
ZMLUVA 0 NAJME rtIAJETKU 
C. 23/0D/2022 

Clanok 1 
Zmluvne strany 

Nazov: 
Sidlo: 
Zashipeny: 

DPH: 
Bankove spojenie: 
Oslo 
E-mail adresa: 
/d'alej aj „Prenajimater"/ 

a 

EKO - pocinik verejnoprospen t slulieb 
Hala§ova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr. Daniel Hulin, povereny vyk a nom funkcie riaditera 
00 491 870 
SK2020887022 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
info@ekovps.sk  

Obchodne meno: 	Slavomir Svitek 
Sidlo/Miesto podnikania: 	Furdekova 1617/10, Bratislava 851 3 
Zastupeny: 	 Slavomir Svitek 
1&): 	 37 085 557 
DI 	 1042084593 

DPH: 	 nie je platca DPH 
Registrovany: 	 OU-BA-2R SR,'C. iivnostenskeho gistra 105-22716 
Tel. kontakt: 
E-mail adresa: 
/cfalej aj „Najomca" a spolu s Prenajimaterom (falai aj „Zmluvne trany"/ 

uzatvaraju v zmysle ust. § 663 a nasl. zakona C. 40/1964 Zb. ObCia sky zakonnik v zneni neskor5ich predpisov 
a prislugnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika a zako a•e. 116/1990 Zb. o nijme a podnajme 
nebytovych priestorov v zneni neskorgich predpisov 

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

Clanok 2 
Ovodne ustanovenia 

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

I. 

ostupom podra zakona C. 377/1990 Zb. 
zneni, v spojeni s uznesenim C. 2/1990 z 2. 
a — Nove Mesto, konaneho dtia 20.12.1990, 

- Nove Mesto, Junicka 1, Bratislava alebo 



2.2 Nájomca je podnikatel'ským subje

s predmetom     činnosti     najmä

sprostredkovatel'ovi,  predaj  na  pri

aobvyklých   príloh   ako   aj   bez

a priemyselne vyrábaných mliečny
v rámci   svojej   podnikateľskej.   či

účelom  predaja  varených    pokrm

konzumáciu.

Pre

3.1       Predmetom  te].to  Zmluvy  je  úpra
v správe    Prenajímatel`a    v prosp

nasledovných nehnutel`nosti` - poz

zapísanýchna LVč. 2382, ako       p

ostatné plochy,15119, druh           p
-vodná plocha,   nachádzajúce  sa

Bratislava   111,   vo   vlastníctve   Hla

v evidencii Okresného úradu Bratis

Bratislava  -  Nové  Mesto,  Junác
vere).noprospešných služieb, Halaš

3.2      Prenajhatel'  prenecháva  touto  Z
článku Zmluvy do dočasného užív
- čast'  pozemku,  ktorý  ťvorí  nesp

občerstvovacieho   stánku,    (d'alej
Prenajímatel'ovi nájomné dohodn
byt`  Predmetom nájmu podl`a  tejt
vyhlasuje,  že  takéto  vymedzenie
vymedzenie,  ktoré  tvorí Prflohu
mieste  samom  a voči  takémuto
nájmu.

4.1  Predmet nájmu sa prenajíma Ná].omc

prevádzkovania stánku určeného na
na priamu konzumáciu, alkoholický

4.2  Nájomca nie je oprávnený bez predch
účel ako dohodnutý v tejto Zm]uve.

4.3  Nájomca podpisom Zmluvy potvrdzi
nájmu a tento je v stave spôsobilom n
v užívani` Predmetu nájmu na účel do
žiadna úprava, prispôsobenie, pn'pa
stavom a vlastnost'ami Predmetu náj
strany Prenajímatel'a oboznámený s p

poriadkom areálu vzt'ahu).úcim sa k p

tom podnikajúcim podľa právneho poriadku Slovenskej  republiky

oblasti     kúpa     tovaru     na     účely    jeho     predaja     konečnému

mu  konzumáciu  tepelne rýchlo upravených  mäsových  výrobkov

äsitých   j.edál   predaj   na   priamu   konzumáciu   nealkoholických
nápojov, kokteilov,  piva,  vína a destilátov.   Nájomca má záujem

osti  prevádzkovať  občerstvovacie  zariadenie  -  gastro  stánok  za

v,  koktailov,  alkoholických  a  nealkoholických  nápojov na  priamu

Článok 3
met zmluvy a Predmet nájmu

a  práv  a povinností  Zmluvných  strán  pri  nájme  časti  majetku
ch    Nájomcu.    Prenajhatel'    vyhlasuje,    že    vykonáva    správu
mkov nachádzajúcich sa v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda,

