
ZMLUVA 0 NAJME NEBYTOV)-(CH PRIESTOROV 

016/2022 

elanok 1 
Zmluvne strany 

Nazov: 
so sidlom: 
zasnapeny: 
ItO: 

DPH: 
bankove spojenie: 
Zislo Uetu: 
e-mail adresa: 
/cralej aj „Prenajimater/ 

a 

Nazov: 
Sidlo: 

DPH: 
tatutarny zastupca: 

Registraene eislo/zapisany: 
Bankove spojenie: 
Cislo uetu: 
e.mail adresa:  

EKO - podnik verejnoprospeanych 
Halgova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr. Daniel Hulin 
491 870 
SK2020887022 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
ekovps@ekovps.sk  

AYB SK s.r.o. 
Budovaterska 38, 08001 Pregov 
51288478 
SK 2120712902 
Volodymyr Ayb 
OR OS Pregov, Oddiel: Sro, Vloika eislo: 35985/P 
Tatra banka a.s. 
SK80 1100 00 00 0029 4613 3989 

/cralej aj „Najomca" a spolu s Prenajimaterom d'alej aj „Zmluvne strany"/ 

uzatvarajti podra zakona e. 116/1990 Zb. o najme a podnajme nebytovYch priestorov 
v zneni neskorgich predpisov tato 

zmluvu o najme nebytovS/ch priestorov 
/ d'alej len ako „Zmluva" / 

tlanok 2 
Ovodne ustanovenia 

2.1 Prenajimater je prispeykovou organizaciou zriadenou postupom podra zakona Z. 377/1990 Zb. 
o hlaynom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s uznesenim e. 2/1990 z 2. 
zasadnutia Miestneho zastupiterstva mestskej'easti Bratislava — Nove mesto, konaneho dna 20.12.1990, 
ktorY vykonava spravu majetku Mestskej easti Bratislava - Nove Mesto, Junacka 1, Bratislava alebo 
majetku, ktor'y bol mestskej easti zvereny. Prenajimater pri uzatvarani tejto zmluvy vystupuje v mene 
vlastnika zvereneho majetku. 

2.2 Najomca je pravnickou osobou podnikajacou podra pravneho poriadku Slovenskej republiky 
s predmetom•einnosti najrna v oblasti — Kt:tpa tovaru na tkely jeho predaja koneenemu spotrebiterovy 
alebo inkin prevadzkovaterom Iivnosti. Najomca ma zaujem v ramci svojej podnikaterskej'einnosti 
zriadif v nehnuternostiach v sprave Prenajimatera svoju obchodnit prevadzku. VYpis z obchodneho 



registra Najomcu tvori Prilohu e. 1 tejto Zmluvy. 

tlanok 3 
Predmet najmit 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je Uprava pray a povinnosti Zmluvnych stran pri najme nebytovych 
priestorov v sprave Prenajimatera v prospech Najomcu. 

3.2 Prenajimater vyhlasuje, le vykonava spravu nasledovnych nehnuternosti: 
Budova Trinice nachiclzajUcej sa na ul. ancova 112 v Bratislave, postavena na parc. e. 10403/1 
vo vymere 4775 triz druh pozemku Zastavane plochy a nadvoria, zapisanej na LV C. 1226 pre lat. 
Nove Mesto, obec Bratislava — m.. Nove Mesto, okres Bratislava III vo vlastnictve Hlavneho mesta 
SR Bratislava, Primacialne nam. 1, Bratislava, SR (d'alej aj „Budova Trinice"); 
v ramci Budovy Teinice okrem ineho aj prevadzkCiveho priestoru C. 109 a 110 spolu o rozlohe 
24,18m2, nachadzajtaci sa na prizemi (cralej aj „Predmet najmu"). SituaCne vymedzenie Casti 
priestoru, ktory ma tvorif v ramci Budovy Trinice Predmet najmu podra tejto Zmluvy tvori 
Prilohu C. 2 tejto Zmluvy. Najomca vyhlasuje, e taketo vymedzenie Predmetu najmu je 
dostatoCne zrejme a urCite, priCom situaCrte vymedzenie, ktore tvori Prilohu C. 2 tejto Zmluvy 
sahlasi podra osobnej obhliadky so stavom na mieste samom a voCi takemuto vymedzeniu nema 
vyhrady a stahlasi s tym, Co ma tvorif Predmet najmu. 

3.3 Prenajimater prenechava Predmet najmu touto Zmluvou Najomcovi do doCasneho uivania, za o sa 
Najomca zavazuje hradif Prenajimaterovi najomne a Uhrady s najmom spojene dohodnute v tejto 
Zmluve. 

3.4 Predmet najmu tvori Casf uzamykaterneho priestor ohraniCeny stenami. Najomca je spolu 
s Predmetom najmu opravnertY tfilvaf spoloCrte priestory Trinice — zasobovacie trasy, socialne 
zariadenia, vyfahy, kontajnery na odpad nachadzajUce sa v suterene Trirtice. Najomca berie na 
vedomie, e spoloCne priestory bucha ulivaf aj ini najomcovia v Trnici, navgtevnici Trinice, ako aj 
tretie osoby. Najomca sa zavazuje tflivaf spoloCne priestory Trinice tak, aby vykonom svojho prava 
nezasahoval do pray inch ulivaterov, ani ich vo vykone ich pray neobmedzoval. 

tlanok 4 
najmu 

4.1 Predmet najmu sa prenajima Najomcovi za (feelom zriadenia aprevadzkovania predajne 
potravinami, vodky, 	vinoteky s moinostou ochutnavky a konzumacie napojov v 
prevadzke, predrnet einnosti je v stIlade s opravnenim na v‘ykon jeho podnikaterskei Einnosti. 

4.2 Najomca nie je opravneny bez predchadzajticeho pisomneho suhlasu MU Ise B-NM vyuiivaf 
Predmet najmu na in UCel ako dohodnuty v tejto Zmluve, rovnako ako nie je opravrien)",  mertif druh 
ponUkaneho tovaru a shflieb. Najomca je povinny vytaivaf Predmet najmu vYluCrte v sUlade so 
v4eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a predpismi vzfahujUcimi sa na Trinicu a jej jednotlive 
prevadzkove priestory. 

