).e

né   tretími  osobami,  ktoré  sa  zdržujú  na

s  jeho  vedomím.  Všetky  škody,  za  ktoré

mca  alebo  uhradi'  Prenajímatel'ovi  podľa

šku nákladov vynaložených na uvederie

ktoréhokol'vek z nasledovných dôvodov:

nku 5 tejto Zmluvy;
trán  i pred  uplynutím  dohodnutej  doby

mluvné podmienky;

ejto Zmluvy, a to najmä tým že prenechal
Predmet nájmu do podnájmu tretej osobe;
a  iný   účel,  alebo  iným  spôsobom  ako je
o  vodovodný  rozvod  Prenajímateľa  bez

rodnom   areáli   Kuchajda   s   dopravným
nevie preukázať oprávnenie na užívanie

prírodného areálu Kuchajda,  ktorými je
vy a od porušovania týchto ani  po výzve



e)  odstúpením   od   Zmluvy  zo  stra
nespôsobilý na dohodnuté užívani

8.2  Výpovedná lehota  pri ukončení nájm

8.1  písm.  c)  tejto  Zmluvy je  j.ednome

doručení písomnej výpovede druhej Z
8.3  V prípade ukončenia nájmu odstúpení

8.1  písm.  d)  bod  tretí  tejto  Zmluvy,

prenajímateľa a náj.omcu ods. 7.3 písm.
8.4  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípa

doby nájmu bude Predmet nájmu uvoľ

9.1   Písomnosti na základe tejto Zmluvy s

doporučenej  zásielky  na  adresu  uved
adresy  ohlásit.  Prenajímateľovi.  Zásiel

strana  prevzala  alebo  odmietla  prev

považuje   sa   zásielka   za   doručenú
V prípade  doručovania  prostredníctvo

prevzatia druhou zmluvnou stranou al

10.1  Táto  Zmluva  nadobúda  platnosť  a z

zástupcovia  oboch Zmluvných strán.

Zmluvnými  stranami,   za  rozhodujú
vktorom   druhá   zmluvná   strana
nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia

Občianskeho zákonníka. Nájomca beri

j.ej zverejnenie v Centrálnom registri z
10.2  Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že    v

považujú za podstatné, zosúladia Zml
budú   chronologicky   číslované.   Prá

príslušnými  ustanoveniami  Občiansk
vzťah k predmetu a účelu tejto zmlu

10.3 Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  sa

spochybnili práva, povinnosti alebo zá

10.4 Zmluvné strany sa  dohodli,  že  prípa

Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú p
10.5 Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie

tým dotknutá platnosť ostatných usta

sa použije úprava,  ktorá,  pokiaľ je to

pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvn

y   Náj.omcu,   ak  sa   Predmet  nájmu  stane  bez  jeho   zavinenia

výpoveďou  podľa ustanovenia Článku s Ukončenie nájmu  ods.

ačná  a začína  plynúť  od  prvého  dňa  mesiaca  nasledujúceho  po

luvnej strane.

od zmluvy podľa ustanovenia Článku s Ukončenie nájmu ods.

renajímateľ  uplatní  ustanovenie  Článku  7  Práva  a  povinnosti

k) tejto Zmluvy.

e neuvoľnenia Predmetu nájmu do jedného (1) dňa po uplynutí

ený Prenajímaterom na náklady Nájomcu.

Článok 9
Doručovanie

doručujú dmhej zmluvnej strane osobne alebo prostredníctvom
ú  v záhlaví  tejto  Zmluve.  Nájomca je  povinný  každú  zmenu

a  sa  považuje  za  doručenú  v deň,  ked'  ju  dotknutá  zmluvná
iať.  V prípade,  že  druhá  zmluvná  strana  zásielku  nepreberie,

deň,   keď  sa   zakéhokoľvek   dôvodu   vrátila   ako  neprevzatá.

kuriérskej  §1užby  sa  zásielka  považu).e  za  doručenú  dňom jej

bo dňom, keď sa zásielka vrátila ako neprevzatá odosielateľovi.

Článok 1o

áverečné ustanovenia

väzuje  Zmluvné  strany  v deň,  v ktorom  ju  podpíšu  oprávnení

k  nedôjde  k podpísaniu  tejto Zmluvy v ten istý  deň oboma jej

i  deň  pre  nadobudnutie  jej  platnosti  sa  bude  pokladať  deň,
odpíše   Zmluvu    neskôr.    Zmluva   nadobúda účinnosť   dňom

vcentrálnom  registri  zmlúv  v  súlade  s  ustanovením  §  47a
na vedomie, že na nadobudnutie účinnosti Zmluvy sa vyžaduje
lúv, s čím súhlasí.

rípade,  ak  sa  podstatne  zmenia  podmienky,  ktorých  splnenie
vu s aktuálnym stavom, vo forme jej písomných dodatkov, ktoré

e   vzťahy   výslovne   neupravené   v   tejto   zmluve   sa   riadia

ho  zákonníka  ako  aj  platnými  právnymi  predpismi  majúcimi

arujú  akýchkol'vek  krokov,  ktoré  by  znemožnili,  sťažili  alebo

äzky, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.

né  spory týkajúce  sa  záväzkov a povinností vplývajúcich z tejto

ednostne riešit' osobným rokovaním.

