
ZMLUVA 0 NAJME 
C. 25/0D/202 

Clanok 1 

AJETKU 

Zmluvne strany 

PRENAJiMATEL 
Nazov: 
so sidlom: 
zastupenY: 

DPH: 
bankove spojenie: 

lo Uau: 
e-mail adresa: 
/cralej aj „Prenajimater"/ 

EKO-podnik verejnoprospein h sIuieb 
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: 
zasttipeny: 
Zapisana: 

DR DPH: 
e-mail adresa: 
tel. kontakt: 
Acralej ten „Najomca" a spolu s Prenajimaterom aj „Zmluvrie str 
uzatvaraju v zmysle ust. § 663 a nasl. zakona C. 40/1964 Zb. Obi 
predpisov a prislugnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika 
podnajme nebytovych priestorov v zneni neskorgich predpisov 

r 

ky zakonnik v zneni neskorgich 
a zakona C. 116/1990 Zb. o najme a 

Rosenheim s. r. o. 
Mateja Bela 7, 811 06 Bratislava 
Mgr. Marog MaCuha, PhD., kon er 
v OR OS Bratislava I. Oddiel : Sr., Vloika Cislo:70830/B 
45 949 581 
SK2023205679 
macuha@skraslime.sk  

Zmluvu o najme poze ku 
/ cralej len ako „ZmItivak' /. 

Clanok 2 
tvodne ustanovem 

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

2.2 

	

	Najomca je podnikaterskym subjektom podnikajUcim po 
s predmetom Cinnosti najrna v oblasti prevadzkova 
podujati, kupa tovaru na ikely jeho predaja koneenemu 
organizovaf kulturno spoloCenske podujatie na pozemko 

postupom podra zakona C. 377/1990 Zb. 
zneni, v spojeni s uznesenim*C. 2/1990 z 2. 

atislava — Nave Mesto, konaneho dna 
sti Bratislava - Nove Mesto, Junacka 1, 

a pravneho poriadku Slovenskej republiky 
kultUrnych, spoloCenskych a zabavnych 

prostredkovaterovi. Najomca ma zaujem 
V spr 'ave prenajimatera. 
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tlanok 3 

Predmet zmluvy a Predmet najmu 

	

3.1 	Predmetom tejto Zmluvy je tiprava 

pozemku v sprave Prenajimatera v 

	

3.2 	Prenajimater vyhlasuje, e vy 

nachadzajucich sa v prirodnom are 

„C"parc. C. 15 123/1, 15 123/28, druh 

plochy, 15 132/4 — trvale travnate po 

Nove Mesto, obec Bratislava — m. 

ray a povirmosti Zmluvnych stran pri najme Casti obecneho 

rospech Najomcu. 

nava spravu nasledovnych nehnuternosti — pozemkov 

ii Kuchajda, zapisanych na LV C. 2382, ako parcela 	registra 

pozemku - ostatne plochy, 15 119, druh 	pozemku — ostatne 

asty, 15 121/1 — vodna plocha, 	nachadzajuce sa v k. ü. 

Nove Mesto, okres Bratislava III, vo vlastnictve Hlavneho 

IS 

mesta SR Bratislava, Primacialne n estie 1, Bratislava v evidencii Okresneho tiradu Bratislava, 

katastralny odbor a prostrednictv .1 spravcu Mestska east' Bratislava — Nove Mesto, Junicka 1, 

Bratislava sü zverene do spravy or anizacie EKO-podnik verejnoprospegnych sluZleb, Halagova 20, 

Bratislava. 

