
ZMLUVA 0 NAJME MAJETKU 
C. 22/0D/2022 

lanok 1 

Zmluvne strany 

PRENAJIMATEE 
Nazov: 
so sidlom: 
zashapenyr: 

RD  PH: 
bankove spojenie: 
Islo tklu: 

e-mail adresa: 
kralej aj „Prenajimater"/ 

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

a 

NAJOMCA 
meno/obchodne meno/nazov: 
adresa: 
zashapen3i: 

Zapisan: 
e-mail adresa: 
tel. kontakt: 

Pho, s. r. o. 
RaCianska 24B, 831 02 Bratislava 
Thao Huong timekova 
50 917 251 
OR SR Bratislava I, oddiel Sro, vloika : 120280/B 

(d'alej len „Islajomca" a spolu s Prenajimaterom aj „Zmluvne strany") 
uzatvarajti v zmysle ust. § 663 a nasl. zakona 40/1964 Zb. Obaansky zakonnik v zneni neskorgich 
predpisov a prislugmimi ustanoveniami Obchodneho zakonnika a zakona 116/1990 Zb. o najme a 
podnajme nebytovyrch priestorov v zneni neskorgich predpisov 

Zmluvu o najme pozemku 
/ cralej len ako „Zmluva" I. 
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Článok 2
Úvodné ustanovenia

2.1       Prenijímateľ  je  prĺspevkovou  organizáciou  zriadenou  Hostupom  podlá  zákona  č.   377A990  Zb.

názvom ,, deň Vietnamu".

2.2

3.1

3.2

3.3



Článok 4
Účel nájmu

4.1       Predmet  nájmu  sa  prenajíma  Nájomcovi  za  účelom  orga
Vietnamu  `',    ktorého  súčasťou    j.e    predaj     občerstven

vietnamských  nápojov  a jedál v predajných stánkoch.
4.2       Rozmiestnenie  a uloženie  predajných  stánkov  musí  rešpe

s článkom 3 tejto Zmluvy a musí byť schválený osobou zod
4.3       Nájomca v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť

4.4      Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomnéh
účel ako dohodnutý v tejto Zmluve.

4.5       Nájomca podpisom zmluvy potvrdzuje, že sa osobnou o
nájmu a tento je v stave spôsobilom na dohodnutý účel a ne
v užívaní Predmetu nájmu na účel  dohodnutý touto Zml
žiadna   úprava,   prispô§obenie,   prípadne   iné   plnenie
v súvislosti   so   stavom   a vlastnost'ami   Predmetu   nájmu
vyhlasuje,  že bol zo že bol zo strany Prenajímatel'a obozn
Predmet nájmu  a prevádzkovým poriadkom areálu vzt'ah
VZN MČ BA - Nové Mesto č. 1/1997), ktorého súčast.ou je

práva treti'ch osôb vzťahujúce sa k pozemku, ktorého časť tv
tretích osôb, ktoré mu nebránia v užívaní Predmetu nájmu

4.5

5.1

6.1

Nájomca je oprávnený užívať Predmet nájmu, uvedený v ČI
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 5
Doba nájmu

Zmluva o nájme sa uzatvára na dobu určitú, a to od 27.8
v čase  do 14:00 hod.

Článok 6
Nájomné a súvisiace i)latby, Platobn

Nájomca  sa  na  základe  tejto  Zmluvy  zaväzuje  platit'
s užívaním  Predmetu  nájmu.  Prenajímateľ  a  Nájomca  s
nájmu  podl'a tejto Zmluvy.  Cena nájmu je uvedená vo
Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejt

6.2         Bez podpísanej Faktúry/Splátkového kalendára je zmluva
6.3         Nájomné  je  splatné  v termíne  stanovenom  vo  Faktúre/

považuje deň pripísania úhrady nájomného na banko`ý
Zmluvy alebo deň prevzatia hotovosti do pokladnice Pren
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
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izovania    podujatia    pod  názvom  ,,deň
a,     nápojov  a ochutnávka/  degustácia  /

tovať rozlohu  predmetu  nájmu  v súlade
ovednou za stranu  Prenajímatel.a.

súhlasu využívať Predmet nájmu na iný

liadkou oboznámil so stavom Predmetu
kazuje žiadne vady, ktoré by mu bránili

ou a že od Prenajímatel'a sa nevyžaduje
rátane   zabezpečenia   súhlasov   úradov
čase  jeho   odovzdania.   Nájomca   ďalej

mený s prístupovými komunikáciami na

júcim  sa k pozemku  (vo forme platného
redmet nájmu. Nájomca berie na vedomie
rí Predmet nájmu a voči takýmto právam

a dohovorený účel, nemá výhrady.
nku 3 ods. 3.3 tejto Zmluvy v súlade so

2022 v čase od   12:00 hod.  do   29.08.2022

podmienky

ájomné  a   prevádzkové  náklady  spojené
dohodli  na  cene  za  užívanie  Predmetu

aktúre/Splátkovom  kalendári,  ktorá tvorí
Zmluvy.
eplatná.

