
ZMLUVA 29/0D/2022 0 NAJME MAJETKU 
danok 1 

Zmluvne strany 

PRENAJIMATEE 
Nizov: 
so sidlom: 
Zastupeny: 

DPH: 
Bankove spojenie: 
Cislouttu: 
e-mail adresa: 
/dalej aj „Prenajimater"/ 

a 

EKO - podnik verejnoprospegnych sluieb 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr. Daniel Hulin poverenk vYkonom funkcie riaditera 
00 491 870 
SK2020887022 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
info@ekovps.sk  

NAJOMCA 
Nizov: 	 KUEHNE + NAGEL, s. r. o. 
so sicllom: 	 Vajnorski 100/B, 831 04 Bratislava 
ZastiapenY: 	 Radoslav Miko konater, Ing. Marcela Kucianova konaterka 

31 339 603 
IC DPH: 	 SK 2020301327 
e-mail adresa: 	patricia.gregorova@kuehne-nagel.com  
tel. kontakt: 	 +421 918 222 558 
registrovany: 	OR SR, OS Bratislava, oddiel: Sro, vloka Cislo: 4197/B 
predmet podnikania: 	sprostredkovanie gpediterskych s1uieb v pozemnej, namornej, leteckej a kombinovanej doprave, 

nakup a predaj tovaru v rozsahu vornej iivnosti 
predmet prenajmu: 	as obecneho pozemku v areali Kuchajda, Bratislava s prislugenstvom 
/d'alej aj „Najomca" a spolu s Prenajimatefom d'alej aj „Zmluvne strany"/ 
uzatvarajti v zmysle § 663 a nasl. zakona C. 40/1964 Zb. ObCiansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov a prislugnymi 
ustanoveniami Obchodneho zakonnika a zakona C. 116/1990 Zb. o najme a podnajme nebytovYch priestorov, v zneni neskorgich 
predpisov. 

Zmluvu o najme majetku 
/ d'alej len ako „Zmluva" / 

danok 2 

Cvodne ustanovenia 

2.1 	Prenajimater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podra zakona C. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni $ uznesenim C. 2/1990 z 2. zasadnutia Miestrieho zastupiterstva 
rnestskej Cash Bratislava — 'Jove Mesto, konaneho dila 20.12.1990, ktorY vykonava spravu majetku Mestskej Casti Bratislava 
- Nove Mesto, Junacka 1, Bratislava alebo majetku, ktorY bol mestskej Casti zvereny. 

2.2 	Najomca je podnikaterskym subjektom zalo'ienym podra pravneho poriadku Slovenskej republilcy s predmetom Einnosti 
najma v oblasti sprostredkovania gpediterskych s1uieb v pozemnej, namornej, leteckej a kombinovanej doprave, nakup 
a predaj tovaru v rozsahu vornej ivnosti. Najomca ma zaujem v ramci svojej podnikaterskej Cinnosti organizovaf firemnii 
udalosf event! teambuilding na pozemkoch v sprave prenajimatera. 
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tlanok 3 

Predmet zmluvy a Predmet najmu 

	

3.1 	Predmetom tejto Zmluvy je uprava pray a povinnosti Zmluvnych stran pri najme Easti rnajetku v sprave Prenajimatera 
v prospech Najonicu. 

	

3.2 	Prenajimater vyhlasuje, e vykonava spravu nasledovnych nehnuternosti - pozemku nachadzajdreho sa v areali 
prirodne.ho knpaliska Kuchajda, parcela registra „C" 6. 15132/4 o vymere 2.334,00 m2  druh pozemku Ostatne plochy, 
ktorY je zapisany na LV 6. 2382 pre k.ü. Nove Mesto, obec Bratislava - m.d. Nove Mesto, okres Bratislava III vo vlastnictve 
Hlavneho Mesta SR Bratislava v evidencii Okresneho dradu Bratislava, katastralny odbor. 