4.3 Najomca podpisom Zmluvy potvrdzuje, le sa osobnou obhliadkou oboznamil so stavom Predmetu 
najmu a tento je v stave sposobilom na dohodnuty uCel a nevykazuje Ziadne vady, ktore by mu branili 
v taivani Predmetu najmu na UCel dohodnuty touto Zmluvou a le od Prenajimatera sa nevyladuje 
liadna Uprava, prisposobenie, pripadne me pinenie vratane zabezpeCenia sahlasov Uradov 
v stivislosti so stavom a vlastnosfami Predmetu najmu v Case jeho odovzdania. 

elanok 5 
Doba najmu 

5.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urCita od 01.10.2022 'Flo 30.09.2024. Najom zaCina plynUf dtiom 
nadobudnutia UCinnosti tejto Zmluvy. 

5.2 Najomca ma prednostne pravo na uzatvorenie novej najomnej zmluvy na Predmet najmu na dalk rok, 
zaCinajUc 01.10.2024 a konCiac 30.09.2025 (opcia najmu). Opciu najmu je Najomca povinny uplatnif u 
Prenajimatera pisomne najneskOr tri (3) mesiace pred &tom skonCenia najomneho vzfahu podra tejto 
Zmluvy (v uvedenej lehote musi byf uplatnenie opcie najmu doruCene Prenajimaterovi). Prenajimater 
je opravneny' v pripade uplatnenia opcie najmu (i) zvyS'if aktualne nra,jomne za Predmet najmu bez 

,. Prenajlmater: 	 Najorsca: 



uvederia akéhokol'vek dôvodu až  do 25  %  sumy takéhoto  nájomného,  a to  s platnost.ou pre  ďalšie
obdobie nájmu a (ii) upraviť výšku paušálnej  platby zd prevádzkové náklady. Takéto zvýšenie nemá
vplyv na právo Prenaji'matel'a zvýšiť nájomné zároveň aj o sumu inflácie zistenej Štatistick)h úradom
SR  (hamonizovaný  index  spotrebiteľských  cien)  za l predchádzajúci  kalendámy  rok  (a  to  popri
zvýšení  podľa  písm.  (i)  v predchádzajúcej  vete.  Pokia|'  Nájomca  nesúhlasi'  so  zvýšením  nájomného

podľa  tohto  ustanovenia  a s novou  výškou  paušálnej| platby  za  prevádzkové  náklady  stanovenou

Z:e|nuajĹmna:e:::diree,::;š:euoab:S:1:,nní,eĽ:pzraenniakímb:tzeľJpäx:|aýk;ä:ij:ľ:::mďau|3,?cťonn;:.nkooťnnaáJsotima:ť
Nájomcu.                                                                                              i

53:::,l|:?ee;r:::?,že:iyť.:r:e:;#9:2;o:?'ľažDeb.:h#.a:;ť;š.Žem-ľí;?:c;ea:mižrea;?.enäío.g.u-žit;äa:[nb:á::ae:gdvižrí|;

v nadväznosti na aktuálne (aj už zvýšené) nájomné a platby, čo Nájomca berie na vedomie a nemá voči
tomu žiadne výhrady. Pre vylúčenie pochybnosti' to zrimená, že Prenajímateľ môže zvýšit' nájomné
každoročne až do 25 % sumy aktuálne platného nájomhého. Zároveň sa zmluvné strany dohodli na

;o.T:sžiJzaY|ie:'á:mníJ:i;nír:ep::!am:oľeudn5:i.teita:e::ál=?homrôožkeappr|eantifj:T:t.eáz::::::;,šee:#Ľeľ:
bodu 5.3 tejto Zmluvy.

Článok6     1
Nájomnéasúvisiaceplatby,Pťobnépodrienky

6.1    Nájomca   sa   na   základe   tejto   Zmluvy   zaväzuje   plaťit.  nájomné   aprevádzkové  náklady   spojené
s užívaní Predmetu nájmu.

6.2   Zmluvné strany sa  dohodli na nájomnom  vo  výške  327,70  EUR bez  DPH /ďalej  aj  „Nájomné"/ za
každý aj začatý mesiac nájmu. V prípade, že je Nájomc4 registrovaným platcom DPH, k Nájomnému

::|:eh.ps:p:ií;:`áuvDeä:nép'va.hiažáarse;s3|dá::;t;:níh2a|P:ndear:a_Cseiá:evžái,.cse,:am|"á:oň::áĽ:á.lihaodz
v zmysle  zákona  č.  222/2004  Z.  z.,  ktorý  tvon'  Prílohú  č.  3  tejto  Zm]uvy.  Vzhľadom  na  aktuálnu

ioäic:p:;Íi;j:ji:c;.:vcae:n:e3;iivi:j:;;i;avu;i;ooíijjv;i:Eiíí:i:::]ii::eíiejto:::čjoífl:::::o;:;:;:Ío:Íži:ÍuĹi::aí:i::ä:E:[
predchádzajúcu  Faktúru/Splátko`ý  kalendár.  Zmluvhé  strany  sa  dohodli  na  tom,   že  v prípade
skončenia nájmu podľa tejto Zmluvy, lehota splatnosti bosledného plnenia v prospech Prenaji'mateľa
(teda  Nájomného  a zálohy  na  úhrady  nezahmuté  v NŤjomnom,  prípadne  iných  plnení  podľa  tejto
Zmluvy) sa posúva na pätnásty (15.) deň posledného n|esiaca trvama nájmu podl'a tejto Zmluvy, bez

:eHdaodmu..n:nteoĹčov.b:d,e.mu:ežieaĽeĹev::::,eíy:aTká:re:#.láäáoáv::raáaa'esnad::i,v:ospTaáio.mucapn?ae::::
základe dojednania v tejto Zmluve.

