
ZMLUVA 0 NAJME 

L 27/0D/2022 
'Clanok 1 

AJETKU 

PRENAJiA4ATEE 

Nazov: 
so sidlom: 
zastUpeny: 

DPH: 
bankove spojenie: 

6slo 
e-mail adresa: 
/dalej aj „Prenajimater"/ 

Zmluvne strany 

EKO-podnik verejnoprospegnjrch sluiieb 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr. Daniel Hulin, povereny 

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

a 

konom funkcie riaditera 

NAJOMCA 
meno/obchodne meno/nazov: 
adresa: 
zastUpencr: 
Zapisana: 

IoDPH: 
e-mail adresa: 
tel. kontakt: 
/(d'alej len „Najomca" a spolu s Prenajimaterom aj „Zmluvrie str 
uzatvaraju v zmysle ust. § 663 a nasl. zakona C. 40/1964 Zb. 
predpisov a prislugnyrmi ustanoveniarni Obchodneho zakonrula 
podnajme nebytoqch priestorov v zneni neskothich predpisov 

M&M Reality Partners s. r. o. 
Haydnova 17, 811 02 Bratislava 
Peter Kerdik, konater 
v OR SR Bratislava, Oddiel: Sro, Vloika Cislo: 405630/B 
36 358 185 

SK2022195186 

Zmluvu o najme poze 
/ d'alej len ako „Zmluv 

lariok 2 
tvodne ustanovem 

2.1 Prenajimater je prispevkovou organizaciou zxiadenou 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platno 
zasadnutia Miestrieho zastupiterstva mestskej Cash B 
20.12.1990, ktory vykonava spravu majetku Mestskej 
Bratislava alebo majetku, ktory bol mestskej Cash zvereny. 

2.2 	Najonica je podnikatefskYm sub jektom podnikajUcim po 
s predmetom Cinnosti najma v oblasti poskytovania 
s predajom na priamu konzurnaciu, 	kupa toy.  
sprostredkovaterovi. Najomca ma zaujem o ambulantny p 

- I - 

Y") 
sky zakonnik v zneni neskorgich 

a zakona C. 116/1990 Zb. o najme a 

postupom podra zakona C. 377/1990 Zb. 
zneni, v spojeni s uznesenirn*C. 2/1990 z 2. 
atislava — Nove Mesto, konaneho dna 
asti Bratislava - Nove Mesto, Junacka 1, 

fa privneho poriadku Slovenskej republiky 
sluZieb rYchleho obCerstvenia v spojeni 
na UCely jeho predaja koneEnemu 

edaj na pozemku v sprave prenajimatera. 



Predm
Článok 3

t zmluvy a Predmet nájmu

3.1

3.2

3.3

Predmetom tejto Zmluvy je úprava

pozemku v správe Prenajímatel'a v
Prenajímatel'    vyhlasuje,     že    vyk

nachádzajúcich sa v  prírodnom are

„C"parc. č.15123/1,15123/28, druh

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

mesta SR Bratislava, Primaciálne ná

katastrálny  odbor  a  prostredníctvo

Bratislava sú zverené do správy or

Bratislava.

Prenajímatel'  prenecháva  Náj.omco

parcele   registra   ,,C"parc.   č.151

príslušenstva   /ďalej   aj   ,,Predmet
nájomné   dohodnuté  podl'a   tejto
Predmetom nájmu podl'a tejto   Zml

súčasťou.  Nájomca vyhlasuje,  že ta

pričom situačné vymedzenie, ktoré
so  stavom  na  mieste  samom  a voč

tvorit' Predmet nájmu.

4.1       Predmet  nájmu  sa  prenajíma  Nájo

prevádzkovania   pojazdného   stánku
alkoholických a nealkoholických náp

4.2       Nájomca   je   oprávnený   užívat'   Pre

súlade so všeobecne záväznými práv

4.3.      Rozmiestnenie  a uloženie  preda).néh

s článkom 3  tejto Zmluvy a musí byt' s

5.1 Zmluva  onájme  sa  uzatvára  na

podujatia „ Zatvorenie kultúrneho 1

ráv a povinností Zmluvných strán pri nájme časti   obecného

rospech Nájomcu.

náva    správu    nasledovných    nehnutel'nosti    -    pozemkov
1i Kuchajda, zapísaných na LV č. 2382, ako  parcela            registra

pozemku -ostatnéplochy,15119, druh        pozemku   -ostatné
asty,15121/1 -vodnáplocha,          nachádzajúce   sa   v      k.   ú.

