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ZMLUVA 0 NAJME MAJETKU 

C. 26/0D/2022 
danok 1 

Zmluvne strany 

PRENAJiMATEE 

Nazov: 

so sidlom: 

zastupeny: 

DPH: 

bankove spojenie: 

Cislo 6CW: 

e-mail adresa: 

/d'alej aj „Prenajimatef"/ 

EKO-podnik verejnoprospank 

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 

NAJOMCA 

meno/obchodne meno/nazov: Jozef Slezak - Tulip 'an 

adresa: 
	 Haanova 2601/467, 851 04 Bratisla 

zastupenjr: 
	 Jozef Slezak 

Zapisana: 	 v 2R SR 00 Bratislava„ Cislo 

47 160 233 

: 	 1079764037 

e-mail adresa: 
tel. kontakt: 
/(cfalej len „Najomca" a spolu s Prenajimaterom aj „Zmluvne str 
uzatvarajii v zmysle ust. § 663 a nasl. zakona C. 40/1964 Zb. ObCi 
predpisov a prislugnjrmi ustanoveniami Obchodneho zakonnika 
podnajme nebytovyc.h priestorov v zneni neskor§ich predpisov 

onom funkcie riaditefa 

a 

egistra: 110-223614 

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

Zmluvu o najme poze 
/ dale; len ako „Zmluva" I. 

Clanok 2 

(Jvodne ustanovenia 

2.1 Prenajimater je prispevkovou organizaciou zriadenou 

o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platno 

zasadnutia Miestrieho zastupiterstva mestskej Casti Br 

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 najma v oblasti poskytovania 

s predajom na priamu konzurnaciu, 	kupa toy.  

sprostredkovaterovi. Najomca ma zaujem o arnbulantny pr 

-I- 

ostupom podfa zakona C. 377/1990 Zb. 

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

tislava — Nove Mesto, konaneho dna 
if Bratislava - Nove Mesto, Junacka 1, 

pravneho poriadku Slovenskej republiky 

sluZieb rYchleho obCerstvenia v spojeni 

na üely jeho predaja koneCnemu 

daj na pozemkoch v sprave prenajimatefa. 



Pred
Článok 3

et zmluvy a Predmet nájmu

3.1

3.2

3.3

4.1

Predmetom tejto Zmluvy je úprava

pozemku v správe Prenajímateľa v
Prenajímatel'    vyhlasuje,     že    vy
nachádzajúcich sa v  prírodnom ar

C"parc. č. 15 123/1, 15 123/28,  dru

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

mesta SR Bratislava, Primaciálne n

katastrálny  odbor  a  prostredni'ctv
Bratislava sú zverené do správy or

Bratislava.

Prenajímateľ  prenecháva  Nájomc

parcele   registra   ,,C``parc.   č.151

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

Predmetom nájmu podl'a tejto    Z

súčasťou.  Nájomca vyhlasuje,  že t

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

Predmet  náj.mu  sa  prenaj.íma  Nájo

prevádzkovania  predajného  stánku
najmä   hamburgery,    1okše,    cigáns

a nealkoholické nápoje.

4.2       Nájomca   je   oprávnený   užívať   Pr

súlade so všeobecne záväznými prá

4.3.      Rozmiestnenie  a uloženie  predajnéh

s článkom 3  tej.to Zmluvy a musí byt' s

5.1 Zmluva  onájme  sa  uzatvára  na

poduj.atia ,, Zatvorenie kultúmeho

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

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

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

mestie l, Bratislava  v evidencii    Okresného    úradu    Bratislava,

m  správcu  Mestská  časť  Bratislava  -  Nové  Mesto,  Junácka  1,

anizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20,

vi  do  nájmu  čast'  obecného  pozemku  nachádzajúceho  sa  na
3/1,   č.15123/28,   druh   pozemku   -ostatné   plochy   vrátane

Nájmu"/  za  čo   sa   Nájomca  zaväzuje  hradiť  Prena].ímateľovi

Zmluvy.   Situačné   vymedzenie   časti  pozemku,   ktorý  má  byť
luvy  tvorí Prílohu  č.  1  tejto Zmluvy,  ktorá je jej  neoddeliteľnou

kéto vymedzenie Predmetu náj.mu je dostatočne zrejmé a určité,
tvorí Prílohu č.  1  tejto Zmluvy súhlasí podl'a osobnej obhliadky