6.3   V Nájomnom  nie  sú  zahmuté  úhrady  za  enerste  a dodávky  služieb  spojené  s užívaním  Predmetu

:žmúuva/sTpr[=:Coe;ékht:rék::e=á:::Uj:thoradp]:'eN:J;°sTC:nzeq;[g°[?°Va°d::á%;škkes:u[2]+e::ádkt:r°édľaN:;o:ác[:€
nezabezpečuje   priamo   dodávateľ   služieb   a energii'   r\a   podklade   samostatného   meradla   enerai'

Ž:=:a::;ae;áeons:arr;T,;É;c?;e;kvľ:á:eTp:raeT#ä::atvi:aľ:z:u:eHso:ľ:ä::o:r;::oÍ:u:::p;r::t::d:::n:a?äo:sí:ä:i:
samostatný odber energií v Predmete nájmu  a/alebo inšltalácie meradiel §i poskytnú Zmluvné strany
svoju  súčinnosť.  Neposkytnutie  súčinnosti  zo  strany  Nájomcu  a/alebo  nevyhovenie  požiadavke  na
inštaláciu   samostatných   meradiel   sa   považuje   za   Závažné   porušenie   tejto   Zmluvy   správom
Prenajímatera od nej odstúpit'.  V pri'pade, ak na základei vyúčtovania skutočného odbeni dodávaných
služieb od ich dodávateľov Prenajímateľ zisti' ku koncu |príslušného vyúčtovacieho obdobia alebo ku
dňu  ukončenia  nájomného  vzt.ahu  nedoplatok  na  úhradách  za  poskytované  služby  a dodávky



Najomcovi, zavazuje sa tak)'rto nedoplatok uhradif Najomca Prenajimaterovi a to vo vyrgke a lehote 
podra jeho vrietovacej faktary. Pripadn)'T takto vznikriuty, preplatok sa Prenajimater zavazuje vratif 
Najomcovi a to na zaklade pisomnej vStzvy Najomcui. Prenajimater je opravnen)i takto vzniknut)i 
preplatok zapoeitaf jednostranne s jeho pohradavkarni voei Najomcovi. V pripade, ak dodavater 
prislugmich medii pri odpoete spotreby jednotlivrch medii zisti podozrenie z neopravnenej 
manipulacie s meradlami ureer47mi pre meranie odberu energii a sluiieb dodavamich samostatne pre 
predmet najmu v sulade so vgeobecne zavazqmi pravnymi predpismi alebo touto zmluvou a tilt() 
skutoenosf oznami Prenajimaterovi alebo dojde k pogkodeniu tchto meradiel, povaiuje sa to za 
zavaIne porugenie tejto zmluvy. V takom pripade je Najomca povinq Prenajimaterovi uhradif 
zmluvrul pokutu vo vSrgke 500,- € za kaide jedno zistene porugenie tohto ustanovenia. Zaroveri je to 
d8vod na odstupenie od zmluvy zo strany Prenajimatera. Okrem toho v pripade nemoinosti odpoetu 
spotreby dodavaneho media za konkretne obdobie bude nasledne Prenajimaterom fakturovana 
najomcovi spotreba prislugneho media vo 1.7ke 1,2 nasobku spotreby zistenej za predchadzajike 
ziletovacie obdobie. V pripade, ak takto nebude moine spotrebu ureif, urei vyrgku spotreby 
Prenajimater ako 1,2 nasobok spotreby v)hnerou a predmetom einnosti porovnaterneho predmetu 
najmu s najvyggou spotrebou a ak ani takto nebude moine spotrebu ureif, urei ju Prenajimater 
odhadom na zaklade vlastnej frvahy. 

6.4 Prenajimater nezarueuje, e dodavky energii a slulieb vzfahujilcich sa k Predmetu najmu a Trinici 
prostrednictvom tretich °sob budir neprerugene alebo v poiadovanom odberrtom mnoistve, za o ho 
Najomca nebude braf na zodpovednosf, ani sa domahaf zravy na najorrmom a/alebo nahrady gkody 
alebo inej ujmy. 

6.5 Najomne a zalohove platby na doclavku energii a sluheb je splatne mesaene \Tidy najneskor do 
posledneho dria prislugneho mesiaca aj bez vystavenia faktary alebo vyiktovania. Najomne a Me 
platby podra tejto Zmluvy sa povaiujir za uhradene &tom pripisania v prospech Cretu Prenajimatera, 
resp. &tom prevzatia Najomneho v hotovosti. 

6.6 V pripade bezhotovostnyrch platieb bude Najomca hradif Najorrme a zalohove platby na dodavku 
energii a sluiieb bezhotovostnyrm prevodom na iket Prenajimatera uvedenyi v zahlavi tejto Zmluvy, 
pokiar Prenajimater neurei inak. 

6.7 Najomne môe Prenajimater valorizovaf na zaklade harmonizovaneho indexu spotrebiterslqich den 
oproti rovnakemu obdobiu minuleho roku, zverejtiovaneho tatistickyrm uradom SR, prieom 
vchodiskovou hodnotou indexu bude hodnota (1drgka) indexu vykazana gtatisticVm uradom SR 
v mesiaci, v ktorom priglo k podpisu tejto Zmluvy. Prva valorizacia najmu melie byf uskutoenena od 
zaeiatku 2. roku trvania najomneho vzfahu. Najomne moie byf nasledne pravidelne valorizovane 
kaidomene o mieru narastu harmonizovaneho indexu spotrebiterskylch den oproti rovnakemu 
obdobiu minuleho roku. Neuplatnenie naroku na valorizaciu Prenajimaterom k zaeiatku 
nasledujirceho, valorizadi podliehajikeho roku trvania najmu, neznamena vzdanie sa naroku na 
Najomne zvygene o hodnotu indexu. Prenajimater je opravneq tento narok uplatnif kedykorvek za 
obdobie, kedy narok vznikol, hod nebol uplatnemi k zaeiatku prislugneho roku trvania najomneho 
vzfahu a Najomca je ho povinnyr uspokojif v rovnakej vyrgke, ako keby bol tento narok 
Prenajimaterom uplatneny.  k zaeatiu plynutia prislugneho nasledujirceho roku trvania najomneho 
vzfahu. V pripade, e Prenajimater neuskutoenil valorizaciu najomneho poCas niekorlqrch rokov, je 
opravnenyr valorizovaf najomne kedykorvek neskor o hodnoty indexov vgetlqrch rokov, kedy 
nedoglo k valorizacii. Takto valorizovane Najomne plati partite uskutoenenim tejto valorizacie. 