	

3.3 	Prenajimater prenechava 6asEmajetku definovaneho v bode 32 tohto Clanku Zmluvy do daasneho taivania east' pozemku, 
ktorY tvori v 6asti spevnena plocha a v easti nespevnena travnati plocha bez porastu a stavebnych objektov o celkovej 

rozlohe 1200,00 m2  vratane prislugenstva /cralej aj „Predmet Najmu"/ za o sa Najomca zavazuje hradif Prenajimaterovi 
najomne dohodnute v tejto Zmluve. Situa6ne vymedzenie 6asti pozemku, ktory ma byf Predmetom najmu podra tejto 
Zmluvy tvori Prilohu 6. 2 tejto Zmluvy. Najomca vyhlasuje, e taketo vymedzenie Predmetu najmu je dostatane zrejme 
a urCIte, prkom situafrie vymedzenie, ktore tvori Prilohu 6. 2 tejto Zmluvy sdhlasi podra osobnej obhliadky so stavom na 
mieste samom a vo6i takemuto vymedzeniu nema vyhrady a sdhlasi s tym, C-o ma tvorif Predmet najmu. 

elanok 4 
1:16e1 nijmu 

	

4.1 	Predmet najmu sa prenajima Najomcovi za tkelom organizovania firemnej udalosti eventu/ teambuildingu. 

	

4.2 	Najomca me je oprivneny bez predchadzajUceho pisomneho sdhlasu vyulivaf Predmet najmu na inyüe1 ako dohodnuty 
v tejto Zmluve. 

	

4.3 	Najomca podpisom Zmluvy potvrdzuje, e sa osobnou obhliadkou oboznamil so stavom Predmetu najmu a tento je v 
stave sposobilom na dohodnuty ikel a nevykazuje iadne vady, ktore by mu branili v ulivani Predmetu najmu na dC'el 
dohodnutY tout° Zmluvou a le od Prenajimatera sa nevyladuje liadna uprava, prisposobenie, pripadne ine pinenie 
vratane zabezpeZenia sdhlasov tiradov v stivislosti so stavom a vlastnosfami Predmetu najmu v ease jeho odovzdania. 
Najomca d'alej vyhlasuje, e bol zo strany Prenajimatera oboznameny s pristupovymi komunikaciami na Predmet najmu 
a prevadzkovym poriadkom arealu vzfahujdcim sa k pozemku (vo forme platneho VZN Mt BA - Nove Mesto 1/1997), 
ktoreho sikasfou je Predmet najmu. 

Clanok 5 
Doba najmu 

5.1. Zrnluva sa uzatvara na dobu uratd, a to na deri 20.092022, v ase od 12:00 hod.do  22:00 hod. 

tlanok 6 
Najomne a sivisiace platby, Platobne podmienky 

6.1. Najomca sa na zaklade tejto Zmluvy zavazuje platif najomne a prevadzkove naklady spojene s ulivanim Predmetu najmu. 
Prenajirnater a Najomca sa dohodli na cene 245,- E bez DPH za ulivartie Predmetu najmu podra tejto Zmluvy. Cena najmu 
je uvedena vo Faktdre/Splatkovom kalendari, ktora tvori Prilohu 2 tejto Zmluvy a je neoddeliternou sikasfou tejto 
Zmluvy. 

	

6.2 	Bez podpisanej Faktdry/Splatkoveho kalendara je Zmluva neplatna. 

	

6.3 	Najornne je splatne v termine stanovenom vo Faktdre/Splatkovom kalendari. Za den Uhrady sa povaluje den pripisania 
dhrady najomneho na bankov 	et Prenajimatera uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy alebo den prevzatia hotovosti do 
pokladnice Prenajimatera. Faktdra/Splatkovy kalendar je neoddeliternou sikasfou tejto Zmluvy. 

	

6.4 	V Najomnom nie je zahrnuta dhrada za odber elektrickej energie, vodne, vyulivanie hygienickYch zariadeni, poplatok za 
odvoz odpadu a slulby elektrikara spojene s u2ivanim Predmetu najmu, ktord sa zavazuje hradif Najomca vo vY§ke 293,60 

bez DPH a lehote podra Faktdry/Splatkoveho kalendara, ktora je neoddeliternou sikasfou tejto zmluvy. 