Nové  Mesto,  okres  Bratislava   111,    vo  vlastníctve  Hlavného

estie l, Bratislava  v evidencii    Okresného    úradu    Bratislava,

správcu  Mestská  čast.  Bratislava  -  Nové  Mesto,  Iunácka  1,

anizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20,

i  do  nájmu  časť  obecného  pozemku  nachádzajúceho  sa  na

3/1,   č.15123/28,   druh   pozemku   -ostatné   plochy   vrátane
ájmu``/   za   čo   sa   Nájomca   zaväzuje   hradit'  Prenajímateľovi

mluvy.   Situačné   vymedzenie   časti   pozemku,   ktorý  má  byť
vy tvorí  Prílohu  č.  1  tejto  Zmluvy,  ktorá je jej  neoddelitel'nou

éto vymedzenie Predmetu nájmu je dostatočne zrejmé a určité,
orĺ Pn'lohu č. 1  tejto Zmluvy súhlasí podl'a osobnej obhliadky

takémuto  vymedzeniu  nemá  výhrady  a súhlasí  s tým,  čo  má

Článok 4
Účel nájmu

:ovi  za  účelom  poskytovania  služieb  rýchleho  občerstvenia  -

určeného   na   predaj   občerstvenia   na   priamu   konzumáciu,
OV.

met   náj.mu,   uvedený   včlánku   3ods.   3.3   tejto   Zmluvy   v

ymi predpismi.
stánku  musí  rešpektovať  rozlohu  predmetu  nájmu  v súlade

válený osobou zodpovednou za stranu  Prenajímateľa.

Článok 5
Doba nájmu

obu  určitú,  a to  na  termín  konania  kultúrno  spoločenského

ta" dňa   17.09.2022  v čase od 06:00 hod. do 22:00 hod



6.1

6.4

kalendára,   j.e   povinný    zaplatiť   Prenajímateľovi    úrc

z neuhradenej sumy až do dňaL úhrady omeškanej splátk

6.5.1       Nájomca   nemá   právo   započítať   svoje   pohľadávky

pohľadávkam alebo nárokom Prenajímateľa voči  Nájon
iným nárokom alebo pohl.adávkam Prenajímateľa voči ]

alebo zadržiavať a neplatiť Nájomné alebo akékoľvek ir

z    omeškania    vo    výške    O,05°/o    denne

alebo   nároky   voči   Prenajímaterovi   proti

icovi na  Nájomné alebo na  platby ani proti

Jájomcovi vzniknutými na základe Zmluvy
é platby (ich čast) podľa Zmluvy z dôvodu

7.1.1    Nájomcovi  sa  odporúča  uzatvoriť  a  na  vlastné  náklady celú  dobu  nájmu  udržiavať  v platnosti
e  jeho  majetku,  ktorý  sa  nachádza  na
vislosti   s užívaním   Predmetu   nájmu.

v prípade odcudzenia, poškodenia alebo

a účinnosti  poistné  zmluvy,  ktoré  budú  pokrývať  poi
Predmete   nájmu   a škody   spôsobené   treti'm   osobám
V pri'pade, že takéto poistenie Nájomca neuzavrie, nemôž



hocijakej   ďalšej.   škody   na   vlastno

u Prenajímateľa.
7.1.3    Nájomca   berie   na   vedomie   auzná

vzťahujúce   sa   k predmetu   nájmu
skutočnosť, či je tento majetok zabud

7.1.4    Nájomca  i  Prenajímateľ  týmto  vzájo
druhej Zmluvnej strane za straty ale
škoda   poškodenému   uhradená   z
Prenajímatel'om alebo Nájomcovi, a t