3.3 

	

	Prenajimater prenechava Najomcovi do najmu Casf obecneho pozemku nachadzajuceho sa na 

parcele registra „C"parc. C. 15 123/1, C. 15 123/28, druh pozemku — ostatne plochy vratane 

prislu§enstva /d'alej aj „Predmet Najmu"/ za o sa Najomca zavazuje hradif Prenajimaterovi 

najomne dohodnute podra tejto Zmluvy. SituaCne vymedzenie Casti pozemku, ktory ma bye 

Predmetom najmu podra tejto Zml 

suCasfou. Najomca vyhlasuje, e ta 

priCom situaCne vymedzenie, ktore 

so stavom na mieste samom a vo' 

tvorif Predmet najmu. 

vy tvori Prilohu C. 1 tejto Zmluvy, ktora je jej neoddeliternou 

eto vymedzenie Predmetu najmu je dostatoZne zrejrne a urCite, 

tvori Prilohu C. 1 tejto Zmluvy stahlasi podra osobnej obhliadky 

takemuto vymedzeniu nema vyhrady a stahlasi s tYm, Co ma 

Clartok 4 

tRel najmu 

4.1 	Predmet najmu sa prenajima Naj mcovi za tkelom organizovania kulbarno spoloCenskej akcie 

„Zatvorenie kultUrneho leta", ktorej saasfou je predaj obCerstvenia, napojov v predajnYch stankoch. 

4.2 	Najomca je opravneny uiivaf Pr 

stalade so vgeobecne zavaznytni pra 

4.3. 	Rozmiestnenie a uloienie predajny 

s Clankom 3 tejto Zmluvy a musi byf s 

dmet najmu, uvedenY v Clanku 3 ods. 3.3 tejto Zmluvy v 

ymi predpismi. 

h stankov musi regpektovaf rozlohu predmetu najmu v sulade 

valet.* osobou zodpovednou za stranu Prenajimatera. 

tlanok 5 

Doba najmu 

5.1 	Zmluva o najme sa uzatvara na • obu urCittl, a to na termin konania kulturno spoloCenskeho 

podujatia „ Zatvorenie kulttirneho I ta" dna 17.09.2022 v Case od 06:00 hod. do 22:00 hod 
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Článok 6
Nájomné a súvisiace platby, Plato né podmienky

6.1

6.4

6.5

Nájomca  sa  na  základe  tejto  Zmluvy  zaväzuje  platiť
s užívaním  Predmetu  nájmu.  Prenajímatel.  a  Nájomca
nájmu podra tejto Zmluvy.  Cena nájmu je uvedená v
Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a je neoddelitel'nou súčasťou te

Bez podpísanej Faktúry/Splátkového kalendára je Zmlu
Nájomné  je  splatné  v termíne  stanovenom  vo  Faktúr

považuje deň pripísania úhrady nájomného na banko
Zmluvy alebo deň prevzatia hotovosti do pokladnice Pr
neoddeliteľnou súčast'ou tejto Zmluvy.

V Nájomnom nie je zahrnutá úhrada za odber elektric
zariadení a poplatok za odvoz odpadu spojenej s užívan

hradiť Nájomca vo výške a lehote podľa Faktúry/Splátk

súčasťou tejto zmluvy.

V   prípade,   že   sa   Nájomca   omešká   s   úhradou   s

kalendára,   je   povimý   zaplatiť   Prenajímateľovi   úr
z neuhradenej sumy až do dňa úhrady omeškanej splátk

6.5.1       Nájomca   nemá   právo   započítať   svoje   pohľadávky

pohl'adávkam alebo nárokom Prenajímatel'a voči Nájo
in)h nárokom alebo pohl'adávkam Prenajímateľa voči
alebo zadržiavať a neplatiť Nájomné alebo akékol'vek i

akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Nájomcu voči

svoje pohľadávky voči Prenajímaterovi  postúpiť na  tre
súhlasu Prenajímatel.a.

6.5.2       Nájomca  má  nárok  na  pomemú  zľavu  zNájomného
ná].mu uži'vat' obmedzene len preto, že Prenajímatel' si n

nie je  povinný  platit'  Náj.omné  iba  vtedy  a výlučne  le

Predmet  nájmu  v celosti  v súlade  s dohodnutým  účel

povinnosti zo Zmluvy. Nárok na poskytnutie zravy mu
písomne   bez   zbytočného   odkladu.   Akékol'vek   rozh
znemožnené Nájomcovi vykonávat' podnikatel'skú  činn
účel po dobu trvania tejto Zmluvy nemá vplyv na pov
riadne a včas a ani nezakladá právo Nájomcu na zl'avu z

Článok 7
Práva a povinnosti prenaj ímate

Podčlánok 7.1
Poistenie predmetu náj

7.1.1    Nájomcovi  sa  odporúča  uzatvoriť  a  na  vlastné  náklady
a účinnosti  poistné  zmluvy,  ktoré  budú  pokrývať  pois
Predmete   nájmu   a škody   spôsobené   tretím   osobám
V prípade, že takéto poistenie Nájomca neuzavrie, nemôž

-3-

nájomné  a   prevádzkové  náklady  spojené
sa  dohodli  na  cene  za  užívanie  Predmetu
Faktúre/Splátkovom  kalendári,  ktorá tvorí

to Zmluvy.

a neplatná.