	

6.5 	V pripade, e sa Najomca omegki s ahradou splatky podra platnej Faktdry/Splatkoveho kalendara, je povinny zaplatif 
Prenajimaterovi drok z omegkania vo vY'Ske 0,05% denne z neuhradenej sumy al do dna tahrady omdkanej splatky. 

6.6. Najomca nerna pray° zapoCitaf svoje pohradavky alebo naroky voL'i Prenajimaterovi proti pohradavkam alebo narokom 
Prenajimatera voi Najomcovi na Najomne alebo na platby ani proti inym narokom alebo pohradavkam Prenajimatera vom 
Najomcovi vzniknutym na zaklade Zmluvy alebo zadriiavaf a neplatif Najomne alebo akekorvek ine platby (ich e.asf) 
podra Zmluvy z dovodu akychkorvek narokov alebo pohradavok Najomc-u voi Prenajimaterovi. Najomca nie je 
oprivneny svoje pohradavky voiS Prenajimaterovi postdpif na tretiu osobu bez predchadzajdceho pisornneho suhlasu 
Prenajimatera. 
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6.7.       Náj.omca má nárok na pomemú zl'avu z Nájomného iba vtedy, po#iaľ Nájomca môže predmet nájmu užívat' obmedzene
len preto, že Prenajímateľ si neplní svoje povinnosti zo Zmluvy. Nájomca nie je povinný platiť Ná).omné iba vtedy a výlučne
len za ten čas, keď Nájomca nemohol užívať Predmet nájmu v celostí v súlade s dohodnutým účelom preto, že Prenajímatel'
si  neplnil  svoje  povinnosti  zo  Zmluvy.  Nárok  na  poskytnutie  zl.ävy  musí  byt.  Náj.omcom  uplatnený  u Prenajímatel'a

píso[nne bez zbytočného odkladu.

Článok 7
Práva a povimostí Zmluvných strán

7.1   Prenaj.ímatel. je povinný:

a)   odovzdať Predmet nájmu uvedený v Článku 11 ods. 2.3 tejto Zmluvy v stave spôsobilom na užívanie na dohodnutý účel;
b)   umožniť Nájomcovi užívat' Predmet nájmu za podmienok dohodnutých touto Zmluvou a zabezpečiť mu plný a nerušený

výkon práv spojených s nái.mom.

7.2   Prenajímatel. je oprávnený:

a)   poverenými   osobami   vykonávať   kontrolu,   či   Nájomca   užíva   Predmet   ná].mu   riadnym   spôsobom   v   súlade   s
ustanoveniami tejto Zmluvy a ďalšími právnymi a všeobecne záväznými právnymi predpismi;

b)   uplatnit. si u Nájomcu náhradu všetkých ni'm spôsobených škôd na prenajatom majetku.

7.3   Nájomcaje povmný:

4)         užívat.  Predmet  nájmu  len  na  účel  dohodnutý  touto  Zmluvou,  zmenit.  dohodnutý  účel  užívania  je  možné  len
s predchádzajúcim písomným súhlasom Prenaji'mateľa;
b)          uŽívat. Predmet nájmu s riadnou starostlivost.ou tak, aby sa čo najviac znížila alebo úplne zamedzila možnost' j.eho

poškodenia alebo zničenia;
c)          dodržiavať vzN  č.1/1997 Mestske)  časti   Bratislava -Nové Mesto,  vrátane jeho neskorších  dodatkov,  ktorým bol
vydaný Prevádzko\ý poriadok prírodného areálu Kuchaj.da;
d)          počas doby nájmu a pri celom zabezpečení, realizácii a organizácii aktivít rešpektovat. a riadit' sa   pokynmi   správcu

prírodného areálu Kuchaj.da;
c)          v prípade potreby zabezpečit. poriadkovú, bezpečnostnú, hasičskú a zdravotnú službu na vlastné náklady;