Udržba 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 Pred
tretie  osoby.  Za  tým  účelom  je  Ná
Predmetu náj.mu spojenú s užívaním
Predmete  nájmu  umiestnené  (najm
v hromadení  odpadu,  výmena  pošk
údržbu  a  úpravu,  vrátane  všetkých
resp. kedykol'vek v budúcnosti na Pr
zbytočného  odkladu  a  výlučne  na
Zmluvné strany dohodli, že Prenají
nájmu, ani zariadení a inštalácií na Pr
Ak uvedené práce v zmysle predchá

je tak oprávnený urobit' Prenaji'matel'
7.2.2    Nájomca nie je počas doby nájmu op

nájmu   vykonať  úpravy,   stavebné
a stavebných  prvkov  Nájomcu,  ktor
(ďale).  len  „Úpravy``).  Žiadosť  o ud
Uprav.  Súhlas  Prenajímatel'a  s  Upr
správnosť, dostatočnosť resp. súlad
normami.   Ustanovením   tohto   bod
Prenaj]'matel'a s Drobnými úpravami
Funkčnosť  (údržbu,   opravy   a servi
Náj.omca v celom rozsahu bez obmed

7.2.3    Nájomca sa zaväzuje, že akékoľvek
realizované  takým  spôsobom,  aby  n

pachom   a ďalšími   nepriaznivými   v
zaväzuje vykonávať akékol'vek Upra
a súhlasy dotknutých orgánov a org
náklady.

7.2.4    Nájomca je  povinný  užívat.  Predmet
normami a hygienickými, bezpečnos
Slovenskej  republiky  tak,  aby  nev

používať    látky,    postupy    a    zaria
(reprodukovanou hudbou a pod.) a
noriem platných na území Slovenskej

7.2.5   Nájomca  je  zodpovedný  za
nájmu alebo v jeho bezpro§trednom
a skúšky, ako aj odstránenie závad v

majetku   alebo   voči   tretím   osobám   túto   škodu   uplatňovat'

a,   že   akékoľvek   poistenie   uzavreté   zo strany   Prenajímatel'a
a   nebude   vzťahovať   na   majetok   Nájomcu,   bez   ohľadu   na
vaný do Predmetu nájmu alebo nie.

ne  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
nájmu, jeho úpravy a Bezpečnosť

nájmu  nepretržite  udržiavať poriadok  a čistotu  na  Predmete
dmetu nájmu a samotného miesta prevádzkovania obchodného

ia služieb a zabezpečit', aby sa odpad a iné emisie, ktoré vznikajú
ete nájmu nešírili  v prírodnom areáli Kuchajda a neobťažovali

omca  povinný  v celom  rozsahu  vykonávat'  údržbu  a  úpravy
Predmetu nájmu, ako aj opravy a údržbu zariadení, ktoré sú na
kosenie  prenajatej  plochy,  jej  čistenie,  spevnenie,  zabránenie

dených  častí  a  pod.)  bez  ohl'adu  na  výšku  nákladov na  takúto
nštalácií,  príslušenstva  a vybavenia  umiestneného  v súčasnosti
dmete nájmu. Plnenie tejto povinnosti zabezpečuje Náj.omca bez
lastné  náklady.  S ohl'adom  na  charakter  Predmetu  nájmu  sa
ateľ nezabezpečuje žiadnu údržbu, úpravy a opravy Predmetu
dmete nájmu.

zajúce). vety Nájomca bez zbytočného odkladu nezabezpečí sám,
a náklady Náj.omcu.
ávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu na Predmete
meny   a inštaláciu   nových   technologických   a iných   zariadení

budú  mať  charakter  konštrukcií  pevne  spojených  so  zemou
enie  súhlasu  na  Úpravy  musí  obsahovať  opis  požadovaných
vami  nezak]adá  Prenai.ímateľovi  akúkol'vek  zodpovednost'  za
rav s príslušnými právnymi predpismi a platnými technickými

nie   sú   dotknuté   Drobné   úpravy,   ku   ktorým   je   súhlas
delený podpisom tejto Zmluvy.