/Splátkovom  kalendári.  Za  deň  úhrady  sa
účet Prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto

naji'matel'a. Faktúra/Splátkový kalendár    je

ej energie, vodné, využívanie hygienických
mpredmetu     nájmu,   ktorú   sa   zaväzuje
vého    kalendára,   ktorá  je  neoddeliteľnou

látky   podl'a   platnej   Faktúry/Splátl(ového

z    omeškania    vo    výške    0,05%    derine

alebo   nároky   voči   Prenajímateľovi   proti

covi na Nájomné alebo na platby ani proti

áj.omcovi vzniknutými na základe Zmluvy
é platby (ich čast) podra Zmluvy z dôvodu
Prenaji'mateľovi.  Nájomca nie je oprávnený

osobu bez predchádzajúceho písomného

ba  vtedy,  pokiaľ  Nájomca  môže  Predmet

plní svoje povinnosti zo Zmluvy. Nájomca
za  ten  čas,  keď  Nájomca  nemohol  užívať
m  preto,  že  Prenajímatel'  si  neplnil  svoje

í byť Nájomcom uplatnený u Prenajímateľa

dnutie   správneho   orgánu,   ktorým   bude
sť a užívať predmet nájmu na  dohodnutý

nnost' Nájomcu platiť dohodnuté Nájomné
Nájomného.

a nájomcu

po  celú  dobu  nájmu  udržiavať v platnosti
nie  jeho  majetku,  ktorý  sa  nachádza  na
súvislosti   s užívaním   Predmetu   nájmu.
si v prípade odcudzenia, poškodenia alebo
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k   prírodného   areálu   Kuchajda/   vrátane
!cne   záväzné   právne   predpisy   a   pokyny
vat'   a dodržiavať   pokyny   správcu   areálu

vzt'ahujú  aj na zamestnancov Ná).omcu,  či
onom jeho  činností  v súvislosti  s užívaním
)stí podl'a tejto Zmluvy týmito osobami má

ých strán

3.3  tejto  Zmluvy  v  stave  spôsobilom  na

mienok   dohodnutých   touto   Zmluvou   a
ájmom.

žíva Predmet nájmu riadnym spôsobom v
nymi   a  všeobecne   záväznými   právnymi

znení   jeho    neskorších    zmien   /prevádzkový    poriado
vymedzenej   prevádzkovej   doby,   ako   aj   ďalšie   všeob€
Prenaj.ímatel'a.   Zároveň   je   Nájomca   povinný   rešpekto
Kuchajdy.

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

Podčlánok 7.3
Ďalšie práva a povinnosti zmlu

7.3.1       Prena].ímatel'je povinný:

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

b)  umožniť   Nájomcovi   užívat.   Predmet   nájmu   za   poc
zabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv spojených s r

7.3.2       Prenajímatel'je oprávnený:

a)  poverenými osobami vykonávať kontrolu,  či Nájomca `

súlade  s  ustanoveniami  tejto  Zmluvy   a   ďalšími   prá

b):;::i'ist::;uNá)omcunáhraduvšetkýchnímspôsobenýjhškôdnaprenajatommajetku.

ma).etku je Nájomca povinný zabezpečiť odstránenie p

s požiadavkami  Prenaji'matel'a.  V prípade,  ak  Ná].om
tohto  bodu  Zmluvy,  Prenajímatel'  má  rovnako  v t
vypratat' Predmet nájmu, odstrániť všetky úpravy,  v
takého  stavu,  v  akom  bol  ku  dňu  odovzdania  Náj

tškodeniana vlastné   náklady        vsúlade

a  nesplní  včas  svoje  povinnosti  v zmysle
kom  prípade  právo,  nie  však  povinnosť