látkovom  kalendári.  Za  deň  úhrady  sa
čet Prenajĺmateľa uvedený v záhlaví tejto

jímateľa. Faktúra/Splátkový kalendár    je



6.4

6.5

6.5.1

V Nájomnom nie je zahmutá úhrada za odber elektrickej
zariadení a poplatok za odvoz odpadu spojenej s užívaní
hradit' Nájomca vo výške a lehote podľa Faktúry/Splátkov

súčast'ou tejto zmluvy.

V   prípade,   že   sa   Nájomca   omešká   s   úhradou   spk
kalendára,   je   povinný   zaplatit'   Prenajímateľovi   úrok
z neuhradenej sumy až do dňa úhrady omeškanej

Nájomca   nemá   právo   započítat'   svoje   pohľadávky   a

pohl'adávkam  alebo nárokom Prenajímateľa voči Nájomc
iným nárokom alebo pohľadávkam Prenajímatel.a voči N
alebo zadržiavat. a neplatiť Nájomné alebo akékol'vek iné

akýchkol'vek nárokov alebo pohľadávok Nájomcu voči P
svoje pohl'adávky voči  Prenajímateľovi  postúpiť na treti

súhlasu Prenajímatel.a.
6.5.2      Nájomca  má  nárok  na  pomemú  zl.avu  zNájomného  ib

nájmu užívať obmedzene len preto, že Prenajímateľ si ne
nie je povinný platit'  Nájomné  iba vtedy  a výlučne  len
Predmet  nájmu  v celosti  v súlade  s dohodnutým  účelo

povinnosti zo Zmluvy. Nárok na poskytnutie zl'avy musí
písomne  bez   zbytočného   odkladu.   Akékol'vek   rozho
znemožnené Nájomcovi vykonávať podnikatel'skú  činno
účel po dobu trvania tejto Zmluvy nemá vplyv na povi
riadne a včas a ani nezakladá právo Nájomcu na zľavu z

Článok 7
Práva a povinnosti prenaj ímateľa

Podčlánok 7.i
Poigterie predmetu náj

7.1.1    Nájomcovi  sa  odporúča  uzatvoriť  a na  vlastné  náklady  p
a účinnosti  poistné  zmluvy,  ktoré  budú  pokrývať  poiste
Predmete   nájmu   aškody   spôsobené   tretím   osobám   v
V prípade, že takéto poistenie Náj'omca neuzavrie, nemôže
hocijakej   d'alšg   škody   na   vlastnom   majetku   alebo   voči
u Prenajímateľa.

7.1.3   Nájomca  berie  na   vedomie  auznáva,   že   akékoľvek   po
vzt.ahujúce   sa   k predmetu   nájmu   sa   nebude  vzťahovať
skutočnosť, či je tento majetok zabudovaný do Predmetu náj

7.1.4   Nájomca  i  Prenajímateľ  týmto  vzájomne  potvrdzujú,  že  €
druhej Zmluvnej strane za straty alebo škody na majetku v
škoda   poškodenému   uhradená   z príslušnej   poistnej   z
Prenajímatel'om alebo Nájomcovi, a to ku dňu vzniku takýc
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energie, vodné, využívanie hygienických
Predmetu    nájmu,   ktoní   sa   zaväzuje
ho    kalendára,   ktorá  je  neoddelitel'nou

ky   podľa   platnej   Faktúry/Splátkového

z   omeškania   vo   výške   0,05%   denne

ebo   nároky   voči   Prenajímateľovi   proti

vi na Nájomné alebo na platby ani proti

jomcovi vzniknutými na základe Zmluvy
platby (ich čast) podl.a Zmluvy z dôvodu
enajímatel'ovi. Nájomca nie je oprávnený

osobu bez predchádzajúceho písomného

vtedy,  pokiaľ  Nájomca  môže  Predmet
lní svoje povinnosti zo Zmluvy. Nájomca
a  ten  čas,  keď  Nájomca  nemohol  užívať

preto,  že  Prenajímateľ  si  neplnil  svoje

yť Nájomcom uplatnený u Prenajímatel'a
nutie   správneho   orgánu,   ktorým   bude
t' a užívať predmet nájmu na dohodnutý
ost. Nájomcu platiť dohodnuté Nájomné