ú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnost', nie je

ovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier

právne možné,  sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy,
strany túto otázku brali do úvahy.
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10.6 Zmluvna strana berie na "vedomie, e v sitvislosti so spra vanim osobn)'rch Udajov a/alebo osobm'rch 

uclajov denov gtatutarneho org4nu, spoloCnikov/akcionaro , zamestnancov a poveren3'7ch °sob druhej 

zmluvnej strany je viazana povinnosfou m16an1ivosti 	stalade s l. 90 nariadenia Europskeho 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apnla 2016 o ochra e fyzick)'rch osOb pri spractivani osobmich 

Udajov a o vornom pohybe tak5rchto udajov, ktonjim a zruguje smernica 95/46/ES (vgeobecne 

nariadenie o ochrane tidajov) (dalej len „Nariadenie") a u t. § 79 zakona 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobnfth Udajov a o zmene a dopineni niektorch zakon v v zneni neskofgch predpisov (d'alej len 
„Zakon"). Zachovavaf mManlivosf podra tohto bodu zmlu su povinni aj jej zamestnanci, jej gtatutarni 

zastupcovia, C'lenovia jej gtatutarneho organu, kontaktne os by ako aj ostatne osoby, ktore prichadzajti 
algimkorvek sposobom do kontaktu $ osobmimi tidajmi. P vinnosf podra tohto bodu Zmluvy nad'alej 
trva aj po zaniku Zmluvy bez obmedzenia, o Zmluvna si ana berie na vedomie a nema vod tomu 
Ziadne v3'rhrady. Zmluvna strana sa zavazuje vopred pou" f vgetky osoby podra tohto bodu Zmluvy 
o povinnosti zachovavaf m1C'anlivosf, a to aj po zaniku ch prayneho vzfahu k zmluvnej strane, 

a o rizikach a narokoch spojenjrch s porugenim tejto povinno ti. 
10.7 Zmluvna strana berie na vedomie, e druha Zmluvna str a spractiva jej osobne ticlaje, osobne Udaje 

C"lenov jej gtatutarneho organu, gtatutarnych zastupcov, kontaktm'fch ()sob a jej zamestnancov v 
nevyhnutnom rozsahu na üel pinenia podra tejto Zmlu . Zmluvna strana throverl vyhlasuje, 
osoby podra prvej vety tohto bodu boli pouCene o ich p avach v oblasti ochrany osobny'ch tidajov 

a povinnosti zachovivaf mRanlivosf, o potvrdzuje svojim odpisom. 
10.8 Zmluvne strany vyhlasujit, 2e sit oboznamene s Nariadei4Im, Zakonom ako aj ostatqmi pravnymi 

predpismi v oblasti ochrany osobm'rch Udajov, C'o potvrdzujt svojim podpisom. 
10.9 Zmluvrte strany vyhlasujit, e prijali naleIite organiza e a technicke opatrenia na zabezpe6enie 

ochrany osobiVrch Udajov, a to najma pred ich znetditim, znMenim alebo stratou ak)imkorvek 
sposobom. 

10.10 Zmluvne strany, zhodne kakla vyhlasuje, 2e je pine sposo ill a opravnena na tento pravny Ukon, 
nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmlu 	obsahujit ich slobodnU, vain' u, ufeitit 
a zrozumiternU voru, prejaventi bez tiesne alebo napadne ne 'hodnch podmienok. 

10.11 Zmluvne strany zhodne vyhlasujit, e si tido Zmluvu po orne preCitali, jej obsahu porozumeli a na 
znak ich sdhlasu so vgetkiimi jej ustanoveniami ju podpisuj 

10.12 Tato Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, prRom Prenaji ater obdrii jedno(1) vyhotovenie Zmluvy 
a Najomca jedno (1) vyhotovenie Zmluvy. 