»          zabezpečiť po ukončerú užívania predmetu nájmu vyč]stenie predmetu nájmu a odvoz smetí  a odpadu   ria   vlastné
náklady;

g)          odovzdať po ukončení nájmu predmetnájmu vstave, v akom ho prevzal. V prípade  poškodenia         majetku         je
Nájomca povinný zabezpečiť odstránenie poškodenia na vlastné      náklady v súlade s požiadavkami prenajímateľa.
V prípade, ak Nájomca nesplní včas svoje povmnosti v zmysle tohto bodu Zmluvy, Prenajímatel' má rovnako v takom

prípade  právo,  nie  však  pov]nnosť  vypratat'  Predmet  nájmuy odstránit.  všetky  úpravy,  vykonat' opravy  a  uviest.
Predmet nájmu do  takého stavu,  v akom bol  ku  dňu  odovzdania  Nájomcovi,  pričom Prena].ímatel. má nárok  na
náhradu všetkých nákladov, ktoré mu v súvislosti so zánikom náj.mu a vyprataním Predmetu nájmu v zmysle vyššie
uvedeného vznikli;

Ji)          dodržiavat'všetky zákonom stanovenébezpečnostné predpisy austanovenia a disponovat.       všetkýri       zákonom

stanovenými povoleniami a vybavením, ak to k predmetu činnósti  príslušný  právny  predpis  stanovuje.   Nájomca
berie na vedomie, prehlasuje a podpisom zmluvy potvrdzuje, že za akékol'vek škody na majetku, zdraví či životoch

osôb,  ktoré  by  vznikli  v súvĺslosti  s ním  poskytovanými  službami,  či  organizovanými  aktivitami,  preberá  plnú
zodpovednost';

í)          overit' si pred samotným využitím predmetu nájmu funkčnost' a kapacitu požadovaných služieb, súvisiacich s účelom
a Predmetom nájmu;

/.)          na výzvu prenajímateľa, resp. jeho pracovníka, na inieste preukázať touto zmluvou   oprávnenie      užívat'   Predmet
nájmu, resp. oprávnenie na vjazd dopravným prostriedkom;     ,

k)         v prípade ukončenia nájmu uplatnením ustanovenia článkuvII ukončenie nájmu, ods. 7.1      písm. d) bod tretí tejto
Zmluvy, vypratat. a opustiť Predmet nájmu bezodkladne najneskôr do 60 minút a uhradit' Prenajímaterovi zmluvnú

pokutu vo výške 100,- EUR bez DPH;
Í)          v prípade požiadavky prenajímatel'a akceptovat' obmedzenĺa výplývajúce z aktivít     Prenajímatera   v súvislosti   so

zabezpečovaním   verejnoprospešných   služieb   alebo   ďalších   komerčných   aktivít   pri   správe   a   prevádzkovaní
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prirodneho arealu Kuchajda; v pripade, e sa v uvedenom priestore organizuje akekorvek podujatie i aktivita, 
zabezpeCif potrebna sUannosf pre zabezp&C'enie bezproblemoveho priebehu vgetkYch podujati a svoje 
aktivity zosnladif v pripade kolizie terminu/miesta konania na zaklade poliadaviek a in§trukcii 	spravc-u 
prirodneho arealu Kuchajda bezvYhradne a bez naroku na akekorvek pripadne od:slodnenie (finaane,...); 

in) bezodkladne po uzavreti tejto zmluvy informovaf Mestsku east' Bratislava — Nove mesto o uzavreti tejto Zmluvy 
a poliadaf o vydanie povolenia na predaj vYrobkov a poskytovanie slu2ieb. 

74 Najomca me je opravnenY: 
a) vykonavaf stavebne a Me upravy tYkajUce sa predmetu najmu bez predchadzajdceho pisomneho sithlasu 

Prenajimatera; 
b) prenechaf Predmet najmu, a to ani 'east.  prenajateho predmetu do nijmu, podnajmu alebo vkpo'ikky cral§im tretim 

osobarn bez predchadzajUceho pisomneho siihlasu Prenajimatera a nesmie tento majetok ani Iiadnym inym sposobom 
zafa2if; 

c) zasahovaf do elektrickYch rozvodov a inAtalacii bez suhlasu spravcu arealu; 
d) obmedzif svojimi aktivitami navgtevnikov a ostatnych najomcov a prevadzkovaterov slu:zieb v prirodnom areali 

Kuchajda mimo predmet najmu; 
e) vstupovaf a staf/parkovat v prirodnom areal Kuchajda mimo vyhradertYch verejnYch parkovacich ploch akymkorvek 

dopravnym prostriedkom mimo zmluvne dohodnuteho rozsahu (danok VI, ods. 6.5 pism. a) tejto Zmluvy); 
f) umiestnif ani pouiivaf na Predmete najmu predmety/prvky, ktore nie sii dohodnute v tejto Zmluve; 
g) poskytovaf sluiby mimo dohodnuteho UZelu a rozsahu najmu. 