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

Článok 4
Účel nájmu

covi  za  účelom  poskytovania  služieb  rýchleho  občersťvenia  -

určeného  na  predaj  občerstvenia  na  priamu  konzumáciu,  a to
a   pečienka,    pečená   kačica,    zemiakové   placky,    alkoholické

dmet   nájmu,   uvedený   včlánku   3ods.   3.3   tej.to   Zmluvy   v

ymi predpismi.
stánku  musí  rešpektovať  rozlohu  predmetu  nájmu  v súlade

hválený osobou zodpovednou za stranu  Prenajímatel'a.

Článok 5
Doba nájmu

dobu  určitú,  a to  na  termín  konania  kultúmo  spoločenského

eta`` dňa    17.09.2022  v čase od 06:00 hod. do 22:00 hod



Článok 6
Nájomné a súvisiace platby, Platobi

Nájomca  sa  na  základe  tejto  Zmluvy  zaväzuje  platit'

s užívaním  Predmetu  nájmu.  Prenajímateľ  a  Nájomca  s

nájmu podra tjto Zmluvy.  Cena  nájmu je uvedená  vo
Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a je neoddeliteľnou súčast'ou tejt

Bez podpísanej Faktúry/Splátkového kalendára je Zmluvé

Nájomné  je  splatné  v termíne  stanovenom  vo  Faktúre/

považuje deň pripísania úhrady nájomného na bankový
Zmluvy alebo deň prevzatia hotovosti do pokladrice Prer
neoddelitel'nou súčast'ou tejto Zmluvy.
V Nájomnom nie j.e zahmutá úhrada za odber elektricke
zariadení a poplatok za odvoz odpadu spojenei s užívanír
hradit' Nájomca vo výške a lehote podra Faktúry/Splátkov

6.1

6.4

6.5

6.5.1

6.5.2

Lé podmienky

`ájomné  a   prevádzkové  náklady  spojené

a  dohodli  na  cene  za  užívanie  Predmetu
]aktúre/Splátkovom kalendári,  ktorá  tvorí

' Zmluvy.
neplatná.

}plátkovom  kalendári.  Za  deň  úhrady  sa
účet Prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto

ajímatel'a. Faktúra/Splátkový kalendár    je

i energie, vodné, využívanie hygienických
`Predmetu     nájmu,   ktonl   sa   zaväzuje
ého    kalendára,   ktorá  je  neoddelitel.nou

áj.omného.riadne a včas a ani nezakladá právo Nájomcu na zľavu z



Predmete   nájmu   aškody   spôsob
V prípade, že takéto poistenie Nájo
hocijakej.   ďalšej   škody   na   vlastno

u Prenajímateľa.
7.1.3    Nájomca   berie   na   vedomie   auzn

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

né   tretím   osobám   vsúvislosti   sužívaním   Predmetu   nájmu.
ca neuzavrie, nemôže si v prípade odcudzenia, poškodenia alebo

majetku   alebo   voči   tretím   osobám   túto   škodu   uplatňovať

va,   že   akékol'vek  poistenie   uzavreté   zo strany  Prenajímatera
sa   nebude   vzťahovať   na   majetok   Nájomcu,   bez   ohľadu   na
ovaný do Predmetu nájmu alebo nie.

zenia.
)robné úpravy a/alebo Úpravy a užívanie Predmetu nájmu budú
erušili  a/alebo  neobmedzovali  hlukom,  prašnosťou,  vibráciami,

plyvmi   tretie  osoby  neprimeraným  spôsobom.     Nájomca   sa
vy až po tom,  čo  obdržal k takýmto Úpravám všetky povolenia
inizácií,  ktoré sa zaväzuje si  zabezpečit. samostatne  a na vlastné

ná).mu  v  súlade  s  právnymi  predpismi,  pLatnými  technickými
`ými a protipožiarnymi predpismi aktuálne platnými na území
ikla  škoda  na  majetku  alebo  živote  a  zdraví  osôb  a  nesmie

Nájomca v celom rozsahu bez obmea
7.2.3    Nájomca sa zaväzuje, že akékoľvek 1

realizované  takým  spôsobom,  aby  r

pachom   a d.alšími   nepriaznivými   \
zaväzuje vykonávať akékol'vek Úpra
a súhlasy dotknutých orgánov a org
náklady.