rcela   registra   ,,C"parc.   č.15123/1,15123/28,   druh   pozemku   -

zemku -ostatné plochy, 15 132/4 -trvalé trávnaté porasty, 15 121/1

k.  ú.  Nové  Mesto,  obec  Bratislava  -  m.  č.  Nové  Mesto,  okres

ého   mesta   SR   Bratislava,   Primaciálne   námestie   1,   Bratislava

ava, katastrálny odbor a prostredníctvom správcu       Mestská   čast'

a  1,  Bratislava  sú  zverené  do  správy  organizácie  EKO-podnik
va 20, Bratislava.

luvou  Nájomcovi  čast'  majetku  definovaného  v bode  3.1   tohto
nasledovne:

vnená  plocha  o celkovej  rozlohe  9  m2,  za  účelom  umiestnenia
aj    ,,Predmet   nájmu``),   za   čo   sa   Nájomca   zaväzuje   hradit'
té v tejto Zmluve. Situačné vyinedzenie časti pozemku, ktorý má
Zmluvy tvon' neoddelitel'nú Pnlohu č. 2  tejto Zmluvy. Nájomca

Predmetu  nájmu  je  dostatočne  zrg.mé  a určité,  pričom  situačné
.  2  tejto  Zmluvy  súhlasí podl'a  osobnej  obhliadky so  stavom na

edzeniu  nemá  výhrady  a súhlasí s tým,  čo  má  tvorit'  Predmet

Článok 4
Účel nájmu

i za účelom poskytovania služieb predaja občerstvenia -
edaj zeriakových Špirál, churoos, mäsitých a bezmäsitých jedál
a nealkoholických nápojov.
dzaj.úceho písomného súhlasu využívat' Predmet nájmu na iný

e, že sa osobnou obhliadkou oboznámil so stavom Predmetu
dohodnutý účel a nevykazuje Žiadne vady, ktoré by mu bránili
odnutý touto Zmluvou a že od Prenajímatel'a sa nevyžaduje
e iné plnenie vrátane zabezpečenia súhlasov úradov v súvislosti so
u v čase jeho odovzdania. Nájomca d'alej vyhlasuje, že bol zo

tupovými komunikáciami na Predmet nájmu a prevádzkovým
zemku (vo forme platného VZN MČ BA -Nové Mesto č.1 /1997),

2



Článok 5
Doba nájmu

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 11.09.2022 v čase od  13:00 do 20:00, od  17.09.2022 v čase
od Osm do 22:" ,  02.10.2022 v čase od 10:00 do 17" hod.

6.1

6.4

6.5



pokutu 250 €,.
g)        odovzdat' poukončeni'nájmu]

majetku je Nájomca povinný z
s požiadavkami  Prenajímatel'€
tohto  bodu  Zmluvy,  Prenajíi
vypratat'  Predmet nájmu, odsi
takého  stavu,  v  akom  bol  ku
náhradu  všetkých  nákladov,
nájmu v zmysle vyššie uveden

h)        dodržiavat'   všetky   zákonom
všetkými    zákonom    stanove

redmet nájmu v stave, v akom ho prevzal. V pn'pade poškodenia
bezpečit` odstránerúe poškodenia na vlastné   náklady          v súlade
V pn'pade,  ak  Nájomca  nesplní včas  svoje  povinnosti  v zmysle

iatel'  má  rovnako  v takom  prípade  právo,  nie  však  povinnosť
•ánit`  všetky úpravy,  vykonat` opravy  a  uviest'  Predmet nájmu  do

dňu  odovzdania  Nájomcovi,  pričom  Prenajímatel'  má  nárok  na
Ĺtoré  mu  v súvislosti  so  zánikom  nájmu  aL vyprataním  Predmetu
ho vznikli;
stanovené   bezpečnostné   predpisy   a ustanovenia   a disponovat'
Lými    povoleniami    avybaverim,    ak    to    kpredmetu    činnosti

Prenajhatel'a   v súvislosti    s(
komerčných  aktivít  pri  správt
v uvedenom priestore organizi

pre   zabezpečenie   bezproblén
v pn'pade kolízie termhu/mie{
areálu Kuchajda bezvýhradne €

m)  bezodkladne  po  uzavretí  tejt.
Uzavretl`   tejto   zmiuvy   a poží
služieb.