6.8 Pre pripad omegkania Najomcu s uhradou akehokorvek splatneho zavazku na podklade tejto 
Zmluvy sa Zmluvrte strany dohodli na zmluvnej pokute vo v)igke 0,05% denne z dlinej sumy za 
kaid)",deli omegkania, s im Najomca bez N/thrad sUhlasi. 

6.9 Najomca nema pray° zapoeitaf svoje pohradavky alebo naroky vo -1 Prenajimaterovi proti 
pohradavkam alebo narokom Prenajimatera voei Najomcovi na Najomne alebo na zalohove platby, 
ani proti 	narokom alebo pohradavkam Prenajimatera voei Najomcovi vzniknut3im na zaklade 
Zmluvy alebo zadriiavaf a neplatif Najomne alebo akekorvek Me platby (ich ast) podra Zmluvy 
z dovodu akyrchkorvek nerokov alebo pohradavok Najomcu voei Prenajimaterovi. 

6.10 Najomca ma narok na pomermi zravu z Najomneho iba vtedy, pokiar Najomca moie Predmet najmu 
uiivaf obmedzene len preto, 2e Prenajimater si nepini voje povinnosti zo Zmluvy. Najomca nie je 
povinncr platif najomne iba vtedy a v3'lluerte len za ten as, ked Najgmca nemohol uivai Predmet 

Prenajimater: 	 Najo ca: 



:;,t|:N:áép:r;t:o;:ť:P::|:aľíJe;äy:tu:r::l:::J:;n;l:es#::,:o::dťí;:[zzeb:y;o:í:ét:oňo:dsaír|:zÍ:|;:P:,Jr:kck::a:n:Íonz::a::?kn::S:,
6.11  V prípade,  ak  sa  na  základe  vyúčtovania  skutočnéhd  odbem  vybraných  služieb  od  dodávateľov

;l:i::ä:e;:`i;:::;a:d:ilaí.:Ío::nc:ar:Í[:n;::Íaí:::::plaro,:paoJ:o;š:t:oetae:n;v:Sítííe:.z:h;oídio,dí:::;ác;ĺí:a;::;:kcnei::z;kitaíí;
jednostranne s jeho pohľadávkami  voči Nájomcovi.

6]2rsá]]:::3dsäTáovsat:Fceh::ápo3ťaeáé;:egrťd:S:t.naT:ru]d;es]ú[sa]dí]:á]cvhše3=mmeerzaánv,:znoypmT:ráe:eyr::,

;::::i:e?Ťdeľ:šíťžmnaíäe:,S:::;:Í:uo?::baTpo:d:áa=b;;:ľoska;Ío:iáoe::pkÉ::or:eí,Íäš::;Jzin:Eí;,fgdí:n:1::::l:si:r;l;`
ktorý po následnj kontrole dohodne s Nájomcom spôs4b odstránenia závady.

1

Článok7     1
Kaucia       1

1

7.1    Nájomca    sa    zaväzuje   zaplatiť   Prenaji'mateľovi    vhotovosti    pri    podpise   tejto    Zmluvy    alebo

r.*oá:::es:eu:E:ť.pá::íis::.Zv-.l:%,Í:,č3:-zhp.:opvoods*:;::::y7g::ááoažj.ľnoa-#or:nnaéí::::ľžobv;

:]puoÍ:;éssp:í::éo:nta;::j±e:á,E::c=::]::eťšt::;:::]ouĺí3a,vúýcšgkeNÍ2ogT,;:mEuuäz#:Faonť:ppľ:tbKáa=c=:
nepodlieha úročeniu.                                                                   '

7.2   Zmluvné strany sa dohodli, že Kaucia zabezpečuje všetky peňažné nároky Prenajímateľa vyplývajúce
z tejto zmluvy voči Nájomcovi.                                                1

7.3   V pn'pade, ak Nájomca nesplní včas svoje záväzky vznil]cnuté na základe tjto Zmluvy alebo ich splní

;b:s|ä::íos::;J;e,:redn.aJgšaí;ľ;Z,roámmc::íouiť:5iĽleťiš#Juzápv:2l;auqášš:ž.ŕti?.zkoažue.:č'aŤ.abu.cl,eehTá::::

7.4:Z;á,;:dper,e:ijíraaut::aNaá]':°b:C]:rč:::,°bmund:použ]tápren;,ímateromvzmysiepreddádzajúcehobodu

Nájomcovi vráti Nájomcovi na základe jeho písomnej Žiadosti  a to  do 30 dní po doručení písomnej
žiadosti.                                                                                                          1

právaaporin::a::i°zk+ýchs(rán
1

poiste:oedf::::ke:Ĺllájmu
8. "     Fe::a,J;:::ľy?dhelra::::kš;, ZšeT,avrcrhžr:::Íapvy:e;bp|oci:;evn:áav:čo:aosť:áou=kíaTden;?ikám: Požlar ,



8.1.2 Najomca berie na vedomie a uznava, e poistne zmluvy na majetok uzatvorene Prenajimaterom sa 
nebudd vzfahovaf na majetok Nijomcu, bez ohradu na skutonost i je tento majetok zabudovami 
do Predmetu najmu alebo nie. 