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



náhradu  všetkých  n

nájmu v zmysle vyššie uv

h)         dodržiavat'   všetky   záko

všetkými    zákonom    sta

príslušný   právny   predp
zmluvy  potvrdzuje,  že
vznikli  v súvislosti s ním

zodpovednost',.

overiť   si   pred   samotný
služieb, súvisiacich s účel

na výzvu Prenajímateľa, r

užívať Predmet nájmu, re
k)        vprípade  ukončenia   ná

písm.  d)  bod  tretí  tejto
60 minút a uhradiť

1)         v prípade      požiadavky

Prenajímateľa    v súvislos

komerčných  aktivít  pri  s

v uvedenom priestore org

pre  zabezpečenie   bezpr
v prípade kolízie termínu/miest

prírodného  areálu  Kuchaj.da  b
(finančné,iné);

m)       bezodkladne  po  uzavretí  tejto

uzavretí  te).to  Zmluvy   a požia

služieb.

7.3.4 Nájomca nie je oprávnený:

a)     vykonávať stavebné a iné úpravy
súhlasu Prenaj ímatel.a;

b)     prenechať  Predmet  nájmu,   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'/parkovať    v

parkovacích  plôch  akýmkoľvek  d

(Článok 7., ods. 7.5 písm. a) tej.to Z
f)      umiestniť  ani  používat'  na  Pred

Zmluve;

g)     poskytovat' služby mimo dohodn

v súvislosti  so  zánikom  nájmu  a vyprataním  Predmetu

kli;

né   bezpečnostné   predpisy   a ustanovenia   a disponovat'

ovoleniami    avybavením,    ak    to    k predmetu    činnosti
Nájomca   berie   na   vedomie,   prehlasuje   a podpisom

škody  na   majetku,   zdraví  či  životoch  osôb,   ktoré  by

mi službami,  či organizovanými aktivitami,  preberá plnú

Predmetu   nájmu   funkčnosť   a kapacitu   požadovaných

om nájmu,.
ovníka, na mieste preukázať touto Zmluvou  oprávnerie

V) d dopravn)h prostriedkom,-
ustanovenia   Článku   s  Ukončenie  nájmu,   ods.   8.1

tať a  opustiť Predmet nájmu  bezodkladne najneskôr  do
uvnú pokutu vo výške 100,- EUR bez DPH;
'a      akceptovať     obmedzeria      vyplývajúce      zaktivi't

čovaním    verejnoprospešných    služieb    alebo    ďalších

dzkovaní  prírodného  areálu  Kuchajda;  v prípade,  že  sa
l'vek podujatie či aktivita, zabezpečiť potrebnú súčinnosť

priebehu   všetkých   podujatí   a svoje   aktivity   zosúladit.
konania na základe požiadaviek      a inštrukcií                   správcu

výhradne  a bez  nároku  na  akékol'vek  prípadné  odškodnenie

zmluvy  informovať  Mestskú  časť  Bratislava  -  Nové  mesto  o

ať  o vydanie   povolenia  na  predaj   výrobkov  a poskytovanie

kaj.úce sa predmetu nájmu bez predchádzajúceho  písomného

ani   čast'  prenajatého   predmetu   do  nájmu,   podnájmu   alebo

bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  Prenajímateľa  a
iným spôsobom zat'ažit.,.

v a inštalácií bez súhlasu správcu areálu;

števníkov   a ostatných   nájomcov   a prevádzkovatel'ov   služieb

o 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

tého účelu a rozsahu nájmu.



7.3.5 Nájomca je oprávnený:

a)     na     dočasný     v]azd     dopravným     prostriedkom
asfaltovej/betónovej   spevnenej   ploche  na  miesto   P

zabezpečenia  vlastných  aktivít/podujatia  -  a to  pre

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

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

zabezpečenie vlastných aktivít, súvisiacich s účelom n

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

d)     počas doby nájmu používať toalety zúčastnenými a or
d)     umiestniť a použi'vať na predmete nájmu predajné stá

7.3.6         Nájomca  je  zodpovedný  za  všetky  škody  na  predm

zodpovedný  i  za  škody  na  Predmete  prenájmu  spôso
Predmete prenájmu  v súlade  s pokynmi  Nájomcu  ale
zodpovedá  Nájomca,  odstráni  na  vlastné  náklady  N
účtov predložených Prenajímateľom,  ktoré preukazujú
Predmetu nájmu alebo jeho časti do pôvodného stavu.