ájomného.

nájomcu

celú  dobu  nájmu  udržiavať v platnosti
ie  jeho  majetku,  ktorý  sa  nachádza  na
úvislosti   s užĺvaním   Predmetu   nájmu.
i v prípade odcudzeria, poškodenia alebo
tretím   osobám   túto   škodu   uplatňovať

stenie  uzavreté   zo strany  Prenajímateľa
na   majetok   Nájomcu,   bez   ohľadu   na
u alebo nie.

neuplatnia  nároky  na  odškodnenie  voči
om rozsahu, v akom je takáto strata alebo
luvy;   uzatvorenej   podľa   tejto   Zmluvy
to nárokov.



Podčlánok 7.2
Údržba predmetu nájmu, jeho úpra

7.2.1    Nájomca  je  povinný  počas  celej  doby  nájmu  nepretržit€
nájmu, ako aj v okolí 20 metrov od Predmetu nájmu a san
zariadenia, atrakcie alebo poskytovania služieb a zabezpet
v súvislosti s jeho činnosťou na Predmete nájmu nešíriLi `
tretie  osoby.  Za  tým  účelom  je  Nájomca  povinný  v
Predmetu nájmu spojenú s užívaním Predmetu nájmu,
Predmete  nájmu  umiestnené  (najmä  kosenie  prenajatej
v hromadení odpadu,  výmena poškodených častí a pod.
údržbu  a  úpravu,  vrátane  všetkých  inštalácií,  príslušeiu
resp. kedykoľvek v budúcnosti na Predmete nájmu. Plnen
zbytočného  odkladu  a  výlučne  na  vlastné  náklady.
Zmluvné strany dohodli, že Prenajímateľ nezabezpečuje
nájmu, ani zariadení a inštalácií na Predmete nájmu.
Ak uvedené práce v zmysle predchádzajúcej vety Nájomca

je tak oprávnený urobit' Prenajímater na náklady Nájomcu.
7.2.2   Nájomca rie je počas doby nájmu oprávnený bez predchá(

náj.mu   vykonať  úpravy,   stavebné  zmeny  a inštaláciu  n
a stavebných  prvkov  Nájomcu,  ktoré  budú  mať  charakte
(ďalej  len  ,,Upravy").  Ziadosť  o udelenie  súhlasu  na  Up
Úprav.  Súhlas  Prenajímatel'a  s  Úpravami  nezakladá  Pre
správnosť, dostatočnosť resp. súlad Uprav s príslušnými pr
normami.   Ustanovením   tohto   bodu   nie   sú   dotknuté
Prenajímateľa s Drobnými úpravami udelený podpisom tejt
Funkčnosť  (údržbu,   opravy   a servis)   investícií  Nájomcu
Nájomca v celom rozsahu bez obmedzenia.

7.2.3   Nájomca sa zaväzuje, že akékol.vek Drobné úpravy a/alebo
realizované  takým  spôsobom,  aby  nerušili  a/alebo  neobm

pachom   a ďalšími   nepriazrivými   vplyvmi   tretie  osoby
zaväzuje vykonávať akékoľvek Upravy až po tom, čo obd
a súhlasy dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sa zavä
náklady.

7.2.4   Nájomca je povinný užívat' Predmet nájmu  v  súlade s  pr
normami a hygienickými, bezpečnostnými a protipožiamy
Slovenskej  republiky  tak,  aby  nevznikla  škoda  na  majet

používať    látky,    postupy    a    zariadenia    poškodzujúce
(reprodukovanou hudbou a pod.) a vibráciami alebo inak,
noriem platných na území Slovenskej republiky.

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

7.2.6   Nájomca  je  povinný  na  viditeľnom  mieste  v bezprostre
vykonávať  svoju  podnikatel'skú  činnost',  umiestniť cenník
účtovanie poskytnutých služieb a produktov využívat' výluč

7.2.7   Nájomca je povinný pri užívaní Predmetu nájmu dodržiav
znení   jeho   neskorších   zmien   /prevádzko`ý   poriadok
vymedzenej   prevádzkovej   doby,   ako   aj   ďalšíe  všeob
Prenajímateľa.   Zároveň   je   Nájomca   povinný   rešpektov
Kuchajdy.