zabezpečovaním    verejnoprospešných    služieb    alebo    d'alšíčh
a  prevádzkovani' pn`rodného  areálu  Kuchajda;  v prípade,  že  sa

ije akékol`vek podujatie či aktivita, zabezpečit' potrebnú súčinnost'
Lového   priebehu   všetkých   podujati'   a svoje   aktivity   zosúladit'
ta konania na základe požiadaviek a inštrukcii` správcu prírodného
bez nároku na akékol'vek prípadné odškodnenie (finančné ,... ),.
i  zmluvy  informovat'  Mestskú  čast`  Bratislava  -  Nové  mesto  o
idat'   o vydanie    povolenia   na   predaj   výrobkov   a poskytovanie
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d)     obmedzit'   svojimi   aktivitami   návštevnikov   a ostatn!
v  pn'rodnom areáli Kuchajda mimo predmet nájmu;

e)     vstupovat'   a   stát'/parkovat'   v    piírodnom   areáli

parkovacích  plôch  akýmkol'vek  dopravným  prostried
(Článok VI, ods. 6.5 písm. a) tejto Zmluvy);

f)      umiestnit`  ani  pouŽívat'  na  Predmete  nájmu  predm

ch   nájomcov   a prevádzkovatel'ov   služieb

Kuchajda   mimo   vyhradených   verejných
com  mimo  zmluvne  dohodnutého  rozsahu

ty/prvky,  ktoré  nie  sú  dohodnuté  v tejto

g)    3o=]kuy{:';ať stužby mmo dohodnutého účelu a rozsahu|ná]mu

réhokol`vek z nasledovných dôvodov:
inku IV ods. 4.1 tjto Zmluvy;
strán  i pred  uplynutím  dohodnutej  doby

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie nájmu je možné z kt
a) uplynutím dohodnutej doby nájmu s uplatnením podl'a Č
b)  kedykol'vek  na  základe  písomnej  dohody  Zmluvných

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

5



v Centrálndmvyžaduje jej zverejnenie
10.2 Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že

považujú za podstatné, zosúladia Z
budú chronologicky číslované. Právn
ustanoveniami   Občianskeho   záko

predmetu a účelu tejto zmluvy.
10.3 Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  sa

spochybni]i práva, povinnosti alebo z
10.4 Zmluvné strany sa  dohodli,  že príp

Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú
10.5 Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie

tým dotknutá platnost' ostatných ust
sa použije  úprava,  ktorá,  pokial' j.e  t

pokia[` pri uzatvárani` Zmluvy Zmluv

registri zmlúv, s čím súhlasí.

pn'pade,  ak  sa  podstatne  zmenia  podmienky,  ktorých  splnenie
luvu s aktuáhym stavom, vo forme jej písomných dodatkov, ktoré
vzt`ahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
íka   ako   aj   platnými   právnymi   predpismi   majúcimi  vzťah   k

arujú  akýchkol'vek  krokov,  ktoré  by  znemožnili,  st'ažili  alebo
zky, ktoré sú predmetom [ejto Zmluvy.

dné spory  týkaLjúce sa záväzkov a povimosti` vplývajúcich z tejto
rednostne riešit' osobným rokovaním.
sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnost', nie je

oveni'. Namiesto neúčinných ustanoveni' a na vyplnenie medzier

právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy,
é strany túto otázku brali do úvahy.

6
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a Nájomca jedno (1) vyhotovenie Zmluvy.
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10, Bratislava 851 03, tymto ako rafter vyhlasujem, e osobne 
avazky Najomcu trod Prenajfmaterovi podra tejto zmluvy a/alebo 
uv, ktore maid uzavrete alebo v budticnosti medzi sebou uzavrtl, 
aj bez osobitnej vyzvy adresovanej Najomcovi. 

S. 

	 dila 06.09.2022 

Zmluvna strana: 
EKO - podnik verejnoprospegnych 
zast: - JUDI% Daniel Hulin, povereny vyk om funkcie riaditera 

	71 
EKO -podnik VPS 

Halagova 20, 832 90 Bratislava 
1tO: 00491870 DI(: 2020887022 

It DPH: SK2020887022 

01 

	  Dna 06.09.2022 

odtlaZok peCIatky a podpis 

Zinluvria strana:. 