7.2.4   Nájomca  j.e  povinný  užívať  Predme
normami a r`ygienickými, bezpečnos
Slovenskej  republiky  tak,  aby  nev

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

denia    poškodzujúce    životné    prostredie    výparmi,    hlukom
ibráciami  alebo inak,  nad hranicu prípustnú podl'a  príslušných
republiky.



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

7.2.6   Nájomca  je  povinný  na  viditernom  mieste  v bezprostre
vykonávať   svoju   činnosť,   umiestniť   cenníky   a váhy   p

poskytnutých služieb a produktov využívať výlučne regis
7.2.7   Nájomca je povinný pri užívani' Predmetu nájmu dodržia

zneni'   jeho   neskorších   zmien   /prevádzkový   poriadok
vymedzenej   prevádzkovej   doby,   ako   aj   ďalšie   všeobe
Prenajímateľa.   Zároveň   je   Nájomca   povinný   rešpekto
Kuchajdy.

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

Podčlánok 7.3
Ďalšie práva a povinnosti zmlu

7.3.1       Prenajímateľje povinný:

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

b)  umožniť   Nájomcovi   užívať   Predmet   nájmu   za   pod
zabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv spojených s n

7.3.2       Prenajímatel.je oprávnený:

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

predpismi;
b)  uplatrit' si u Nájomcu náhradu všetkých ním spôsobenýc

7.3.3       Nájomcajepovinný:

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

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

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

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

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

vlastné náklady;
f)          zabezpečiť po ukončení užívania predmetu nájmu vy

do   pristaveného   kontajnera,   pri   nedodržaní   tohto
zmluvnú pokutu 250 €;

g)        odovzdať po ukončení nájmu predmet nájmu v stave,
majetku je Nájomca povinný zabezpečit' odstránenie p
s požiadavkami  Prenajímatera.  V pn'pade,  ak  Nájom
tohto  bodu  Zmluvy,  Prenajímateľ  má  rovnako  v ta

-5-

jich  zariadení  používaných  na Predmete
zpečiť ich predpísané odbomé prehliadky

nom  okoli'  Predmetu  nájmu,  kde  bude
skytovaného   sortimentu   a na   účtovanie
čné pokladrice.

ať VZN MČ BA - Nové Mesto č. 1/1997 v

pn'rodného   areálu   Kuchajda/   vrátane
e   záväzné  právne   predpisy  a  pokyny

ať   a dodržiavať   pokyny   správcu   areálu

zťahujú  aj na zamestnancov Náj.omcu,  či
om jeho  činností  v súvislosti  s užívaním

tí podľa tejto Zmluvy týmito osobami má

ých strán

.3  tejto  Zmluvy  v  stave  spôsobilom  na

ienok   dohodnutých   touto   Zmluvou   a

Jmom.

íva Predmet nájmu riadnym spôsobom v

ymi   a   všeobecne  záväznými   právnymi

škôd na prenaj.atom majetku.

uto   Zmluvou,   zmeniť   dohodnutý   účel
hlasom Prenajímateľa;

aby  sa  čo  najviac  zni'žila  alebo  úplne

-  Nové  Mesto,  vrátane  jeho  neskorších

n'rodného areálu Kuchaj da,.
a organizácii  aktivít  rešpektovať  a riadiť

ostnú,   hasičskú   a zdravotnú   službu   na

istenie Predmetu nájmu a odnesenie smetí
bodu   Nájomca   Prenajímateľovi   uhradí

akom ho prevzal. V prípade poškodenia

škodenianavlastné   náklady        vsúlade

a  nesplní  včas  svoje  povimosti  v zmysle
om  prípade  právo,  nie  však  povinnosť



vypratať Predmet nájmu, odstr

takého  stavu,  v  akom  bol  ku
náhradu  všetkých  nákladov,  k

nájmu v zmysle vyššie uvedené

h)         dodržiavat'   všetky   zákonom

všetkými    zákonom    stanoven

príslušný   právny   predpis   st
zmluvy  potvrdzuje,  že  za  ak
vznikli v súvislosti s ním  posk