7.5 Najomca je opravnenY: 
a) na dolasnY vjazd dopravnym prostriedkom do prirodneho arealu Kuchajda po asfaltovej/betonovej spevnenej ploche 

na miesto Predmetu najmu, za ikelom organizaEneho zabezpaenia vlastnYch aktivit/podujatia - a to pre nakladku a 
vykladku materialu. Na kaidy jednotlivy vjazd/vykladku/vyjazd, resp. vjazd/nakladku/vyjazd je stanovena doba 
v rozsahu 	do max. 13 minut. Na vjazd a vjazd je Najomca povinnypouif k Predmetu najmu najbliEsIe sa 
nachadzajiku branu; 

b) zabezpee'if si v pripade vlastnej potreby sluiby oblerstvenia prostrednictvom tretej osoby/subjektu; 

c) po&s doby najmu poulivaf toalety zU4astnenymi a organizait'nym personalom; 

7.6 	Najomca je zodpovednY za v§etky gkocly na Predmete najmu, ktore sam sposobi. Najomca je zodpovedny i za §kody na 
Predmete prenajmu sposobene tretimi osobami, ktore sa zdriuja na 	Predmete 	prenajmu v sulade s pokynmi 
Najomcu alebo s jeho vedomim. Vgetky gkody, za ktore zodpoveda Najomca, odstrani na vlastne naklady Najomca alebo 
uhradi Prenajimaterovi podra iktov predloienYch Prenajimaterom, ktore preukazujii vku nakladov vynaloIemich na 
uvedenie Predmetu najmu alebo jeho Easti do povodneho stavu. 

• vstupil a zdriiava sa v prirodnom areali Kuchajda s dopravnkm prostriedkom v rozpore s ustanoveniami 

tejto Zmluvy; e nevie preukazaf opravnenie na uiivanie Predmetu najmu; 

• Najomca neregpektuje pokyny a 147zvy (aj Ustne) sprivcu prirodneho arealu Kuchajda, ktorirmi je 

upozorner47 na hrube porugovanie ustanoveni tejto Zmluvy a od porugovania ty.chto ani po v)izve neupusti. 

e) odstapenim od Zmluvy zo strany Najomcu, ak sa Predmet najmu stane bez jeho zavinenia 

nesposob4 na dohodnute uiivanie; 

7.2 V)'rpovedna lehota pri ukoneni najmu v3'povedou podra ustanovenia (lanku VII UkonCenie najmu ods. 7.1 

pism. c) tejto Zmluvy je jectnomesana a zaana plynuf od prveho dria mesiaca nasledujaceho po doru&ni 

pisomnej vsjpovede druhej Zmluvnej strane. 

7.3 V pripade ukonenia najmu odstiapenim od zmluvy podra ustanovenia Clanku VII Ukon'eenie najmu ods. 7.1 

pism. d) bod treti tejto Zmluvy, Prenajimater uplatni ustanovenie Oánku VI Prava a povinnosti prenajimatera 

a najomcu ods. 6.3 pism. k) tejto Zmluvy. 