8.1.3 Najomcovi je oprivnen3', po podpise tejto najomnej zmluvy uzatvorif a na vlastne naklady po cella 
dobu najmu udriiaval V platnosti a 66innosti poistne zmluvy, ktore bucla pokr3'rvaf najma 
nasledovne rizika tftajtice sa Predmetu najmu: 
a) poistenie zodpovednosti Nijomcu za gkody vzniknute v savislosti s jeho Zinnosfami 

previdzkovankmi v Predmete najmu a zodpovednosti voa narokom tretich °sob (zahritujace 
predovgetkyrm pogkodenie majetku a vgetky gkody a straty na Predmete najmu a v Predmete 
najmu a pripady poranenia, Urazu alebo timrtia osob a me); 

b) ive1né poistenie vgetkeho majetku Najomcu (aj zabudovaneho) v Predmete najmu, vratane 
poistenia pre pripad pogkodenia alebo zni6enia yeci vodou z vodovodnrch zariadeni; 
poistenie rizika kradeZe vlimanim do Predmetu 'Amu alebo lapeirtm prepadnutim a rizika 
vandalizmu v Predmete nijmu vritane sklenem'rch vpinI Predmetu nijmu. V pripade, ak 
nastana gkody na sklemich Castiach Predmetu najmu je Najomca povinq uviesf vec do 
povodneho stavu v priebehu 24 hodin. Pokiar sa tak nestane, vykona tak Prenajimater a 
Najomca mu zaplati vgetky s t-Srm savisiace a vynaloiene niklady. 

8.1.4 Nijomca je povinn3"1 odovzdaf Prenajimaterovi ku dim uzavretia poistenia poistne certifikity 
(potvrdenia o poistnom lcryti, poistky) preukazujace existenciu poistenia rizfk a majetku v zmysle 
bodu 8.1.3 Zmluvy. Najomca sa zavazuje kedykorvek poCas trvania najmu podra tejto Zmluvy na 
poiiadanie Prenajimatera, predloiif mu poistne certifikity (potvrdenia o poistnom kryti, poistky) 
preukazujtice existenciu poistenia rizik a majetku v zrnysle bodu 8.1.3 Zmluvy. 

8.1.5 Najomca i Prenajimater sa qrrnto vzijomne vzdavajti svojich narokov na odgkodnenie vo8 druhej 
Zmluvrtej strane za straty alebo gkody na majetku v torn rozsahu, v akom je takato strata alebo 
gkoda pogkodertemu uhradena z prislugnej poistnej zrnluvy, uzatvorenej podra tejto Zmluvy 
Prenajimaterom alebo Najomcom, a to ku dim vzniku tal9'rchto nirokov. 

8.1.6 V pripade, 2e Nijomca poistenie podra tohto 61anku Zmluvy neuzavrie, nemoie si V pripade 
odcudzenia, pogkodenia alebo hocijakej dalgej gkody na vlastnom majetku alebo voEi tretim 
osobam tato gkodu uplateiovaf u Prenajimatera. V pripade, e je takato gkoda vzniknuta tretej 
osobe uplatnerta vo6i Prenajimaterovi, oznami Prenajimater tato skutoihosf Najomcovi, ktor)'r sa 
v lehote 30 dni od doruC'enia oznimenia je povinn)'T vyjadrif a nirok uzniva alebo popiera. 
V pripade, e narok uznava, zavazuje sa ho Nijomca uhradif bezodkladne po doru6eni v5Tzvy zo 
strany Prenajimatera a predloieni v3izvy na jej ahradu zo strany tretej osoby. Taketo pinenie sa 
nepovai--uje za bezdovodne obohatenie na strane Prenajimatera, ale pinenie zavazku Nijomcu 
uplatneneho trefou osobou voi Prenajimaterovi. V pripade, eNijomca s nirokom nesahlasi, je 
povin0 tato skuto6nosf Prenajimaterovi oznami f v lehote 30 dni od doruCenia oznamenia 
Prenajimatera, priC-om v takom pripade sa Nijomca zavazuje znagaf vgetky naklady spojene 
s obranou Prenajimatera voiS takemuto niroku. V pripade, ak sa Nijomca v ustanovenej lehote 
nevyjadri, ma sa za to, ie tento 'tarok neuznava. 

Poddinok 8.2 
tdriba predmetu najmu a jeho Upravy 

8.2.1 Odribu, opravy, Upravy a servis Predmetu najmu v celom rozsahu do hodnoty 100,00 EUR 
jednotlivo, vritane vgetlqrch ingtalicii, prislugenstva a vybavenia umiestneneho v sulasnosti resp. 
kedykorvek v budacnosti v Predmete najmu zabezpauje Nijomca, a to bez zbytaneho odkladu a 
qluZite na vlastne naklady. 
Ak uvedene price v zmysle predchadzajacej vety Najomca bez zbyto&teho odkladu nezabezpeti 
sam, je tak opravrtemi urobif Prenajimater na niklady Najomcu. 

8.2.2 Nijomca je povinn3', oznamif Prenajimaterovi bez zbytoi!neho odkladu potrebu vgetlqrch °pray, 
ktore podra tejto Zmluvy zabezpe6uje Prenajimater umoinif mu vykonanie qrchto °pray alebo 
zisahov. Pri porugeni tejto povinnosti zodpovedi Nijomca za gkodu t3im sposoberui a nerna 
naroky (napr. na  zravu z Najomneho), ktore by mu inak prinaleiali pre nemoinosf alebo 
obmedzerra moinosf ulivaf Predmet najmu. Nijotica sa zavazuje poskytovaf Prenajimaterovi 

Prenajimaten Nijomca: 



8.2.3

8.2.4

8.2.7

i::il;;a:;:szo;:;i::s::::;Íyi:;Ít::cÍ:ir::sv;Íkr::;n;ŕ;:riäi:Í;c:ÍÍ;n::ŕpä;í:;o;p:a,sÍ:oao;e;:ľp:š:ae::;d:p::d:z::d;i:::
nových  technologických  a iných  zariadení  Nájomdi  (ďalej  len  ,,Úpravy``)  výlučne  na  základe

predchádzajúceho  písomného  súhlasu   Prenajímatéľa  s rozsahom   a časovým  harmonogramom
takýchto úprav.                                                                ,