10.13 Neoddelitermimi prilohami tejto Zmluvy 
Priloha Z. 1 — SituaZne vymedzenie Predmetu najmu v priestore 
Priloha Z. 2— Faktitra/Splatkov)',  kalendar — datiovY doklad v stilade so 	onom Z.' 222/2004 Z. z. 
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EKO - podnik VPS CD 
Halagova 20. 832 90 Bratislava 

ItO: 00491870 D1C: 2020887022 
DPH: SK2020887022 

Zmluvna strana: 

EKO — podnik verejnoprospankch sluieb 

zast: JUDr. Daniel Hulin, poveren vfronom funkcie riaditera 

V Bratislave dna 16.09.2022 

odtlaCok peaatky a podpis 

Zinluvna strana: 

Daniel Kova't' 
zast: Daniel Kovae V Bratislave dna 16.09.2022 

odtla'&1( pthatky a podpis 

Rudterske vyhlasenie 

Daniel KoviC', bytom 	 tkinto ako rudter vyhlasujem, ie 

osobne spinim za Najomcu v4etky povinnosti a zavazky Najomcu voa Prenajimaterovi podra 
tejto zrnluvy a/alebo v simislosti s riou, ako aj podra 	zmhiv, ktore majit uzavrete alebo 

v buditcnosti medzi sebou uzavrd, poldar ich tento nespini riadne a vas, a to aj bez osobitnej 

vy'zvy adresovanej Najomcovi. 

Zmluvna strana: 
Daniel KovaC' 
rutiter 

v Bratislave dria 16.09.2022 

 

 



EKO - podnik verejnoprospe§mich sluiieb, Halagova 20, 832 90 Bratislava 

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

tislo tktu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 	 DPH: SK2020887022 

FAKTORA Z. 12022189 

Variabilny symbol: 12022189 

K zmluve 
	

28/0D/2022 

LIZel najmu: akcia "Zatvorenie kulturneho leta na Kuchajde" 

Predmet podnikania: poskytovanie sluiieb njchleho obEerstvenia v spojeni s predajom na 

priamu konzurnaciu 

Odberater: Daniel Kova6 

Adresa: Na uvrati 16753/43, 821 04 Bratislava 

34 449 400 
	

it DPH: neplatca 

Prevadzkareli: 
	as obec. pozemku v areali Kuchajda 
	

plocha: 
	

12,00 m2 

Predmet najmu jednotkova jednotka mnoistvo jednotka spolu [C] spolu [C] 

cena 

zaujatie priestoru 60,00 12,00 rn2  60,00 60,00 

17.9.2022 

Celkom za predmet najmu: 90,00 60,00 

Celkom za sluiby [V+1111: 0,00 9,60 

1. Tepla titková voda 0,0000 €/m3/rok 0,00 rn
3 0,00 0,00 

2. Vzduchotechnika 0,0000 €/m2/rok 0,00 rn2  0,00 0,00 

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

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

5. Upratovanie 0,0000 €/m2/rok 0,00 rn
2 0,00 0,00 

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

7. Fond ijdriby 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 30,00 kWh/deri 0,00 9,60 

10. Elektricka energia reiijna 0,0000 €/m2/rok 0,00 rn2  0,00 0,00 

9,60 

11. Odpad zakladnY 0,0000 €/prev./rok 

12. Odpad zvYgenY 0,0000 €/prev./rok 

13. Odpad zniieny 65,0000 €/prev./rok prey. 65,00 

0,00 

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

15. Vodne a stone 2,0370 €/m3/rok 15,00 rn3  30,56 0,00 

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

Spolu za sluiby "N": 9,60 

EKO 'k ® 
Halgova 20, E),. 

00491"11  TML 	'1022 

IC DP} 

14.09.2022 

Vystavil: 
	

11-revzal: 



EKO - podnik verejnopro pešných služieb,  Halašova  20, 832 90 Bľatislava
Bankové spojenie:  Prima  banka Slovensko,  a.s. lčo: 491870
Či'slo účtu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 lč DPH:  SK2020887022

SPLATKO KALENDAR  -   FAKTURA
Variabilný symbol:     120221 (Zhodný VS používat' pri všetkých jednotlivých úhradách faktúľy  !)

K zmluve či'slo:     28/OD/ 22

Odberateľ:      Daniel  K váč

Adresa:     Na  úvrat 16753/43, 82104 Bratislava

lčo:     344494 0                                            IČ DPH:   neplátca

Ceny sú uvádzané  v  €
nájom            nájom               nájom               služby služby                služby             spolu                 uhľadit` do            dátum dodania

pol.č.      bezDPH         DPH20%        sDPH                  bezD H            DPH20%        sDPH              kúhľade                                              nájmuaslužieb

1           60,00                0, 00                60,00                  9,60 1,92                 11,52              71,52              30.09.2022               17.09.2022

\



SituaEne vymedzenie predmetu najmu 

k Zmluve E. 28/0D/2022 o najme majetku zo dria 16.091022 
s vyznaZenim predmetu n6jmu 

EKO -podnik VPS ® 
Halaova 20, 832 90 Bratislava 

JO: 00491870 D1C: 2020887022 
DPH: SK2020887022 

      

^ 

   

1 

   

JUDr. Daniel Hulin 
EKO podnik verejnoprospetqch slutieb 

prenajimater 

 

Kovite 

najomca 

 

       