)   investícií   Nájomcu   (na   jeho   vlastné   náklady)   zabezpečuje
enia.
robné úpravy a/alebo Upravy a užívanie Predmetu nájmu budú
rušili  a/alebo  neobmedzovali  hlukom,  prašnosťou,  vibráciami,
lyvmi   tretie   osoby  neprimeraným   spôsobom.     Nájomca   sa

y až po  tom,  čo  obdržal k takýmto Upravám všetky povolenia
izácií,  ktoré  sa  zaväzuje si  zabezpečiť samostatne  a na vlastné

nájmu  v  súlade  s  právnymi  predpismi,  platnými  technickými

ými a protipožiamymi predpismi aktuálne platnými na území
ikla  škoda  na  majetku  alebo  živote  aL  zdraví  osôb  a  nesmie
enia    poškodzujúce    životné    prostredie    výpami,    hlukom

ibráciami  alebo  inak,  nad hranicu  prípustnú podľa  príslušných
republiky.

ý  technický  stav  svoj.ich  zariadení  používaných  na predmete
kolí, je povinný zabezpečiť ich predpísané odbomé prehliadky

uvedených.

-4-
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7.3.3       Nájomcajepovinný:

a)        užívať   Predmet   nájmu   len   na   účel   dohodnutý
uži'vania je možné len s predchádzajúcim písomným t

b)        užívat'  Predmet  nájmu  s  riadnou  staro§tlivost'ou  t
zamedzila možnosť jeho  poškodenia alebo zničenia,.

c)          dodržiavat'  VZN  č.1/1997  Mestskej  časti     Bratislav

outo   Zmluvou,   zmeniť   dohodnutý   účel
úhlasom Prena).ímateľa,.

k,  aby  sa  čo  najviac  znížila  alebo  úplne

i  -  Nové  Mesto,  vrátane  jeho  neskorších

dodatkov, ktorým bol vydaný Prevádzkový poriadok| prírodného areálu Kuchajda,.
d)        počas  doby  ná].mu  a  pri  celom  zabezpečení,  realizá

sa pokynmi správcu pri'rodného areálu Kuchajda;
e)         v   prípade   potreby   zabezpečiť  poriadkovú,   bezpe

vLastné náklady;

f)          zabezpečit' po ukončení užívania predmetu nájmu v`
do   pristaveného   kontajnera,   pri   nedodržam'   toh;

ii  a organizácii  aktivít  rešpektovať  a riadiť

nostnú,   hasičskú   a zdravotnú   službu  na

čistenie Predmetu ná).mu a odnesenie smetí
t   bodu   Nájomca   Prenajímatel'ovi   uhradí

g)        ::i:zľ:ŕťpp°ok:kmon2č5e°n:;ná,mu predmet nájmu v stave, |v akom ho prevzal. V prípade poškodenla
majetku je Nájomca povinný zabezpečiť odstránenie i
s požiadavkami  Prenaji'matel'a.  V prípade,  ak  Nájon
tohto  bodu  Zmluvy,  Prenajímateľ  má  rovnako  v t

vypratať Predmet nájmu, odstrániť všetky úpravy,  v
takého  stavu,  v  akom  bol  ku  dňu  odovzdania  Náj.

oškoderianavlastné   náklady        vsúlade

ca  nesplní  včas  svoje  povinnosti  v zmysle
ikom  prípade  právo,  nie  však  povinnosť

ykonať opravy a uviest' Predmet nájmu  do
tmcovi,  pričom  Prenajímatel'  má  nárok  na



náhradu  všetkých  nákladov,  kt

nájmu v zmysle vyššie uvedené

h)         dodržiavať   všetky   zákonom   s

všetkými    zákonom    stanoven

príslušný   právny   predpis   sta
zmluvy  potvrdzuje,  že  za  aké
vznikli v súvislosti  s ním posky

zodpovednosť;
i)          overit'   si   pred   samotným

služieb, súvisiacich s účelom a P

j)          na výzvu prenajímateľa, resp. je
užívať Predmet nájmu, resp. opr

k)        vprípade   ukončenia   nájmu   u

písm.  d)  bod  tretí  tejto  Zmluvy
60 minút a uhradiť Prenajímateľ

1)         vpri'pade      požiadavky      Pren
Prenaj.ímatera    v súvislosti    so

komerčných  aktivít pri  správe
v uvedenom priestore organizuj

pre   zabezpečenie   bezproblémo
v prípade kolízie termínu/miesta

prírodného  areálu  Kucha).da  be
(finančné, iné);

m)       bezodkladne  po  uzavretí  tejto
uzavreti  tejto  Zmluvy  a požia
služieb.