:)mnaíc;:;::;u;éovz;:i:r:nťeäo:|i:t?:::scu:í;:;;io:r:ž::a:vÉc;;:::::ž;:a:Se:eaf:u;t::ÍĹ:ť::cdhúádr::,||zované
dodávatel'mi schválenými Prenajímaterom;

c)      nebudú mať za následok akékol'vek obmedzenie prenajímateľa, resp. ďalších nájomcov alebo
návštevníkovTržnice,vktorejsapredmetnájm+nachádzaneprimeranýmspôsobom;

d)     nezni'žia  úžitkovú  hodnotu  Predmetu  nájmi  alebo  Tržnice,   vktorej   sa  Predmet  nájmu
nachádza;

;)    ::äí :::::z::::: ysl:|Ťdeensat:áťoažĹľuaj:::,,| pri|ohami, dodatkam|, Pn,S|ušnými právnym|
predpismi a platnými technickými normami       '

g)     všetky   povolenia   a súhlasy   potrebné   na   Údravy   si   obstará   Nájomca   vcelom   rozsahu
samostatne vopred ku dňu udelenia súhlasu.      1

±::::,;:::]:::p:scä:;:::e:::pť:o::;íoa§;Íí:u:sí;;eľ;;:c;#íp:raín:::::díc;;de:::upuE::sí;ypc:;:o:v;íä:e;:;t:::g;:d;u;§
overené   autorizovaným   architektom   resp.   stavebným   inžinierom   a musia   v celom   rozsahu,

potrebnom pre takéto podame, zodpovedať všetkýŤ normám a právnym predpisom, a to všetko
na náklady Nájomcu. Získanie pn'padných úradných| povolení je povinnosťou Nájomcu.

:árhá`=.sp,:endaá';Ta::eáaos:,rť:;:v:uT:dneúz;ŕ:;dásppr:!|=#.er::áv:;uĹk.oľ;:ekdp:3á:o:edp:::ý:;
technickými nomami.

#äc:sťctá]:ríbr:,zsoaphruaťezaosbe::ä,ze]:,ľae;5:ííať:,dbumsm2]tr:8j:2h2o.ž[:S]:;ľák]ady,zabezpečuje

rpáá:ombcoams,aazbayv::uĹeš,i|ž|ea;:|tá:r::šbúmperážš|vaaEr:|vuákdó[::::šdn::t:u:aĺ:ruá:|:ii,r;::i;::a:e;taa|š|yĹ:
nepriaznivými    vplyvmi    iných   uži'vatel'ov   Tržni+e,    vktorej    sa    Predmet   nájmu   nachádza
neprimeraným   spôsobom.   Úpravy  budú  vykonávbné  výlučne  podľa   Prenajímateľom   vopred

::::Fa:n:aes:hrp:rai;š:c::eop;::af,;,::i:nĽaiTŤ::5-:c:uu::ysH;:ioža:::;t:e`:aeľN:;::ah=;p;:;rľva|:.:;y;:bde:zooľäaí:aE,::
nevyhnutnej doby určenej prenajímateľom.                   ,
Zmluvné strany sa dohodli, že  Nájomca je oprávnený odpisovať technické zhodnotenie Predmetu
nájmu uhradené Nájomcom.                                              i

Zumbls:=á.sE::Zmsámdonhá;í`:,::dv:aTĹp.a.de;ba;k1#eok..p::5::::.`::`::okä:aennís::i:e;toanv=bínme;

:á:j=::unti::en;Jšo.Tk;,j:.rs:u3::en§a::andc;viapť:..:#en;::áízea|úc:cáí::vd:mpdô::áen:ÍJomsu,av|eh,3
prihliadnutím   na   obvyklé   opotrebovame)   Nájoirica   ato   aj   počas   doby   nájmu   na   výzvu
Prenaji'mateľa.                                                                                     i

ZaTklou=:,eis:at:Žas:ádr::°::1,úžherandaupt:'::,d:cýop::Vz!š:ieaaphl;kdunJ:,ausŕ.re§dí6e7m°:Sijiu°:ňdaô=::::
úprav  po  skončení  nájmu  Nájomcovi  nevzniká  bezt ohl'adu  na  to,  či  I'renajímater  udelil  súhlas
k takejto úprave.                                                                            1



Podelanok 8.3 
Bezpeenosf a ochrana zdravia pri prici — Poliarna odtrana 

8.3.1 Najomca je povinnk 	Predmet najmu v sulade s pravnymi predpismi, platrtkmi technickymi 
normami a hygienickkmi, bezpeenostnkmi a protipoZiarnymi predpismi aktualne platnkrni na 
azemi Slovenskej republiky tak, aby nevznikla gkoda na majetku alebo ivote a zdravi °sob a nesmie 
pouiivaf latky, postupy a zariadenia pakodzujace iivotne prostredie vkparmi, hlukom a 
vibraciami alebo inak, nad hranicu pripustna podra prisluenkch noriem platnkch na itzemi 
Slovenskej republiky. 

8.3.2 Najomca prebera na seba vgetky povirmosti vyplkvajtke z pravnych predpisov v oblasti BOZP a PO, 
z nariadeni vlady SR a vyhligok Ministerstva price, sscialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, a 
Slovenskeho Uradu bezpeenosti price, v zmysle ktorych bude zabezpeeovaf BOZP a PO v celom 
Predmete najmu a za ne v pinej miere zodpovedaf. Najomca je povinnk zabezpeeif gkolenia svojich 
zamestnancov z pravnych a ostatnkch predpisov na zaistenie BOZP v rozsahu vykonavankch 
einnosti, lekarske prehliadky, vybavenie osobnymi ochrannkmi pracovnkmi prostriedkami, 
oboznamenie s ohrozeniami — rizikami, atcr. Najomca zodpovecla za to, le prace, resp. einnosti na 
ktore je potrebne opravnenie podra osobitnkch predpisov, buda vykonavaf len osoby, ktore maja 
platnk prislugn3'r doklad a sa odbome spOsobile. 