Článok s
Ukončeníe nájmu

8.1    Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie nájmu je možné z
a) uplynutím dohodnutej doby nájmu s uplatnením podľa
b)  kedykorvek  na  základe  písomnej.  dohody  Zmluvný

nájmu;
c) výpoved'ou Prenajímatel'a z nasledovných dôvodov:

• Nájomca napriek písomnému upozomeniu nedodržiava
• bez udania dôvodu.

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

• Nájomca hrubo ponišuje svoje povinnosti vyplývajúce

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľ

že  využíva Predmet nájmu  bez  súhlasu  Prenajímateľa
v Zmluve  dohodnuté;  že  je  pripojený  na  elektrický  al
súhlasu   Prenajímatel'a,.   že   vstúpil   a zdržiava   sa   v

prostriedkom v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy,.
Predmetu nájmu;

• Nájomca  nerešpektuje  pokyny  a výzvy  (aj  ústne)  správ

upozomený na hrubé porušovanie ustanovení tejto Zm
neupustí.

e)  odstúpením  od  Zmluvy  zo  strany  Nájomcu,   ak  sa
nespôsobilý na dohodnuté užívanie,.
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do     prírodného     areálu     Kuchajda     po
edmetu   nájmu,   za   účelom   organizačného
akládku  a  vykládku    materiálu.  Na  každý

/výjazd je stanovená doba v rozsahu    do

ý  použiť  k Predmetu  nájmu  najbližšie  sa

mu za účelom odberu el. energie a vody pre

y     občerstvenia     prosti.edni'ctvom     tretej

anizačným personálom;

te  nájmu,  ktoré  sám  spôsobí.  Náj.omca  je

ené    tretími  osobami,  ktoré  sa  zdržujú  na
o  s jeho  vedomi'm.  Všetky  škody,  za  ktoré

omca  alebo  uhradí  Prenajímateľovi  podľa

výšku nákladov vynaložených na uvedenie

ktoréhokoľvek z nasledovných dôvodov:

lánku 5 tejto Zmluvy;
strán  i pred  uplynutím  dohodnutej  doby

zmluvné podmienky;

tejto Zmluvy, a to najmä tým, že prenechal
Predmet nájmu do podnájmu tretej osobe;
a  iný    účel,  alebo  iným  spôsobom  ako je

bo  vodovodný  rozvod  Prenajímateľa  bez
írodnom   areáli   Kuchajda   s   dopravným
e nevie preukázať oprávnenie na užívanie

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

redmet  nájmu   stane  bez  jeho  zavinenia



8.2  Výpovedná lehota  pri ukončení nájmu

8.1  písm.  c)  te).to  Zmluvy  j.e  jednomes

doručení písomnej výpovede druhej Z

8.3  V prípade ukončenia nájmu odstúpení

8.1  písm.  d)  bod  tretí  tejto  Zmluvy,

prenajímatel.a a nájomcu 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 sa

doporučenej  zásielky  na  adresu  uved

adresy  ohlásiť  Prenajímateľovi.  Zásiel

strana  prevzala  alebo  odmietla  prevz

považuje   sa   zásielka   za   doručenú   v
V prípade doručovania prostredníctvo

prevzatia druhou zmluvnou stranou ale

10.1  Táto  Zmluva  nadobúda  platnosť  a za

zástupcovia  oboch Zmluvných  strán.

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

Občianskeho zákonníka. Nájomca beri

jej zverejnenie v Centrálnom registri z
10.2 Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že    v p

považujú za podstatné, zosúladia Zml
budú   chronologicky   číslované.   Práv

príslušnými  ustanoveniami  Občiansk
vzťah k predmetu a účelu tejto zmluvy.