Zast.: Slavomir Svitek 
Dila 06.09.2022 

odtJ6k peCiatky a podpis 

Rueiterske vyhlasenie  
Slavomir Svitek, bytom Furdekova 161 
spinim za Najomcu vgetky povinnosti a 
v stivislosti s riou, ako aj podia inych z 
pokiar ich tento nespini riadne a vas, a t 

Zrrduvna strana: 

Slavomir Svitek 
ruiter 

8 



Situathe vymedzenie predmetu najmu 

k zmluve 23/0D/2022 o najme Easti obecne o majetku zo dria 06.09.2022 

s vyznaEenim predmet najmu 

EKO - podnik VPS 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 

ItO: 00491870 DI: 2020887022 
IC DPH: SK2020887022  

JUDr. Daniel Hulin 
EKO podnik verejnoprospe§n5tch slutieb 

prenajimater 

Tmir Svitek 

najomca 



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

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

tislo Uttu: $K04 5600 0000 0018 0570 7008 	 I DPH: SK2020887022 

FAKTORA e. 12022184 

VariabilnY symbol: 12022184 

K zmluve Eislo: 23/0D/2022 

ClEel najmu: predaj zemiakove piráIy, alkoholicke a nealkoholickYch njpojov z 

doCasneho stanovi§ta 

Predmet podnikania: kt.ipa tovaru za Relom jeho predaja koneEnemu spotrebiterovi 

Odberater: 

Adresa: 

Prevadzkareri: 

SI avom ir Svitek 

Furdekova 1617/10, Bratislava 851 03 

54 694 051 

as obec. pozemku v are4li Kuchajda 

It DPH: Neplatca 

plocha:  9,00 m2  

   

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

cena roEne mesane 

zaujatie priestoru 60,00 1,50 90,00 

11.09.2022 v ease od 13:00 do 20:00, 17.09.2022 

v ease od 08:00 do 22:00, 02.10.2022 v 'ease od 

10:00 do 17:00 hod. 

Celkom za predmet najmu: 0,00 90,00 

Celkom za sluiby [V+N]: 0,00 9,60 

1. Tepla 11iitkova voda 0,0000 C/m3/rok 0,00 rn3  0,00 0,00 

2. Vzduchotechnika 0,0000 C/m2/rok 0,00 rr12  0,00 0,00 

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

4. Poriadkova sluna/Vlastn6 ochrana 0,0000 C/m2/rok 0,00 rrI2  0,00 0,00 

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

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

7. Fond udriby a oprav 0,0000 C/naj./rok 0 najomca 0,00 0,00 

8. Hygienicke zariadenia 0,0000 C/nab/rok 0,0 koeficient 0,00 0,00 

Spolu za sluiby "V": 0,00 

9. ElektrickS energia priama 0,3200 C/kWh 28,00 kWh/rok 0,00 8,00 

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

8,00 

11. Odpad zakladnY 0,0000 C/prev./rok 

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

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

0,00 

14. Kurenie 0,0000 C/m2/rok 0,00 m2  0,00 0,00 

15. Vodne a stoene 2,0372 C/m3/rok 20,00 rri3  40,74 0,00 

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

Spolu za sluiby "N": 8,00 

EKO 	4k VPS 0 
111 -  nra 13'4 vislava 

ItO. 	• # 	'$37022 
3K214' 18b. 

06.09.2022 

Vystavil: 
	

Prevzal: 



EI{O - podnik verejnopro pešných služieb,  Halašova 20, 832 90 Bratislava
Bankové spojenie:  Prima  banka Slovensko,  a.s. lčo: 491870

Číslo účtu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 lč  DPH:  SK2020887022

SPLATl(O l(ALENDAR  -   FAKTURA

Variabilný symbol: 120221 (Zliodný VS používať pri všetkých jednotlivýcli úhľadách faktúľy 1)
K zmluve či'slo: 23/OD/ 022

odberater: Slavoml, Svitek

Adresa: Furdek a 1617/10,   Bratislava 85103

lčo: 54 694 lč DPH:  Neplatca5 1

Ceny sú uvádzané  v  €
nájom nájom                nájom služb služby služby spolu uhľadit'do dátum dodania

pol.č. bez DPH DPH  20%         sDPH bezD H DPH  20 % sDPH k úhľade nájmu  a služieb

1 60,00 0,00               60,00 6,0 1,20 7,20 67,20 17.09,2022 17.09.2022

2 30,00 0,00               30,00 2,0 0,40 2,40 32,40              02.10.2022 o2.1o.2o22