L Bezpečnost.

ržiavat' poriadok a čistotu  na  Predmete
ého miesta prevádzkovania obchodného
iby sa odpad a iné emisie, ktoré vznikajú
írodnom areáli Kuchaj.da a neobťažovali

rozsahu  vykonávať  údržbu  a  úpravy
opravy a údržbu zariadení, ktoré sú na
hy,  jej  čistenie,  spevnenie,  zabránenie

z ohľadu  na  výšku  nákladov na  takúto
a vybavenia  umiestneného  v súčasnosti
!jto povinnosti zabezpečuje Nájomca bez
om  na  charakter  Predmetu  nájmu  sa

adnu údržbu, úpravy a opravy Predmetu

}ez zbytočného odkladu nezabezpečí sám,

zajúceho písomného súhlasu na Predmete
vých  technologických  a iných  zariadení

konštrukcií  pevne  spojených  so  zemou
vy  musí  obsahovať  opis  požadovaných

ajímateľovi  akúkol'vek  zodpovednost.  za
vnymi predpismi a platnými technickými
Drobné   úpravy,   ku   ktorým   je   súhlas
Zmluvy.
(na  jeho   vlastné  náklady)   zabezpečuje

Upravy a užívanie Predmetu nájmu budú
dzovali  hlukom,  prašnosťou,  vibráciami,
eprimeraným  spôsobom.     Nájomca   sa

žal k takýmto Upravám všetky povolenia
uje si  zabezpečiť samostatne a na vlastné

vnymi  predpismi,  platnými  technickými
i predpismi aktuálne platnými na území

u  alebo  živote  a  zdraví  osôb  a  nesmie
životné    prostredie    výparmi,    hlukom
ad hranicu prípustnú podľa príslušných

jich  zariadení  použĺvaných  na Predmete
pečiť ich predpísané odbomé prehliadky

nom  okolí  Predmetu  nájmu,  kde  bude
a váhy  poskytovaného  sortimentu  a na

`e registračné pokladnice.
ť VZN MČ BA - Nové Mesto č.  1/1997 v

prírodného   areálu   Kuchajda/   vrátane
e   záväzné  právne   predpisy  a   pokyny
t'   a dodržiavat`   pokyny   správcu   areálu



7.2.8   Povinnosti  stanovené v tejto Zmluve sa v plnom rozsahu
iné  osoby,  ktoré  Nájomca  poverí  alebo  splnomocni'  výko

zťahujú aj na zamestnancov Nájomcu,  či
om  jeho  činností  v súvislosti  s užívaním

užívania je možné len s predchádzajúcim písomným st
b)        užívať  Predmet  nájmu  s  riadnou  starostlivost'ou  tal

zamedzila možnost' jeho  poškodenia alebo zničenia;

c)         dodržiavať  vzN  č.1/1997  Mest§kej  časti     Bratislava

dodatkov, ktorým bol vydaný Prevádzko`ý poriadok i
d)        počas  doby nájmu  a  pri  celom zabezpečení,  realizáci

sa pokynmi správcu prírodného areálu Kuchajda;
e)         v   prípade   potreby   zabezpečiť  poriadkovú,   bezpeči

vlastné náklady;

f)          zabezpečit' po ukončenĺ užĺvania predmetu nájmu vyč
do   pristaveného   kontajnera,   pri   nedodržaní   tohto
zmlumú pokutu 250 €,.

g)        odovzdať po ukončení nájmu predmet nájmu v stave, `
majetku je Nájomca povinný zabezpečiť odstránenie pc
s požiadavkami  Prenajímateľa.  V prípade,  ak  Nájomc

tohto  bodu  Zmluvy,  Prenajímateľ  má  rovnako  v tal
vypratat' Predmet nájmu, odstrániť všetky úpravy,  vy
takého  stavu,  v  akom  bol  ku  dňu  odovzdania  Nájoi
náhradu  všetkých  nákladov,  ktoré  mu  v súvislosti  sc)

nájmu v zmysle vyššie uvedeného vznikli;

h)        dodržiavat'   všetky   zákonom   stanovené   bezpečnost]

všetkými    zákonom    stanovenými    povoleniami    a v

príslušný   právny   predpis   stanovuje.   Nájomca

hlasom Prenajímatel'a;
aby  sa  čo  najviac  znížila  alebo  úplne

-  Nové  Mesto,  vrátane  jeho  neskorších

irírodného areálu Kuchajda;