10.3  Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  sa

spochybnili práva, povinnosti alebo zá

10.4  Zmluvné strany sa dohodli,  že prípad

Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú pr
10.5  Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie s

tým dotknutá platnosť ostatných ustan
sa použije úprava,  ktorá,  pokial' je  to

pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvn
10.6 Zmluvná  strana berie na vedomie,  že

údajov členov štatutárneho  orgánu,  sp

zmluvnej   strany  je   viazaná   povinn

výpoveďou podra ustanovenia Článku s Ukončenie nájmu ods.

čná  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

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

ený Prenaj.ímateľom na náklady Nájomcu.

Článok 9
Doručovanie

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

a  sa  považuje  za  doručenú  v deň,  keď  ju  dotknutá  zmluvná
at'.  V prípade,  že  druhá  zmluvná  strana  zásielku  nepreberie,
eň,   ked'  sa   zakéhokoľvek   dôvodu   vrátila   ako   neprevzatá.

kuriérskej  služby  sa  zásielka  považuje  za  doručenú  dňom jej

o dňom, keď sa zásielka vrátila ako neprevzatá odosielatel.ovi.

Článok 1o
verečné ustanovenia

äzuje  Zmluvné  strany  v deň,  v ktorom ju  podpíšu  oprávnení

k  nedôjde k podpísaniu  te).to Zmluvy v ten istý  deň  oboma jej

deň  pre  nadobudnutie  jej  platnosti  sa  bude  pokladať  deň,

dpíše   Zmluvu   neskôr.   Zmluva   nadobúdaúčinnosť   dňom
vcentrálnom  registri   zmlúv  v  súlade  s  ustanovením  §  47a

na vedomie, že na nadobudnutie účinnosti Zmluvy sa vyžaduje
lúv, s čím súhlasí.

ípade,  ak  sa  podstatne  zmenia  podmier`ky,  ktorých  splnenie
vu s aktuálnym stavom, vo forme jej písomných dodatkov, ktoré
e   vzťahy   výslovne   neupravené   v   tejto   zmluve   sa   riadia

o  zákonníka  ako  aj  platnými  právnymi  predpismi  majúcimi

arujú  akýchkoľvek  krokov,  ktoré  by  znemožnili,  sťažili  alebo

äzky, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.
é spory týkajúce sa  záväzkov a povinnosti vplývajúcich z tej.to

dnostne riešiť osobným rokovaním.

celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je

vení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier
rávne  možné,  sa  čo najviac približuje zmyslu  a účelu  Zmluvy,

strany túto otázku brali do úvahy.

súvislosti  so spracúvaním osobných údajov a/alebo osobných
ločníkov/akcionárov, zamestnancov a poverených osôb druhej

st.ou   mlčanlivosti   v   súlade   s čl.   90   nariadenia   Európskeho

-8-



parlamentu a Rady (E0) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochr.  

Udajov a o vornom pohybe talcychto Udajov, ktorym 
nariadenie o ochrane Udajov) (cralej len „Nariadenie") a 
osobnych dclajov a o zmene a dopineni niektorych zako 
„Zakon"). Zachovavaf mManlivosf podra tohto bodu zmlu 

zastupcovia,'elenovia jej gtatutarneho organu, kontaktne o 
akyrrnkorvek sposobom do kontaktu s osobnyrmi udajmi. P 

trva aj po zaniku Zmluvy bez obmedzenia,'63 Zmluvna 
liadne vyhrady. Zmluvna strana sa zavazuje vopred pou 
o povinnosti zachovavaf m1C'anlivosf, a to aj po zaniku 
a o rizikach a narokoch spojenych s poraenim tejto povinn 