7.3.4 Nájomca nie je oprávnený:

a)     vykonávať stavebné a iné úpravy
súhlasu Prenajímatel'a;

b)     prenechať  Predmet  ná).mu,   a   to
výpožičky   ďalším   tretím   osobá

nesmie tento majetok ani žiadnym

c)      zasahovať do elektrických rozvod

d)     obmedziť   svojimi   aktivitami   ná

v  prírodnom areáli Kuchajda mi

e)      vstupovať    a    stát'/pa]-kovať    v

parkovacích  plôch  akýmkoľvek  d

(Článok 7., ods. 7.5 písm. a) tejto Z
f)      umiestniť  ani  používať  na  Pred

Zmluve;

g)     poskytovať služby mimo dohodnu

ré  mu  v súvislosti  so  zánikom  nájmu  a vyprataním  Predmetu

o vznikli;

anovené   bezpečnostné   predpisy   a ustanovenia   a disponovať

i    povoleniami    avybavením,    ak    to    kpredmetu    činnosti

ovuje.   Nájomca   berie   na   vedomie,   prehlasuje   apodpisom

ol'vek  škody  na   majetku,   zdraví  či  životoch  osôb,  ktoré  by

vanými službami, či organizovanými aktivitami, preberá plnú

žitím   Predmetu   nájmu   funkčnosť   a kapacitu   požadovaných
edmetom náj'mu;
o pracovníka, na mieste preukázat. touto Zmluvou  oprávnenie
vnenie na v]azd dopravným prostriedkom,.

latnením  ustanovenia   Článku   s   Ukončenie  nájmu,   ods.   8.1
vypratať a opustiť Predmet nájmu  bezodkladne najneskôr  do

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

jímatel'a      akceptovať      obmedzenia      vyplývajúce      zaktivít
zabezpečovaním    verejnoprospešných    služieb    alebo    ďalších

prevádzkovaní  prírodného  areálu  Kuchajda,.  v prípade,  že  sa
akékol'vek podu).atie či aktivita,  zabezpečiť potrebnú súčinnosť

ého   priebehu   všetkých   podujatí   a svoj.e   aktivity   zosúladiť

konania na základe požiadaviek      a inštrukcií                   správcu

výhradne  a bez  nároku  na  akékoľvek  prípadné  odškodnenie

mluvy  informovať  Mestskú  časť  Bratislava  -  Nové  mesto  o
ať  o vydanie   povolenia  na  predaj   výrobkov  a poskytovanie

kajúce sa predmetu nájmu bez predchádzajúceho  písomného

ani   časť  prenajatého   predmetu   do   nájmu,   podnájmu   alebo
bez   predchádzaj.úceho   písomného   súhlasu  Prenajímateľa  a

iným spôsobom zaťažiť;

v a inštalácií bez súhla§u správcu areálu;

števníkov   a ostatných   nájomcov   a prevádzkovatel'ov   služieb

predmet nájmu,.
rírodnom    areáli    Kuchajda   mimo    vyhradených   verejných

pravným  prostriedkom mimo zmluvne dohodnutého  rozsahu
luvy);

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

ého účelu a rozsahu nájmu.

-6-



7.3.5          Nájomca je oprávnený:

a)     na     dočasný     vjazd     dopravn)h     prostriedkom
asfaltovejnetónovej   spevnenej   ploche  na  miesto   Pi

zabezpečenia  vlastných  aktivít/podujatia  -  a to  pre  n

jednotlivý vjazd/vykládku/vý] azd, resp. vjazd/nakládk
max.  15  minút.  Na  v]azd  a výjazd  je  Nájomca  povii

nachádzajúcu  bránu;

b)     pripojiť sa na rozvod el. energie a vody v predmete ná,

do     prírodného     areálu     Kuchajda     po
dmetu  nájmu,   za  účelom  organizačného
kládku  a  vykládku    materiálu.  Na  každý

/výjazd je stanovená doba v rozsahu    do
iý  použiť  k Predmetu  nájmu  najbližšie  sa

nu za účelom odberu el. energie a vody pre

---               1              -
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pgrlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.  apríla 2016 o ochr
údajov   a   o   vol'nom  pohybe  takýchto   údajov,   ktor)h
nariadenie  o  ochrane  údajov)  (ďalej  len  ,,Nariadenie``)  a

osobných údajov  a  o  zmene  a  doplnení niektorých záko
Zákon``). Zachovávať mlčanlivost' podľa tohto bodu zmlu

zástupcovia, členovia jej štatutárneho orgánu,  kontaktné o

akýmkol'vek spôsobom do kontaktu s osobnými údajmi. P
trvá  aj  po  zániku  Zmluvy bez  obmedzenia,  čo Zmluvná