1  a organizácii  aktivít  rešpektovať a riadiť

Lostnú,   hasičskú   a zdravotnú   službu   na

istenie Predmetu nájmu a odnesenie smetí
bodu   Nájomca   Prenajímatel.ovi   uhradí

akom ho prevzal. V prĺpade poškodenia

škodenianavlastné   náklady        vsúlade

a  nesplní  včas  svoje  povinnosti  v zmysle

com  prípade  právo,  nie  však  povinnosť

konat' opravy a uviesť Predmet nájmu do
ncovi,  pričom  Prenajímateľ  má  nárok  na

zánikom  nájmu  a vyprataním  Predmetu

é   predpisy   a ustanovenia   a disponovat'
rbavením,    ak    to    kpredmetu    činnosti

na   vedomie,   prehlasuje   a podpisomberie

zmluvy  potvrdzuje,  že  za  akékol.vek  škody  na  ma
vznikli v súvislosti s ním poskytovanými službami, či
zodpovednost';
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etku,  zdraví  či  životoch  osôb,  ktoré  by
organizovanými aktivitami, preberá plnú



i)         overiť   si   pred   samotným   využitím   Predmetu   náj
služieb, súvisiacich s účelom a Predmetom nájmu;

j)          na výzvu prenaji'mateľa, resp. jeho pracovníka, na mies
užívať Predmet nájmu, resp. oprávnenie na vjazd dopr

k)        vprípade  ukončenia  nájmu  uplatnením  ustanoveni

písm.  d)  bod  tretí tejto Zmluvy,  vypratat' a  opustiť
60 minút a uhradiť Prenaj.ímatel'ovi zmluvnú pokutu

1)         vprípade      požiadavky      Prenajímateľa      akceptovč

Prenajímateľa    v súvislosti    so    zabezpečovaním    ve

komerčných  aktivít  pri  správe  a  prevádzkovaní  prír
v uvedenom priestore organizuje akékoľvek podujatie

pre   zabezpečenie   bezproblémového   priebehu   všet
v prípade kolízie termínu/miesta konania na základe p

prírodného  areálu  Kuchajda  bezvýhradne  a bez  nár
(finančné,iné);

m)       bezodkladne  po  uzavretí  tejto  zmluvy  informovať
uzavretí  tejto  Zmluvy  a požiadat'  o vydanie   povol
služieb.

7.3.4

7.3.5

Nájomca rie je oprávnený;
a)     vykonávať stavebné a iné úpravy týkajúce sa predmetu

súhlasu Prenajímatel'a;

b)     prenechať  Predmet  nájmu,   a  to  ani  čast'  prenajatéh
výpožičky  ďalším   tretím  osobám  bez  predchádzajúc
nesmie tento majetok ani žiadnym iným spôsobom zaťaž

c)      zasahovat. do elektrických rozvodov a inštalácií bez súhl

d)     obmedzit`   svojimi   aktivitami   návštevníkov   a ostatnýc

v  prírodnom areáli Kuchajda mimo predmet nájmu;
e)     vstupovať   a    stáť/parkovať   v    prírodnom   areáli

parkovacích plôch akýmkoľvek dopravným prostrie
(Článok 7., ods. 7.5 písm. a) tejto Zmluvy);

f)      umiestniť  ani  použi'vať  na  Predmete  nájmu  predme
Zmluve,.

g)     poskytovat' služby mimo dohodnutého účelu a rozsah

Nájomca je oprávnený:
a)     na     dočasný     vjazd     dopravným     prostriedkom

asfaltovejnetónovej  spevnenej  ploche  na  miesto  P
zabezpečenia  vlastných  aktivít/podujatia  -  a to  pre

jednotli`ý vjazd/vykládku/výj azd, resp. vjazd/naklád
max.  15  minút.  Na  vjazd  a výjazd je  Nájomca  povi
nachádzajúcu  bránu;

b)     pripojit. sa na rozvod el. energie a vody v predmete n
zabezpečenie vlastných aktivít, súvisiacich s účelom náj

c)      zabezpečiť     si     vprípade     vlastnej     potreby     služb
osoby/subjektu;

d)     počas doby nájmu používat' toalety zúčastnenými a org
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u   funkčnosť   a kapacitu   požadovaných

e preukázat' touto Zmluvou  oprávnenie
vným prostriedkom;

Článku   s   Ukončenie  nájmu,   ods.   8.1
edmet nájmu bezodkladne najneskôr do
výške 100,- EUR bez DPH,.

obmedzenia      vyplývajúce      zaktivít

jnoprospešných    služieb    alebo    ďalších
dného  areálu  Kuchajda;  v prípade,  že  sa

či aktivita, zabezpečit. potrebnú súčinnost'

podujati'   a svoje   aktivity   zosúladit'
žiadaviek      a inštrukcií                   správcu

ku  na  akékoľvek  prĺpadné  odškodnenie

estskú  časť  Bratislava  -  Nové  mesto  o
ia  na  predaj  výrobkov  a poskytovanie