zodpovednosť;

i)          overit'   si   pred   samotným

služieb, súvisiacich s účelom a

j)          na výzvu prenajímateľa, resp. j
uži'vat' Predmet nájmu, resp. op

k)        vprípade  ukončenia  nájmu

písm.  d)  bod  treti  tejto  Zmlu
60 minút a uhradiť Prenajímate

1)         vprípade      požiadavky      Pre

Prena].ímatel'a    v súvislosti    so

komerčných  aktivít pri  správe
v uvedenom priestore organizu

pre  zabezpečenie   bezproblém
v pri'pade kolízie termínu/miest

prírodného  areálu  Kuchajda  b
(finančné, iné);

m)       bezodkladne  po  uzavretí  tejto

uzavretí  tejto  Zmluvy  a poži
služieb.

7.3.4 Nájomca nie je oprávnený:

a)     vykonávat' stavebné a iné úpravy

súhlasu Prenaji'mateľa;

b)     prenechat'  Predmet  nájmu,   a   t
výpožičky   ďalším  tretím   osobá

nesmie tento majetok ani žiadny
c)      zasahovať do elektrických rozvo

d)     obmedzit'   svojĺmi   aktivitami   n

v  prírodnom areáli Kuchajda mi

e)     vstupovať    a    stáť/parkovať    v

parkovacích plôch  akýmkoľvek
(Článok 7., ods. 7.5 písm. a) tejto

f)      umiestniť  ani  používať  na  Pre

Zmluve;

g)     poskytovať služby mimo dohodn

nit' všetky úpravy,  vykonat` opravy  a  uviesť Predmet nájmu  do

ňu  odovzdania  Nájomcovi,  pričom  Prenajímateľ  má  nárok  na

oré  mu  v súvislosti  so  zánikom  nájmu  a vyi)rataním  Predmetu

o vznikli;

tanovené   bezpečnostné   predpisy   a ustanovenia   a disponovať

mi    povoleniami    avybavením,    ak    to    kpredmetu    činnosti
ovuje.   Nájomca   berie   na   vedomie,   prehlasuje   apodpisom

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

tovanými službami, či organizovanými aktivitami, pTeberá plnú

žitím   Predmetu   nájmu   funkčnost'   a kapacitu   požadovaných
redmetom nájmu;
o pracovnika, na mieste preukázat' touto Zmluvou  oprávnenie

ávnenie na vjazd dopravným prostriedkom;

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

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

ajímateľa      akceptovat'      obmedzenia      vyplývajúce      zaktivít

zabezpečovaním    vere).noprospešných    služieb    alebo    ďalších

a  prevádzkovaní  prírodného  areálu  Kuchajda;  v prípade,  že  sa
e akékoľvek podujatie či aktivita, zabezpečiť potrebnú súčinnosť

vého   priebehu   všetkých   podu).atí   a svoje   aktivity   zosúladiť

konania na základe požiadaviek      a inštrukcií                   správcu

zvýhradne  a bez  nároku  na  akékoľvek  prípadné  odškodnenie

zmluvy  informovat'  Mestskú  čast'  Bratislava  -  Nové  mesto  o
o vydanie   povolenia  na  predaj   výrobkov  a poskytovanie

týkai.úce sa predmetu nájmu bez predchádzajúceho  písomného

ani   čast'  prenajatého   predmetu   do  nájmu,   podnájmu   alebo

bez  predchádza).úceho  písomného  súhlasu   Prenajímatera  a
iným spôsobom zaťažiť;

ov a inštalácií bez súhlasu správcu areálu;

vštevníkov   a ostatných   nájomcov   a prevádzkovateľov   služieb

o predmet nájmu,.

pri'rodnom    areáli    Kuchajda   mimo    vyhradených   verejných
opravn)h prostriedkom  mimo zmluvne dohodnutého rozsahu
mluvy),.

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

tého účelu a rozsahu nájmu.