10.7 Zmluvna strana berie na vedomie, e druha Zmluvni str.  
Zlenov jej gtatutarneho organu, gtatutarnych zastupcov, 
nevyhnutnom rozsahu na U6e1 pinenia podra tejto Zrnlu 
osoby podra prvej vety tohto bodu boll pouene o ich 
a povinnosti zac.hovavaf mrd'anlivosf, o potvrdzuje svojim 

e fyzickych °sob pri spraciwani.  osobnych 

sa zruguje smernica 95/46/ES (vgeobecne 
st. § 79 zakona 18/2018 Z. z. o ochrane 
ov v zneni neskorgich predpisov (d'alej len 
sti povinni aj jej zamestnanci, jej gtatutarni 

oby ako aj ostatne osoby, ktore prichadzaju 
vinnosf podra tohto bodu Zmluvy nadalej 

trana berie na vedomie a nema vo'di tomu 
•f vgetky osoby podra tohto bodu Zmluvy 
ich pravneho vzfahu k zurluvnej strane, 
sti. 
a spracitva jej osobne dclaje, osobne Udaje 
kontaktnych ost5b a jej zamestnancov v 
. Zrnluvna strana zaroven vyhlasuje, 

ravach v oblasti ochrany osobnYch uclajov 
• odpisom. 

10.8 Zmluvne strany vyhlasujit, le sir oboznamene s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatnymi pravnymi 
predpismi v oblasti ochrany osobnych udajov, o potvrdzuj ' svojim podpisom. 

10.9 Zmluvne strany vyhlasujU, e prijali nalellte organiza4té a technicke opatrenia na zabezpee'enie 
ochrany osobnych uciajov, a to najma pred ich zneu 'm, zniCenim alebo stratou akymkorvek 
sposobom. 

10.10 Zmluvne strany, zhodne ka2da vyhlasuje, le je pine spo's bila a opravnena na tento pravny (ikon, 
nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmlu 	obsahujil ich slobodnü, vánu, uratit 
a zrozumiterrul voru, prejavenu bez tiesne alebo napadne n vyhodnych podmienok. 

10.11 Zmluvne strany zhodne vyhlasujr1, e si tato Zmluvu po orne preeitali, jej obsahu porozumeli a na 
znak ich suhlasu so vgetkymi jej ustanoveniami ju podpisuj 

10.12 Tato Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, priCom Pren Imater obdrii dye (2) vyhotovenia Zmluvy 
a Najomca jedno (1) vyhotovenie Zmluvy. 

10.13 Neoddeliternymi prilohami tejto Zmluvy 
Priloha E. I — SituaEne vymedzenie Predmetu najmu v priestore 
Pnloha e. 2— Faktdra/Splatkovy kalendar — danovy doklad v sulade so akonom E. 222/2004 Z. z. 

-9- 



Zrriluvna strana: 

EKO - podnik verejnoprospegnSrch 

zast: JUDr. Daniel Hulin, poveren3', vkonon funkcie riaditera 

EKO podnik VPS 
Hala§ova 20, 832 90 Bratislava 

Ie0: 00491870 MC: 2020887022 
It DPH: SK2020887022 

V Bratislave dna 13.09.2022 

odtla&k pthatky a podpis 

Zmluvria strana: 

Rosenheim s.r.o.. 
zast: Mgr. Marog Mauha, PhD., konater spoloCnosti 	 V Br lave dria 13.09.2022 

od a6ok peaatky a podpis 

Ruaterske vyhlasenie 

Mgr. Mara MaZuha, PhD., bytom 

ie osobne spinim za Najomc-u vgetky 

tejto zmluvy a/alebo v savislosti s no 

v buducnosti medzi sebou uzavrti, po 

v)'rzvy adresovanej Najomcovi. 

Bratislava tkrnto ako rafter vyhlasujem, 

ovinnosti a zavazky Najomcu voCi Prenajimaterovi podia 

• ako aj podra inch zmhiv, ktore maju uzavrete alebo 

'al' ich tento nespini riadne a vas, a to aj bez osobitrtej 

 

Zmluvna strana: 

Mgr. Marog MaEuha, PhD., 	 v Bratislave dr3at1.O9.2022 

ru.6iter 

/I/ ' 



EKO - podnik verejnoprospegnYch sluieb, Halagova 20, 832 90 Bratislava 

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

tislo6tu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 	 I DPH: SK2020887022 

FAKTORA Z. 12022186 

VariabilnY symbol: 12022186 

K zmluve tislo: 25/0D/2022 

ClEel najmu: akcia "Zatvorenie kulturneho leta na Kuchajde" 

Predmet podnikania: prevadzkovania kulttirnych, spoldenskYch a zabavnYch podujati 

Rosenheim s. r. o. 