7.4 Zmluvne strany sa dohodli, e v pripade neuvornenia Predmetu najmu do jedneho (1) dna po uplynuti doby 

najmu bude Predmet najmu uvornen)', Prenajimaterom na naklady Najomcu. 
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tlanok 8 
Skoneenie nijmu 

8.1 Zmluvne strany sa dohodli, e ukoneenie najmu je mo'ine z ktorehokorvek z nasledovnkch dovodov: 
a) uplynutim dohodnutej doby najmu s uplatnenim podra Oánku 4 ods. 4.1 tejto Zmluvy; 

b) kedykorvek na zaklade pisomnej dohody Zmluvnkch stran i pred uplynutim dohodnutej doby najmu; 

c) vkpovedou Prenajimatera z nasledovnkch dovodov: 
• Najomca napriek pisomnemu upozomeniu nedochliava zmluvne podmienky; 
• bez udania dovodu. 

d) odstitpenim od zraluvy zo strany Prenajimatera, ak: 
• Islajomca luubo pogkodzuje Predmet najmu; 
• Najomca hrubo poruguje svoje povirmosti vyplkvajitce z tejto Zmluvy, a to najma tkm, e prenechal bez 
predchadzajitceho pisomneho sahlasu Prenajimatera Predmet najmu do podnajmu tretej osobe; e vyuiiva Predmet 
najmu bez suhlasu Prenajimatera na in ifeel, alebo inkm sposobom ako je v Zmluve dohodnute; e je pripojenk na 
elektrickk alebo vodovodnk rozvod Prenajimatera bez sithlasu Prenajimatera; e vsnipil a zdrliava sa v prirodnom areali 
Kuchajda s dopravnkm prostriedkom v rozpore s ustartoveniami tejto Zmluvy; e nevie preukizaf opravnenie na 
taivanie Predmetu najmu; 
• Najomca neregpektuje pokyny a vkzvy (aj Ustne) spravcu prirodneho arealu Kuchajda, ktorkmi je upozomenk na hrube 

portovanie ustanoverti tejto Zmluvy a od porugovania tkchto ani po vkzve neupusti. 
e) odstapenim od Zmluvy zo strany Najomcu, ak sa Predmet najmu stane bez jeho zavirtenia nesposobilk na dohodnute 
uiivanie; 

8.2 Vkpovedna lehota pri ukoneeni najmu vkpovedou podia ustanovenia (-lanku VII Ukoneertie najmu ods. 7.1 ',ism. c) tejto 
Zmluvy je jednomesaena a zaeina plyrtuf od prveho dna mesiaca nasledujUceho po dorueeni pisomnej vkpovede druhej 
Zmluvnej strane. 

8.3 V pripade ukonZenia najmu odstipenim od zmIuvy podra ustanovenia lartku VII UkonZenie najmu ods. 7.1 pism. d) bod 
treti tejto Zmluvy, Prenajimater uplatni ustanovenie (1anku VI Prava a povinnosti prenajimatera a najomcu ods. 6.3 pism. k) 
tejto Zmluvy, 

8.4 Zmluvne strany sa dohodli, e v pripade neuvornenia Predmetu najmu do jedneho (1) dna po uplynuti doby najmu bude 
Predmet najmu uvornemi Prenajimaterom na naklady Najomcu. 

lanok 9 

Dorue'ovanie 

9.1 	Pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy sa dorue'ujii druhej zmluvnej strane osobne alebo prostrednictvom doporueenej 
zasielky na adresu uvedenii v tejto Zmluve. Najomca je povinnk kaidta zmenu adresy ohlasif Prenajimaterovi. V pripade, 

takitto zmenu neohlasi, je Prenajimater povinnk preverovaf aktualnu adresu na dorueovanie pisomnosti Najomcovi 
v obchodnom/Iivnostenskom registri a v pripade rozporu zapisu adresy Najomcu podra obchodneho registra s adresou 
uvedenou v zahlavi tejto Zmluvy bude dorueovanie prebiehaf na adresu uvedenti v obchodnomfiivnostenskom registri. 
Zasielka sa povaluje za dorueend v deft, ked ju dotknuta zmluvna strana prevzala alebo odmietla prevziaf. V pripade, 
druha zmluvna strana zasielku nepreberie, pova2uje sa zasielka za dorueenit v den, ked sa z akehokorvek dovodu vratila 
ako neprevzati. V pripade dorueovania prostrednictvom kurierskej sluiby sa zasielka povaluje za dorueentl &tom jej 
prevzatia druhou zmluvrtou stranou alebo &tom, kecr sa zasielka vratila ako neprevzata odosielaterovi. 