-6-



7.3.5          Nájomca je oprávnený:

a)     na     dočasný     vjazd     dopravným     prostriedkom
asfaltovejftyetónovj   spevnenej   ploche  na   miesto   Pre
zabezpečenia  vlastných  aktivít/podujatia  -  a to  pre  na

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

nachádzajúcu  bránu,.

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

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

d)     počas doby nájmu používať toalety zúčastnenými a org
d)     umiestniť a používat' na predmete nájmu preda).né stá

7.3.6       Nájomca  j.e  zodpovedný  za  všetky  škody  na  Predmet

zodpovedný  i  za  škody  na  Predmete  prená].mu  spôsob

Predmete prenájmu  v  súlade  s  pokynmi  Nájomcu  aleb
zodpovedá  Nájomca,  odstráni  na  vlastné  náklady  Náj

účtov predložených Prenajímateľom,  ktoré preukazu].ú

Predmetu nájmu alebo jeho časti do pôvodného stavu.

Článok s
Ukončenie náj mu

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

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 porušuje svoje povinnosti vyplývaj.úce z

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa
že  využíva  Predmet nájmu  bez  súhlasu  Prenajímateľa
v zmluve  dohodnuté;  že  je  pripojený  na  elektrický  ale
súhlasu   Prenajímateľa;   že   vstúpil   azdržiava   sa   v pr

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

• Nájomca nerešpektuje  pokyny  a výzvy  (aj  ú§tne)  správ

upozomený na hnibé porušovanie ustanovení tejto Zml
neupustí.

-7-

o     prírodného     areálu     Kuchajda     po
metu  nájmu,  za  účelom  organizačného
ládku  a  vykládku    materiálu.  Na  každý
výjazd je stanovená doba v rozsahu    do

ý  použiť  k Predmetu  ná).mu  najbližšie  sa

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

občerstvenia     prostredníctvom     tretej

nizačným personálom,.

nájmu,  ktoré  sám  spôsobí.  Nájomca  je
né    tretími  osobami,  ktoré  sa  zdržujú  na
s jeho  vedomím.  Všetky  škody,  za  ktoré

mca  alebo  uhradí  Prenajímateľovi  podl'a

šku  nákladov vynaložených na uvedenie

ktoréhokol'vek z nasledovných dôvodov:
nku 5 tejto Zmluvy;
trán  i pred  uplyi`utím  dohodnutej  doby

mluvné podmienky;

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

nevie preukázať oprávnenie na užívanie

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



10.1  Táto  Zmluva  nadobúda  platnosť  a zč

zástupcovia  oboch Zmluvných strán.

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

Občianskeho zákonníka. Nájomca beri

jej zverejnenie v Centrálnom registri zi
10.2  Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že    vi

považujú za podstatné, zosúladia Zmli
budú   chronologicky   číslované.   Prá

príslušnými  ustanoveniami  Občiansk
vzťah k predmetu a účelu tej.to zmlu

10.3  Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  sa

spochybnili práva, povinnosti alebo zá

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípa

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

tým dotknutá platnost' ostatných usta

sa použije úprava,  ktorá,  pokial' je  to

pokial' pri uzatváraní Zmluvy Zmluvn

väzuje  Zmluvné  strany  v deň,  v ktorom  ju  podpíšu  oprávnení

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

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

vcentrálnom  registri  zmlúv  v  súlade  s  ustanovením  §  47a
3 na vedomie, že na nadobudnutie účinnosti Zmluvy §a vyžaduj.e
ilúv, s čím súhlasí.

rípade,  ak  sa  podstatne  zmenia  podmienky,  ktorých  splnenie
ivu s aktuálnym stavom, vo forme jej písomných dodatkov, ktoré
ne   vzťahy   výslovne   neupravené   v   tejto   zmluve   sa   riadia
ho  zákonníka  ako  aj  platnými  právnymi  predpismi  majúcími

varujú  akýchkoľvek  krokov,  ktoré  by  znemožnili,  st'ažili  alebo

äzky, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.

né spory týkajúce sa  záväzkov a povinnosti' vplývajúcich z tejto

ednostne riešiť osobným rokovaním.

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

ovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier
rávne možné,  sa čo najviac približuj.e zmyslu a účelu Zmluvy,

strany túto otázku brali do úvahy.