ájmu bez predchádzajúceho  písomného

predmetu  do  nájmu,  podnájmu  alebo
ho  písomného   súhlasu  Prenajímatel'a  a
t`;

su správcu areálu;
nájomcov   a prevádzkovatel'ov   služieb

`ajda   mimo   vyhradených   verejných
mimo zmluvne dohodnutého rozsahu

iiiii

ky,  ktoré  nie  sú  dohodnuté  vtejto

)     pri'rodného     areálu     Kuchajda     po
rnetu  nájmu,   za  účelom  organizačného
ládku  a  vykLádku    materiálu.  Na  každý

ýj.azd je stanovená doba v rozsahu    do
použiť  k Predmetu  nájmu  najbližšie  sa

i za účelom odberu el. energie a vody pre

u;

občerstvenia     prostredníctvom    tretej

izačným personálom;



neupu§tĺ.

e)  odstúpením  od  Zmluvy  zo  strany  Nájomcu,  ak  sa  P
nespôsobilý na dohodnuté užívanie;

8.2  Výpovedná lehota pri ukončení nájmu výpoved.ou podľa ust
8.1  písm.  c)  tejto  Zmluvy je jednomesačná  a začína  plynúť  o

doručení písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane.
8.3  V prípade ukončenia nájmu odstúpenĺm od zmluvy podľa ust

8.1  písm.  d)  bod  tretí  tejto  Zmluvy,  Prenajĺmateľ  upLatní  u

prenajímateľa a nájomcu ods. 7.3 písm. k) tejto Zmluvy.
8.4  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neuvoľnenia Predm

doby nájmu bude Predmet nájmu uvol'nený Prenajímatel.om n
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dmet  nájmu   stane  bez  jeho  zavinenia

ovenia Článku s Ukončenie nájmu ods.

prvého  dňa  mesiaca  nasledujúceho  po

novenia Článku s Ukončenie nájmu ods.
tanovenie  Článku  7  Práva  a  povinnosti

tu nájmu do jedného (1) dňa po uplynutí
náklady Nájomcu.



Článok 9
Doručovanie

9.1  Písomnosti na základe tejto Zmluvy sa doručujú druhej zml
doporučenej  zásielky  na  adresu  uvedenú  v záhlaví  tejto  Z
adresy  ohlásiť  Prenajímatel'ovi.  Zásielka  sa  považuje  za  d

strana  prevzala  alebo  odmietla  prevziať.  V prípade,  že  d

považuje  sa  zásielka  za  doručenú  vdeň,  keď  sa  zakéh
V prípade doručovania prostredníctvom kuriérskej  služby s

prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo dňom, keď sa zásie

Článok 1o
Záverečné ustanovenia

10.1  Táto  Zmluva  nadobúda  platnosť  a zaväzuje  Zmluvné  stra
zástupcovia oboch Zmluvných strán. Ak nedôjde k podpí
Zmluvnými  stranami,  za  rozhodujúci  deň  pre  nadobud
vktorom   druhá   zmluvná   strana   podpíše   Zmluvu   n
nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia  v centrálnom  registr
Občianskeho zákonníka. Nájomca berie na vedomie, že na na

jej zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv, s čím súhlasí.
10.2 Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že    vprípade,  ak  sa  podsta

považujú za podstatné, zosúladia Zmluvu s aktuálnym stavo
budú   chronologicky   číslované.   Právne   vzťahy   výslovne

príslušnými  ustanoveniami  Občianskeho  zákonnika  ako  aj
vzťah k predmetu a účelu tejto zmluvy.

10.3 Zmluvné strany sa  zaväzujú,  že sa  vyvarujú  akýchkoľvek

spochybnili práva, povinnosti alebo záväzky, ktoré sú predm
10.4 Zmluvné strany sa dohodli,  že prípadné spory týkajúce sa

Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť osobný
10.5  Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo §časti

tým dotknutá platnost' ostatných ustanovení. Namiesto neúči
sa použije úprava, ktorá,  pokial' je to právne možné, sa čo

pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto otázku br
10.6 Zmluvná strana berie na vedomie, že v súvíslosti so spracú

údajov členov štatutárneho orgánu, spoločníkov/akcionárov,
zmluvnej   strany   je   viazaná   povinnost'ou   mlčanlivosti   v

parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochran
údajov   a   o  voľnom   pohybe   takýchto  údajov,   ktorým   s
nariadenie  o  ochrane  údajov)  (ďalej  len „Nariadenie")  a us
osobných  údajov  a  o  zmene a  doplnenĺ niektorýdi zákono