8.3.3 Najomca ako prevadzkovater Predmetu najmu prebera na seba zodpovednosf a zodpovecla za 
dodfliavanie Vgetkkch primerankch a potrebnkch opatreni na zachovanie bezpeenosti a ochrany 
zdravia ()sob, ktore sa v ease najmu buda nachadzaf v Predmete najmu, ako aj opatrenia na ochranu 
majetku nachadzajaceho sa v Predmete najmu. 

8.3.4 Najomca je zodpovednk za bezpeenk technickk stay svojich zariadeni poullvankch v Predmete 
najmu, je povinnk zabezpeeif ich predpisane odbome prehliadky a skagky ako aj odstranenie zavad 
v nich uvedenkch. Najomca sa zavazuje, le bude potflivaf v Predmete najmu len stroje, pristroje 
a zariadenia (spotrebiee), ktore maja certifikat, resp. preukazana zhodu podra osobitnkch predpisov. 

Podeinok 8.4 
Prevzatie a vratenie predmetu 

8.4.1 Najomca je povinnk Predmet najmu prevziaf ku dna zaeatia najmu dohodnuternu v tejto Zmluve. 
0 prevzati Predmetu najmu sa spige protokol, ktork l3ude obsahovaf najma opis Predmetu najmu, 
jeho stavu, vyhlasenie Najomcu, e Predmet najmu bez vkhrad prebera a vyhlasenie o poete 
odovzdankch a prevzatkch kraeov, ak sa na vstup do Predmetu najmu poulivajti. Neprevzatie 
Predmetu najmu sa povaluje za zavaine porugenie tejto Zmluvy s pravnom Prenajimatera od tejto 
Zmluvy odstu' pif. Neprevzatie Predmetu najmu nema vplyv na plynutie doby najmu. V pripade, 

Najomca odmietne prevziaf Predmet najmu, pripadne tento neprevezme, je povinnk platif 
Najomne, ako keby k prevzatiu Predmetu najmu doglo. Najomca je opravnenk neprevziaf Predmet 
najmu jedine v pripade, e nie je technicky sposobil ' na einnosf, ktora ma zamer Najomca v nom 
prevadzkovaf a takkto stay nastal po podpise Zmluvy do dria prevzatia Predmetu najmu. Dokazne 
bremeno o tejto skutoenosti zna§a Najomca. Protokol tvori Prilohu e. 4 tejto Zmluvy. 

8.4.2 V pripade skoneenia Najmu je Najomca povinnk na vlastne naklady do 5 dni odo dna skoneenia 
najmu z akehokorvek d8vodu a akkmkorvek sposobom: 
a) vyprataf Predmet najmu - odstranif z Predmetu najmu akkkorvek hmotnk majetok Najomcu; 
b) ak tak Prenajimater vkslovne urei, odstranif podra pokynov Prenajimatera z Predmetu najmu 

vgetky Opravy (technicke zhodnotenie) vykonane Najomcom tak, aby pri skoneeni najmu 
Upravy Predmetu najmu nemali liadnu zostatkova hodnotu, inak plati (t.j. ak Prenajimater 
vkslovne neurei Opravy odstranif), e Najomca Opravy zachova ako starostlivk hospodar 
s tyrn, le mu nevznika liadny narok na protihodnotu takkchto Oprav; 

c) odbornkm sposobom opravif a odstranif akekorvek gkody na Predmete najmu sposobene 
Najomcom alebo vypratanim majetku Najomcu a odstranovanim jeho ljprav, a to tak, aby 

Prenajimater: Najomca: 



8.4.3

8.4.4

8.4.5

d)::e::vgj:vnniái?;udn#;:Í:k;vuszpáo::untäír::odšá:;o::ct!|g:supr,hhadnutímnabeňéopotiebeme)pn
Vrátenie Predmetu nájmu sa považuje za riadne výkonané iba v tom  prípade,  ak Nájomca vráti
všetky kľúče od Predmetu nájmu; inak je Prenajímdteľ oprávnený vymenit' všetky zámky na účet
Nájomcu.                                                                                   ,
0 odovzdaní Predmetu nájmu spi'šu Zmluvné straný protokol. Na obsah protokolu sa primerane

3:.#kTasá=ož:=ii:sbúo::|:.4ri:.vZ:iuyTš.:ie|rea#:ľdFalebj.ed:o8V.i4|T.ýzp::Í#:tvntá:ľ.ump;enypz:át:;:
Nájomca v omeškaní s odovzdani'm Predmetu nájmú.

;=p:r;pŕ::íe;p:o:ĺži::cápl:a:tisipErí:;:č,:äras:::a;;:pa:,:rlŤmŤsiop#g;;ac:zi:eepž;;:i?gr::v:;oa:ieýsvt:2ž
povinnosť vypratať  Predmet  nájmu, odstrániť všetFy  úpravy,  vykonat' opravy  a  uviesť  Predmet
nájmu do takého stavu, v akom bol ku dňu odovzdahia Nájomcovi, pričom Prenajímateľ má popri
zmluvnej pokute, aj nárok na náhradu všetkých náklbdov, ktoré mu v súvislosti so zánikom nájmu

:|:::iréaí:ťTážper:::::č]:];J:auzávHzamd:Sáeoh?dš;íŽ:yuFie#:ďváznn;í;]ti,2:vt±ktk;rteankaj::#ľ;i:::
včas neodstránené hnuteľné a nehnutel'né veci (vrátine vstavaní a úprav Nájomcu) nachádzajúce