10.6 Zmluvná strana berie na vedomie,  že v súvislosti  so spra

údajov čĺenov štatutámého orgánu,  spoločníkov/akcionáro
zmluvnéj.   strany  _je   viazaná   b.ovinnost.ou   mlčanlivosti   v

parlamentu a Radyi(EU) 2016/679 z 27.  apríla 2016 o ochr
údajov   a   o   voľnom   pohybe   takýchto   údajov,   ktorým
nariadenie  o  ochrane  údajov)  (ďalej  len  ,,Nariadenie``)  a u

osobných údajov  a  o zmene  a  doplneni' niektorých zákon
Zákon``). Zachovávat' mlčanlivost' podľa tohto bodu zmlu

zástupcovia, členovia jej štatutámeho orgánu, kontaktné os

akýmkoľvek spôsobom do kontaktu s osobnými údajmi. Po
trvá  aj  po  zániku  Zmluvy bez  obmedzenia,  čo  Zmluvná  s
žiadne výhrady. Zmluvná strana  sa  zaväzuje vopred  pou
o povinnosti  zachovávať  mlčanlivosť,  a to  aj  po  zániku  i
a o rizikách a nárokoch spojených s porušením tejto povinno

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

nevyhnutnom  rozsahu  na  účel  plnenia  podľa  tejto  Zmlu
osoby  podľa  prvej  vety  tohto  bodu  boli  poučené  o ich  pr

a povinnosti zachovávat' mlčanlivost', čo potvrdzuje svojím p
10.8 Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  sú  oboznámené  s Nariaden

predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, čo potvrdzujú
10.9 Zmluvné  strany  vyhlasujú,   že  prijali   náležité  organiza

ochrany  osobných   údajov,   ato   najmä   pred   ich  zneužit
spôsobom

10.10 Zmluvné strany,  zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôso
nikoho   neuviedla   do   omylu   austanovenia   tejto   Zmlu
a zrozumiteľnú vôl'u, prejavenú bez tiesne alebo nápadne ne

10.11  Zm]uvné strany zhodne vyhlasujú,  že si túto Zmluvu  po

znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami  ju podpisuj

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

10.13  Neoddeliternými prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 - Situačné vymedzenie Predmetu nájmu v pnestore
Priloha č. 2 - Faktúra/Splátkový kalendár - daňový doklad v súlade so z

vaním osobných údajov a/alebo osobných

zamestnancov a poverených osôb druhej
súlade   sčl.   90   nariadenia   Európskeho

e fyzických osôb pri spracúvaní osobných

a   zrušuje   §memica   95/46/ES   (všeobecné

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

v  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len

sú povinní aj jej zamestnanci, jej. štatutámi

by ako aj ostatné osoby, ktoré prichádzajú
innost' podľa tohto bodu Zmluvy naďalej
ana berie  na  vedomie a nemá voči  tomu
' všetky  osoby  podľa  tohto  bodu  Zmluvy

h  právneho  vzťahu   k  zmluvnej  strane,

a spracúva jej osobné údaje,  osobné údaje
ontaktných  osôb   a  jej   zamestnancov  v
.  Zmluvná  strana  zároveň  vyhlasuje,  že
vach  v oblasti  ochrany  osobných  údajov

dpisom.
n,  Zákonom  ako  aj ostatnými  právnymi
svojím podpisom.

a technické  opatrenia  na  zabezpečenie
m,   zničením   alebo   stratou   akýmkoľvek

ilá a oprávnená na tento právny úkon, že
obsahujú   ich   slobodnú,   vážnu,   určitú
hodných podmienok.
me prečítali, jej obsahu  porozumeli a na

atel' obdrží jedno( 1 ) vyhotovenie Zmluvy

č. 222/2004 Z. z.