tlanok 10 

Zavereene ustanovenia 

10.1 Tato Zmluva nadobticla pLathosf a zavazuje Zmluvne strany v deft, v ktorom ju podpigu opravneni zastupcovia oboc.h 
Zmluvnkc.h stran. Ak nedOjde k podpisaniu tejto Zmluvy v ten istk deft oboma jej Zmluvnkmi stranami, za rozhodujitci 
den pre nadobud.nutie jej platnosti sa bude pokladaf deft, v ktorom druha zmluvna strana podpige Zmluvu neskor. Zmluva 
nadobtada tkinnosf &loin nasledujtacim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlitv v sUlade s ustanovenim § 47a 
Obeianskeho zakonnilca. Najomca berie na vedomie, e na nadobudnutie tkinnosti Zmluvy sa vyiaduje jej zverejnenie 
v Centrilitom registri zmlüv, s elm salasi. 
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10.2     Zmluvné strany sa zaväzujú, že  v prípade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktorých splnenie považujú za podstatné,

zosúladia Zmluvu s aktuálnym stavom, vo forme jej písomných dodatkov, ktoré budú chronologicky číslované. Zmluvné

strany sa dohodli, že zmluvný vzt'ah založený touto Zmluvou sa s výnimkou ust. § 663 a nasl.  Občianskeho zákonníka
o nájomnej  zmluve  bude  riadit'  príslušným;  ustanoveniami  zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodného  zákonníka  v platnom

znení.

10.3      Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa vyvarujú akýchkoľvek krokov, ktoré by znemožnili,  st.ažili alebo spochybnili práva,

povinnosti alebo záväzky, ktoré sú predmetom te]to Zmluvy.
10.4      Zmluvné strany sa dohodli, že pn'padné spory týkajúce sa záväzkov a povinností vplývajúcich z te)to zmluvy sa zmluvné

strany zaväzujú prednostne riešiť osobným ďokovaním.
10.5      Ak  niektoré ustanovenia  Zmluvy  nie  sú  celkom  alebo sčasti  účinné  alebo  neskôr stratia účmnost',  nie je tým dotknutá

platnost' ostatných ustanovení. Namiesto neúčmných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ
je to právne možné, sa čo najviac približuje Zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto
otázku brali do úvahy.

10.6      Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, žq je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do
omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahujú ich §lobodnú, vážnu, určitú a zrozumtel'nú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo
nápadne nevýhodných podmienok.

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

10.8      Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch,lpričom prenajímatel' obdrží jedno vyhotovenie a Nájomca jedno vyhotoverue.

10.9      Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:

Priloha č. 1 - Situačné vymedzerie Predmetu nájmu v priestore
Príloha č. 2 - Faktúra/Splátkový kalendár - daňový idoklad v súlade so zákonom č. 222#004 Z.z.
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Zmluvna strana: 

EKO — podnik verejnoprosper*h slu2ieb 
zast: JUDr. Daniel Hulin, poverenjr qkonom funkcie riaditera EKO - podnik VPS 

Halatova 20, 832 90 Bratislava 
1t0: 04491870 DI(: 2020887022 

It DPH: SK2020887022 

	  cifiaVA /022 

odtlaeok peEiatky a podpis 

Zmluvna strana: 
KUEHNE + NAGEL, s. r. o. 

zast: Radoslav Miko konater 

zast: Eng. Marcela Kucianova konaterka 
2022 

KUEHNE + NAGEL, 
Vajnorska 100/B 

831 04 BRATISLAVA 
- 1 - odtlaeok pe)y 	pis  

L;  
Pcb. dna 

dila 	2022 

odtlaeok pe ky a podpis 
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o konatef 
ajomca 

Situane vymedzenie predmetu najmu 

k Zmluve Z. 29/0D/2022 o najme majetku zo dna 	' 01 2022 s vyznaZeriim predmetu najmu 

EKO -podnik VPS 0 
Halakva 20, 832 90 Bratislava 

ICO: 00491870 DI t: 2020887022 
DPH: SK202098,022 

• ajFI-INE -$.• NAGEL, s.r.o. 
'nbrSka 100/B 

0 BRATISLAVA 
- 1 - 

Irtg. Mar 

/7/ 

Kucianova,konatella 
najo /*) 