žiadne výhrady. Zmluvná strana sa zaväzuje vopred pou
o povinnosti  zachovávať  mlčanlivost',   a to  aj  po  zániku
a o rizikách a nárokoch spojených s porušeni'm te).to povinn

10.7 Zmluvná strana berie na vedomie, že druhá Zmluvná str
členov  jej   štatutárneho   orgánu,   štatutárnych   zástupcov,

nevyhnutnom  rozsahu  na  účel  plnenia  podľa  tejto  Zmlu
osoby  podľa  prvej  vety  tohto  bodu  boli  poučené  o ich
a povinnosti zachovávať mlčanlivost', čo potvrdzuje svojím

10.8 Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  sú  oboznámené  s Nariade

predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, čo potvrdzuj
10.9  Zmluvné  strany  vyhlasu].ú,   že  prijali  náležité  o]

ochrany   osobných   údajov,   a to   na].mä   pred   ich
spôsobom.

10.10 Zmluvné strany,  zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôs
rikoho   neuviedla   do   omylu   a ustanovenia   tejto   Zmlu
a zrozumitel'nú vôl'u, prejavenú bez tiesne alebo nápadne n

10.11 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú,  že si  túto Zmluvu p
znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami  ju podpisuj

10.12 Táto Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričomPrena
a Nájomca jedno (1) vyhotovenie Zmluvy.

10.13  Neoddelitel'nými prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 - Situačné vymedzenie Predmetu nájmu v priestore
Príloha č. 2 -FaktúraA5plátkový kalendár -daňo`ý doklad v súlade so

ne fyzických osôb pri spracúvani' osobných

sa   zrušuje   smernica   95/46/ES   (všeobecné

st.  §  79  zákona  č.  18/2018  Z.  z.  o  ochrane

ov  v mení  neskorších  predpisov  (ďalej  len

sú povinní aj jej zamestnanci, jej štatutárni

oby ako aj ostatné osoby,  ktoré prichádzajú

vinnosť podl'a tohto bodu Zmluvy naďale).
trana  berie  na  vedomie  a nemá voči  tomu
iť všetky  osoby  podľa  tohto  bodu  Zmluvy

ich  právneho  vzťahu   k  zmluvnej  strane,

a spracúva jej osobné údaje, osobné údaje

kontaktných   osôb   a  jej   zamestnancov  v
Zmluvná  strana  zároveň  vyhlasuje,  že

rávach  v oblasti  ochrany  osobných  údajov

Odpisom.

ím,  Zákonom  ako  aj ostatnými  právnymi
svojím podpisom.

é  a technické  opatrenĺa  na  zabezpečenie

ím,   zničením   alebo   stratou   akýmkol'vek

bilá a oprávnená na tento právny úkon, že

y   obsahujú   ich   slobodnú,   vážnu,   určitú
výhodných podmienok.
ome  preči'tali, jej  obsahu  porozumeli  a  na

ímatel' obdrží j.edno( 1 ) vyhotovenie Zmluvy

ákonom č. 222/2004 Z. z.



EKO - podnik VPS 0 
Halallova 20, 832 90 Bratislava 

Zmluvria strana: 
	 1tO: 00491870 NC: 2020887022 

EKO — podnik verejnoprospegnYch Ouija) 
	 DPH: SK2020887022 

zast: JUDr. Daniel Hulin, poverenl',  qkonom funkcie riaditera 

 

V Bratislave dila 16.09.2022 

odtla&k peCiatky a podpis 

 

Zmluvria strana: 
M&M Reality Partners s. r. o. 

zast: Peter Kerclik, konatel V V Bratislave dila 16.09.2022 
odtla&k pe'aatky a podpis 

Ruelterske vyhlasenie 

Peter Kerdik, bytom I 	 tYmto ako ruater vyhlasujem, e osobne spinim 

za Najomcu vgetky povin.nosti a zavazky Najorncu voa Prenajimaterovi podra tejto zmluvy 

a/alebo v stivislosti s nou, ako aj podra inch zmliiv, ktore majit uzavrete alebo v buthIcnosti 

medzi sebou uzavnl, pokiar ich tento nespini riadne a vas, a to aj bez osobitnej vyzvy 

adresovanej Najomcovi. 