Mateja Bela 7, 811 06 Bratislava 

51 458 349 

dast obec. pozemku v areali Kuchajda plocha: 

IC DPH: neplatca 

1000,00 m2 

jednotkova jednotka mnoistvo jednotka spolu [C] spolu [C] 

cena 450,00 

450,00 1 000,00 m2  450,00 

450,00 450,00 

0,00 223,56 

0,0000 €/m3/rok 0,00 m3  0,00 0,00 

0,0000 €/m2/rok 0,00 m2 0,00 0,00 

0,0000 €/m2/rok 0,00 m2  0,00 0,00 

0,0000 €/m2/rok 0,00 m2  0,00 0,00 

0,0000 €/m2/rok 0,00 m2  0,00 0,00 

0,0000 €/m2/rok 0,00 m' 0,00 0,00 

0,0000 €/najlrok 0 najomca 0,00 0,00 

0,0000 €/naj./rok 0,0 koeficient 0,00 0,00 

Spolu za sluiby "V": 0,00 

0,3200 €/kWh 400,00 kWh/deli 0,00 128,00 

0,0000 €/m2/rok 0,00 m2  0,00 0,00 

128,00 

0,0000 €/prev./rok 

0,0000 €/prev./rok 

65,0000 €/prev./rok 1 prey. 65,00 65,00 

65,00 

0,0000 €/m2/rok 0,00 m2  0,00 0,00 

2,0370 €/m3/rok 15,00 m' 30,56 30,56 

0,0000 €/m2/rok 0,00 m2  0,00 0,00 

Spolu za sluiby "N": 223,56 

Odberater: 

Adresa: 

ItO: 

Prevadzkaren: 

Predmet najmu 

zaujatie priestoru 

Celkom za predmet najmu: 

Celkom za sluiby [V+N]: 

1. Tepla Uiitkova voda 

2. Vzduchotechnika 

3. Chladenie 

4. Poriadkova sluiba/Vlastna ochrana 

5. Upratovanie 

6. Deratizacia/dezinsekcia/dezinfekcia 

7. Fond Lidriby a oprav 

8. Hygienicke zariadenia 

9. Elektricka energia priama 

10. Elektricka energia reiijna 

11. Odpad zakladnY 

12. Odpad zvYenY 

13. Odpad zniieny 

14. Kurenie 

15. Vodne a stone 

16. Zraikova voda 

El 	iükVPS 0 
tislava Halaova 

tO: 0049187t, 	',87022 

DPH: 

 

 

13.09.2022 

Vystavil: Prevzal: 

 



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

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

tislo t.ktu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 	 l DPH: SK2020887022 

SPLATKOW KALENDAR - FAKTURA 

VariabilnY symbol: 12022186 	(Zhodny VS pouiivaf pri yktloich jednotlivYch tihradach faktury !) 

K zmluve Eislo: 25/0D/2022 

Odberater: Rosenheim S. r. o. 

Adresa: Mateja Bela 7, 811 06 Bratislava 

le0: 51 458 349 	 IC DPH: neplatca 

Ceny sü uvadzane v € 

  

   

najonn 	najom 	najom 	sluiby 	sluiby 	sluiby 	spolu 	uhradif do 	datum dodania 

pol.Z. bez DPH 	DPH 20 % s DPH 	bez DPH 	DPH 20 % s DPH 	k uhrade 	 najmu a sluiieb 

1 	450,00 	90,00 	540,00 	223,56 	44,71 	268,27 	808,27 	30.09.2022 



iMr. WI aro Maissuha, PhD Rosenheim s.r.o.. 
najomea 

JUDI% Daniel Huhn 
EKO podnik verejnoprospiSneh slu2ie 

prenajimater 

SituaZne vymedzenie predmetu najmu 

2k zmluve 25/0D/2022 o najme Easti obecneho majetku zo deia 13.09.2022 

s vyznaZenim predmetu najmu 

EKO -podnik VPS 
Halatova 20, 832 90 Bratislava 

ItO: 00491870 Die: 2020887022 
1C DPH: SK2020887022 