JUDr. Daniel Hulin 
EKO podnik verejnoprospegmieh slu2ieb 

prenajimatera 



EKO - podnik verejnoprospegnich sluiieb, Hala§ova 20, 832 90 Bratislava 

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

Cislo 	5K04 5600 0000 0018 0570 7008 
	

It DPH: SK2020887022 

FAKTORA Z. 12022190 
VariabilnY symbol: 12022190 

K zmluve dislo: 29/0D/2022 

Ode' najmu: organizovanie firemnej udalosti eventu/ teambuildingu. 

Predmet podnikania: sprostredkovanie gpediterskych sIuieb v pozemnej, namornej, leteckej 

Odberater: 

Adresa: 

ICO: 

Predmet najmu: 

KUEHNE + NAGEL, s. r. o. 
Vajnorska 100/B, 831 04 Bratislava 

31 339 603 
as obec.pozemku s prislugenstvom 

 

It DPH: SK 2020301327 

plocha: 	1200,00 m2  

Predmet najmu 	 jednotkova 	jednotka 	mnoistvo jednotka 	 spolu [t] 
cena 

as obec.poz. s pris1.20.09.2022) 450,00 1 000,00 den 1/2 dna 225,00 

as obec.poz. s pris1.20.09.2022) 110,00 200,00 den 

den 

1/2 dna 20,00 

Celkom za pred met najmu: 245,00 
Celkom za sluiby [V+N]: 293,60 
1. Tepla 62itkova voda 0,0000 €/rrO/rok 0,00 rn3  0,00 0,00 

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

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

4. SluTha elektrikara 18,1000 €/hod. 6 hod. 0 0,00 108,60 

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

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

7. Fond udr2by a oprav 0,0000 €/naj./rok 0 najomca 0,00 0,00 

8. Hygienicke zariadenia( toaletarka) 0,0000 €/naj./rok 0 koeficient 0,00 100,00 

Spolu za sluiby "V": 208,60 

9. Elektricka energia priama 0,0000 €/stanok 50 KWh stanok 0,00 16,00 

10. Elektricka energia reiijna 0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 0,00 0,00 
11. KUrenie 0,0000 €/m2/rok 0,00 rI12  0,00 0,00 

16,00 

12. Vodne a stone 0,0000 €/m3/rok 2,00 m3  4,02 4,00 
13. Zraikova voda 0,0000 €/m2/rok 0,00 m2  0,00 0,00 

4,00 

14. Odpad zakladnY 0,0000 €/prev./rok 65,00 

15. Odpad zvcigenY 0,0000 €/prev./rok 
16. Odpad zniienY 0,0000 €/prev./rok 

85,00 

Spolu za sluiby "N": 85,00 

EKO - nr4 

	

iialagova 20 	10 
tt070049187‘ 	• • 

	

LC DPH: 	&Jo._ 

KUEHNE + NAGEL, S.V.u. 

Vainorska 100/B 
831 04 BRATISLAVA 

_ 1 _ 

19.09.2022 
Vystavil: Prevz 



EKO - podnik verejnoprospe§nYch sluieb, Halaiova 20, 832 90 Bratislava 

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

isIo Lktu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 	 I DPH: SK2020887022 

SPLATKOVil KALENDAR - FAKTORA 

	

Variabilny symbol: 12022190 	ZhodnY VS pouilvaf pri VtetkYch jednotlivYch uhradach faktUry ! 

K zmluve islo: 29/0D/2022 

Odberater: KUEHNE + NAGEL, s. r. o. 

Adresa: Vajnorska 100/B, 831 04 Bratislava 

le0: 31 339 603 	 I DPH: SK 2020301327 

bez DPH 	DPH 20% 	s DPH 	bez DPH 	DPH 20% 	s DPH 	k Uhrade 	 najmu a sluiieb 

1 	245,00 	49,00 	294,00 	293,60 	58,72 	352,32 	646,32 	30.09.2022 	20.09.2022 