Zmluvna strana: 

EKO — podnik verejnoprospegnStch 011E6 

zast: JUDr. Daniel Hulin, povereiVr vkonom funkcie riaditera 

EKO -podnik VPS 0 
Halaova 20, 832 90 Bratislava 

1tO: 00491870 DIC: 2020887022 
IC DPH: SK2020887022 

V Bratislave dna 14.09.2022 

odtlaa* petiatky a podpis 

Zmluvna strana: 

Jozef Sleuak - Tulipan 

zast: Jozef Slezak 

// 
1, 

V Bratislave dria 14.09.2022 

odtlaCok pthatky a podpis 

RuCiterske vyhlasenie 

Jozef Slezik, bytom 
spinim za Najomcu vgetky povinnosti a zavazky Najo 
zmluvy a/alebo v suvislosti s ñou, ako aj podra inyc 
v buducnosti medzi sebou uzavrti, pokiar ich tento nesp 
vyzvy adresovanej Najomcovi. 

to ako rueiter vyhlasujem, e osobne 
cu vo6 Prenajimaterovi podra tejto 
zmhav, ktore maju uzavrete alebo 
riadne a vas, a to aj bez osobitnej 

Zmluvna strana: 

Jozef Slez6k, 	 v Bratislave dna 14.09.2022 

rutiter 
	

podpis 



Situathe vymedzenie predmetu najmu 

2k zmluve Z. 26/0D/2022 o riajme Zasti obecrieho majetku zo dria 14.09.2022 

s vyznaZenim predmetu najmu 

ETC() -prOnik VPS 0 
HalaSova 20. 832 90 Bratislava 

ItO: 00491870 DIC: 20208871122 
t DP11: SK2020b67 022 

JUAZLnielHulg 
EKO podnik verejnoprospesn ych slutieb 

prenajimater 

11; 

Jozef Slezak 
Jozef Slezak - Tulipan 

najomca 



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

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

tfslo dEtu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
	

DPH: SK2020887022 

FAKTORA E. 12022187 

Variabilnct symbol: 12022187 

K zmluve Eislo: 26/00/2022 

(Mel najmu: akcia "Zatvorenie kulturneho leta na Kuchajde" 

Predmet podnikania: poskytovania sIuieb rYchleho oblerstvenia v spojeni s predajom na 

priamu konzumaciu 

Odberater: Jozef Slezak - Tulipan 

Adresa: Haanova 2601/467, 851 04 Bratislava 

163: 47 160 233 
	

It DPH: neplatca 

Prevadzkaren: as obec. pozemku v areali Kuchajda 
	

plocha: 
	

9,00 m2 

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

cena 

zaujatie priestoru 60,00 9,00 m2  60,00 60,00 

17.9.2022 

Celkom za predmet najmu: 60,00 60,00 

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

1. Tapia Liiitkova voda 0,0000 €/m3/rok 0,00 rn3  0,00 0,00 

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

3. Chladenie 0,0000 €/m2/rok 0,00 rn2  0,00 0,00 

4. Poriadkova slu2ba/Vlastna ochrana 0,0000 €/m2/rok 0,00 rn2  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 udriby a oprav 0,0000 €/naj./rok 0 najomca 0,00 0,00 

8. Hygienicke zariadenia 0,0000 €/naarok 0,0 koeficient 0,00 0,00 

Spolu za sluiby ,V": 0,00 

9. Elektricka energia priama 0,3200 €/kWh 40,00 kWh/di 0,00 12,80 

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

12,80 

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

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

13. Odpad znfieny 65,0000 €/prev./rok 1 prey. 65,00 

0,00 

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

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

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

Spolu za sluiby "N': 12,80 

EKO -frtndri l; Ann ® 
Hala.ow 	'12 90 	a"1 
JO:0O4ì. 	 1022 

DPit 	; 

14.09.2022 
	 L/'1  

Vystavil: 
	

Prevzal: 



EKO - podnik verejnoprospeimjch sIuieb, Halagova 20, 832 90 Bratislava 

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

Cislo OEtu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 	 DPH: SK2020887022 

SPLATKOW KALENDAR - FAKTORA 

Variabilny symbol: 12022187 	(ZhodnY VS pouilvat pri vgetIcych jednotlivych uhradach faktUry 

K zmluve Eislo: 26/00/2022 

Odberater: Jozef Slezak - Tulipan 

Adresa: Haanova 2601/467, 851 04 Bratislava 

ItO: 47 160 233 	 It DPH: neplatca 

Ceny sti uvadzane v € 

  

   

najom 	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 sluileb 

1 	60,00 	0,00 	60,00 	12,80 	2,56 	15,36 	75,36 	30.09.2022 	17.09.2022 