Zmluvna strana: 
	

I I 

Peter Kerdik, 	 v Bratislave dna 16.09.2022 

ruEiter 
	

Pit9tY2 

- I - 



Situane vymedzenie predmetu najmu 

k Zmluve Z. 27/00/2022 o riajme Ea sti obecneho majetku zo dna 16.09.2022 

s vyznaZenim predmetu najmu 

EKO - podnik VPS 0 
Hala§ova 20, 832 90 Bratislava 

I(°. 00491870 Dl(: 2020887022 
DPH: SK2020887022 

 

  

JUDr. Daniel Hulin 	 Peter Kerd& 
EKO podnik verejnoprospektych sluieb 	 M&M Reality Partners s. r. o. 

prenalimater 	 najoinca 



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

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

tisk) Cidtu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 	 l DPH: SK2020887022 

FAKTORA Z. 12022188 

VariabilnY symbol: 

K zmluve dislo: 

060 njjmu: 

Predmet podnikania: 

12022188 

27/0D/2022 

akcia "Zatvorenie kult6rneho leta na Kuchajde" 

poskytovanie sIuieb rYchleho obderstvenia v spojeni s predajom na 

priamu konzum6ciu 

Odberater: 

Adresa: 

ICO: 

M&M Reality Partners s. r. o. 

Haydnova 17, 811 02 Bratislava 

36 358 185 IC DPH: SK2022195186 

Prevklzkareri: as obec. pozemku v areali Kuchajda plocha: 	 18,00 m2 

Predmet najmu jednotkova 	jednotka 	mnoistvo 

cena 

jednotka 	spolu [C] spolu [t] 

zaujatie priestoru 90,00 	€ 	 18,00 m2 	 90,00 60,00 

17.9.2022 

Celkom za predmet n6jmu: 60,00 90,00 

Celkom za sluiby [V+M: 0,00 12,80 

1. Tepla aitkova voda 0,0000 	€/m3/rok 	0,00 m3 	 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 o,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 m2 	 0,00 0,00 

6. Deratizacia/dezinsekcia/dezinfekcia 0,0000 	€/m2/rok 	0,00 rn2 	 0,00 0,00 

7. Fond Lidriby a oprav 0,0000 	€/najlrok 	 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 	 40,00 kWh/deri 	0,00 12,80 

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

12,80 

11. Odpad zakladny 0,0000 	€/previrok 

12. Odpad zvYgenY 0,0000 	€/prev./rok 

13. Odpad zniienY 65,0000 	€/previrok 	 1 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. ZraikovS voda 0,0000 	€/m2/rok 	0,00 rn2 	 0,00 0,00 

Spolu za sluiby "N": 12,80 

EKO -pod. 	5 ® 
Halatova 2C 	 iva 

ItO: 0049181,_ 	 022 
IC DPH:(gi 

\ I 

14.09.2022 

Vystavil: 	 Prthal: 



EKO - podnik verejnopľo

Bankové spojenie:  Prima  banka  Slovensko,  a.s.

Či'slo Účtu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008

pešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava
lčo: 491 870
lč  DPH:  SK2020887022

SPLÁTKO
Varlabilný symbol:     120221

KALENDÁR  -   FAKTÚRA

(Zhodný VS používať pri všetkých jednotlivých úhradách faktúľy !)
K zmluve číslo: 2:JICJT)nĺľI2

Odberateľ: M&MR ality  Partners s.  r.  o.

Adresa: Haydno 17,  81102  Bratislava

lčo: 36 358 1 5                                            lč  DPH:  SK2022195186

Ceny sú uvádzaiié  v  €
nájom            nájom               nájom služby služby               služby            spolu                 uhľadiť do           dátum  dodania

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

1           90,00              18,00             108,00 12,8 2,56                15,3 6            123,36            30.09.2022              17.09. 2022