„Zákon"). Zachovávať mlčanlivosť podl'a tohto bodu zmluvy
zástupcovia, členovia jej štatutámeho orgánu, kontaktné oso

akýmkol'vek spôsobom do kontaktu s osobnými údajmi. Pov
trvá  aj  po zániku  Zmluvy bez obmedzenia,  čo Zmluvná  str
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vnej strane osobne alebo prostredníctvom
luve.  Nájomca  je  povinný  každú  zmenu

čenú  v deň,  keď  ju  dotknutá  zmluvná
há  zmluvná  strana  zásielku  nepreberie,
kol'vek   dôvodu   vrátila  ako   neprevzatá.
zásielka považuje za doručenú  dňom jej
ka vrátila ako neprevzatá odosielateľovi.

v deň,  v ktorom  ju  podpíšu  oprávnení

iu tejto Zmluvy v ten istý deň oboma jej

e  jej  platnosti  §a  bude  pokladať  deň,
r.   Zmluva   nadobúda účinno§ť   dňom
zmlúv  v  súlade  s  ustanovením  §  47a
obudnutie účinnosti Zmluvy sa vyžaduje

e  zmenia  podmienky,  ktorýdi  splnenie
vo forme jej písomných dodatkov, ktoré

neupravené   v   tejto   zmluve   sa   riadia

platnými  právnymi  predpismi  majúcimi

rokov,  ktoré by  znemožnili,  sťažili alebo

tom tejto Zmluvy.
väzkov a povinností vplývajúcich z tejto

rokovaním.
činné alebo ne§kôr stratia účinnost', nie je

ých ustanovení a na vyplnenie medzier
jviac približuje zmyslu a účelu  ZmLuvy,

li do úvahy.

anĺm osobných údajov a/alebo osobných
zamestnancov a poverených osôb druhej
súlade   s čl.   90   nariadenia   Európskeho
fyzických osôb pri spracúvaní osobných
zrušuje   smemica   95/46ms   (všeobecné

§  79  zákona  č.  18/2018  Z.  z.  o  ochrane
v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len

ú povinní aj jej zamestnanci, jej štatutárni

y ako aj o§tatné osoby, ktoré prichádzajú
nnosť podľa tohto bodu Zmluvy naďalej
ná berie  na vedomie a nemá  voči  tomu



iiadne vyhrady. Zmluvna strana sa zavazuje vopred poudf vgetky osoby podra tohto bodu Zmluvy 

o povinnosti zachovavae m1C'anlivosf, a to aj po zaniku ich pravneho vzfahu k zmluvnej strane, 
a o rizikach a narokoch spojenych s porugenim tejto povinnosti. 

10.7 Zmluvna strana berie na vedomie, e druha Zmluvna strana spractIva jej osobne adaje, osobne tad* 

denov jej Statutarneho organu, gtatutarnych zastupcov, kontaktnych °sob a jej zamestnancov v 

nevyhnutnom rozsahu na de'el pinenia podra tejto Zmluvy. Zmluvna strana zarovexi vyhlasuje, 

osoby podia prvej vety tohto bodu boll pouC'ene o ich pravach v oblasti ochrany osobnych Udajov 

a povinnosti zachovavaf mManlivosf,'6o potvrdzuje svojim podpisom. 

10.8 Zmluvne strany vyhlasujii, e sti oboznamene s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatnymi pravnymi 

predpismi v oblasti ochrany osobnych adajov,'&) potyrdzuja svojim podpisom. 

10.9 Zmluvne strany vyhlasujii, e prijali nale2ite organizae'ne a technicke opatrenia na zabezpe&nie 

ochrany osobnych adajov, a to najma pred ich zneu2itim, zni6enim alebo stratou akymkorvek 
sp8sobom. 

10.10 Zmluvne strany, zhodne kaida vyhlasuje, e je pine sposobila a opravnena na tento pravny Cikon,Z"e 

nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahuja ich slobodna, vainu, urdta 

a zrozumiterna voru, prejavena bez tiesne alebo napadne nevyhodnych podmienok. 

10.11 Zmluvrte strany zhodne vyhlasuja, e si tato Zmluvu pozorne predtali, jej obsahu porozumeli a no 
znak ich sahlasu so vgetkymi jej ustanoveniami ju podpisuja. 

10.12 Tato Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, priC'om Prenajimater obdrE dye (2) vyhotovenia Zmluvy 
a Najomca jedno (1) vyhotovenie Zmluvy. 

10.13 Neoddeliternymi prilohami tejto Zmluvy 
Priloha Z. 1 — SituaZne vymedzenie Predmetu najmu v priestore 

Priloha Z. 2— Faktiira/Splatkovy kalendar — danovy doklad v stilade so zakonom Z. 222/2004 Z. z. 

Zmluvna strana: 

EKO - podnik verejnoprospegqch siuieb 
zast.: JUDr. Daniel Hulin poverP 

V Bratisi, 	N.2022 

Elit) -podni,  
galaiova "" 

- 

s.r.o. 

zast.: Thao Huong imekova 

V Bratislave dna 25, 

odtlaC'ok pedatky a 	)is 
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SituaEne vymedzenie predmetu najmu 

k zmluve 22/0D/2022 o najme Zasti obecneho majetku zo dna 25.08. 2022 

$ vyznaZenim predmetu najmu 

petangovd ihrisko 4321,11 m2 
amfiteater 100 m2 
plocha vedra petangoveho ihriska spolu 1319,00 m2 
Spolu prenajom 5740,11 m2 

Vt 
'ratisla 

IC0:0049181, 
ID  PH: SIL 

JUDr. Daniel Hulin 	 Th. 
EKO podnik verejnoprospegnSich slu2ieu 	 Pho, 

prenajimater 	 najomca 



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

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

. 	tisk) tidtu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 	 It DPH: SK2020887022 

FAKTORA e. 12022195 
Variabilni symbol: 12022195 

K zmluve 6islo: 22/0D/2022 

6 'del najmu: orgnzovanie kult. spola.podujania "Den Vietnamu" 

Predmet podnikania: poskytovania obsluimich sluileb pri kulttirnych a inYch spololenskYch 

podujatiach 

 

Odberater: Pho, s. r. o. 

Adresa: RaEianska 24B, 831 02 Bratislava 

ItO: 50 917 251 	 It DPH: SK2120535395 

Prevadzkareri: as obec.pozemku s prislu§enstvom 	plocha: 	5740,11 m2 

jednotkova 	jednotka 	mnoEstvo jednotka 	spolu [C] 	spolu [C] 

cena 	 rolne 	denne 

Predmet najmu 

27.08.2022 od 12:00 hod., 

do 29.08.2022 do 14:00 hod. 

Celkom za predmet najmu: 0,00 1,00 

Celkom za sluiby [V+N]: 0,00 377,69 

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

2. Vzduchotechnika 0,0000 €/m2/rok 5 740,11 m2  0,00 0,00 

3. Chladenie 0,0000 €/m2/rok 5 740,11 m2  0,00 0,00 

Sluiba pohot. Elektrikara 18,1000 €/hod 13 hod. 0 0,00 235,50 

5. Upratovanie 0,0000 €/m2/rok 5 740,11 m2  0,00 0,00 

6. Deratizacia/dezinsekcia/dezinfekcia 0,0000 €/m2/rok 5 740,11 m2  0,00 o,00 

7. Fond tidriby a °pray 0,0000 €/naj./rok 1 najomca 0,00 coo 

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

Spolu za sluiby "V": 335,50 

9. Elektricka energia priama 0,3200 €/kWh 100,00 kWh 0,00 32,00 

10. Elektricka energia reiijna 0,0000 €/m2/rok 5 740,11 m2  0,00 0,00 

32,00 

11. Odpad z6kladny 62,5000 €/prev./rok 1 prey. 62,50 

12. Odpad zvYkny 0,0000 €/prev./rok 

13. Odpad znaeny 0,0000 €/prev./rok 

0,00 

14. Kurenie 0,0000 €/m2/rok 5 740,11 m2  0,00 0,00 

15. Vodne a stone 2,0372 €/m3/rok 5,00 m3  0,00 10,19 

16. Zraikova voda 0,0000 €/m2/rok 5 740,11 m2  0,00 0,00 

Spolu za sluiby "N": 42,19 

25.08.2022 

Vystavil: 
	

Prevzal: 



El(O - podnik verei.noprospešných služieb, Hala

Bafikové spojenie: Prima  banka Slovensko, a.s.

.       Či'slo účtu:SK0456000000001805707008

ova 20, 832 90 Bratislava

lčo: 491870
lč DPH SK2020887022

SPLÁTKOVÝ  KALENDÁR
Varlabllný symbol:     12022195           (Zhodný vs použ

K zmluve čĺslo:     22/OD/2022

0dbeľateľ:     Pho,s. r. o.

Adi.esa:     Račianska 24B, 83102   Bratislava

lčo:     50917251                                       ič

Ceny sú uvádzané  v  €

ať pľl všetkých jednotlivých úhľadách faktúry 1)

PH:  SK2120535395

nájom            nájom               nájom               služby               služby               služ

DPH          DP sDPH

y            spolu                uhradlť do           dátum dodania

1             1,00                 0,00                 1,00                 377,69               75,54             453,3           454,23             14.09.2022               29.08. 202 2