;?a:::::::tep:eá#::::zbauŕťmp::anti?!Ĺmeaht:ľsopTn:i::onkaosl|::loel#cshmpéoäamsiteannoúkťnouzmluvou
1

a,;:seoníí:at:L=Íjí:mžceov]m:ozTÍ,ť;mn:p]uT[::Ĺt]:rográ::edneane,k:pbuod:e:.á;2ti=:t:ýczhm]:eT

nachádzajúcich sa v Predmete nájmu;
b)  Nájomca ani v lehote do 5 dní od odoslania oznáhenia Prenajímateľa podľa pi'sm. a) tohto bodu

všetky veci z Predmetu nájmu neodstráni;
c)   Nájomca v pozícii Dodávatera vecí vyhotoví Pre+ajímaterovi v pozícii Odberateľa vecí faktúru

v hodnote 50,00 EUR bez DPH za neodstránené ľhnuteľné a nehnuteľné veci  (vrátane vstavaní
a úprav Nájomcu) nachádza].úce sa v Predmete n4jmu. V pn'pade, že je Nájomca registrovaným

platcom  DPH,  k fakturovanej  hodnote  bude  phpoči'taná  DPH  platná  v čase  zdaniterného

::n;nh'3i.zuT:Z:vs::.naž.s:.džfko.d:';mžeovd::ípza!:ídž=eťáj.odmncoaÝZč?ožC,.2e.Od4ožázĺatá`:a.::kä=
v mene a na účet Nájomcu vyhotoviť Prenajímateŕ, na čom sa Zmluvné strany výslovne dohodli
a Nájomca akceptuje takto vyhovenú faktúru.  Fdktúru v mene a na účet Nájomcu vyhotovuje
Prenaji'mateľpodľazákonačlenskéhoštátu,vktotibmjemiestododaniavecí;

d)  Prenajímateľ zaplati' fakturovanú sumu na účet Nájomcu alebo  povinnost. zaplatiť túto sumu
zanikne  iným spôsobom zániku záväzkov.

Po  splnení  uvedených  podmienok  Ná].omca  prevádza  na  základe  tohto  článku  Zmluvy  všetky
Prenajímateľom    spi'sané    hnuteľné    anehnuterné   |veci,    ktoré    ostali    vpredmete    nájmu    na

:Le:ají:zate:;ňasuavepd.evnaúž:,uemzua,pť:S:ri:áeanpuT'Pa;di::tiŤhy.bdnno.s,:'?;ahti;,,ž:c3:P::tezm;TŠ|;aul::d5no:::
Predmetu nájmu (ak uvedené nebolo vysporiadané +ž inak podra tejto Zmluvy).  Prenajímateľ je
oprávnený úhradu uvedenq.  sumy realizovať aj  for[ou   započi'tania  tejto pohľadávky Nájomcu
voči svojim splatným pohľadávkam. Na účely tohto ustanovenia sa nárok Nájomcu stane splatným

Fr;ž:iäe:;räu::;Tayjs:kges:ä;os?áí;äo=:eps:ti:;ľ:aĽp;ĺo:pooá)!1;ä,čäii;:;i:Pl1:ekEaa:,uvstpar:s:::l:a§cáá::ť|sa
Úprav @od 8.4.2 písm. b) tqjto Zmluvy) nemá nárok |na náhradu ich protihodnoty, s čím výslovne
súhlasi',  toto  berie  na  vedomie  a nemá  voči  tomu  žiadne  výhrady.  Nájomca  vyhlasuje,  že  si  je

1

::adso=cýw:o:::n:;.,mpao,:i:ľazk:určáasFapr?::,d.:oevt,eb:íJ::roakkuéknoarvneaFhrŤä:aFátitiie.t:n:;s,ta.nŕo::
hodnota týchto priestorov zvýšila.                                       i



Poddinok 8.5 
priva a povinnosti zmluvnSrch strati 

8.5.1 Najomca je opravnemi prenechaf Predmet najmu alOo jeho'easf do podnajmu (alebo do taivania 
z akehokorvek titulu a alqrmkorvek sposobom) 1en s Arctslovm'Fm a vopred udelemerm pisommim 
sahlasom Prenajimatera, dam%m pred uzavretim prislugnej zmluvy o podnajme (inej zmluvy). 
Sahlas Prenajimatera musi byf dart)' ako sithlas s konkretnym znenim zmluvy o podnajme (inej 
zmluvy), ktota ma Najomca v amysle uzawief. 
Ak vy§§ie uvedenjim sposobom sattlas Prenajimatera nebol dank, alebo ak Najomca uzatvoril 
zmluvu o podnajme (inti zmluvu) v Mom zneni, neI bola Prenajimaterom odsahlasena, je takto 
Najomcom uzatvorena zmluva neplatna. Zaroveti sa to povaiuje za clovod na odstapenie od tejto 
Zmluvy. 

8.5.2 Najomca je povinq Mom zaatia najmu uiivaf a prevadzkovaf Predmet najmu v salade s touto 
Zmluvou, vgeobecne plat4rmi pravnymi predpismi vratane technickfth noriem platqch na 
azemi Slovenskej republiky a vg'etk)imi daIImi normami nagej pravnej sily organov gtatnej moci 
a verejnej spravy, v sulade s povoleniami, ktore Najomcovi urZuja podmienky prevadzky 
v Predmete najmu a tak, aby Nijomca svojou prevadzkou a ulivanim Predmetu najmu 
nesposoboval Prenajimaterovi a tretim osobam §kodu ani hrozbu vzniku gkody ani ich 
neobmedzoval v ich uiivacich a vlastnickych privach. Najomca je d'alej povinr4r osobitne 
doddiavaf alebo zabezpdovaf: 
a) pokyny Prenajimatera vydane prostrednictvom napisov a piktogramov v Trnici (vratane qrch, 

ktore sa nachadzaja na miestach urCenrch pre ukladanie odpadu - lisovacich kontajneroch); 
b) VZN 3/2015 a 4/2015 Mt Bratislava - Nove Mesto, resp. take VZN, ktore ich nahradza, 

pripadne dophiuje; 
c) pokyrty pracovnikov bezpdnostrtej slu2by, osoby poverenej spravou Trinice (Dozorca) 

a slt.aby zabezpdujacej bezpdnostncr poriadok; 
d) dodrEavaf pravidla triedenia a zberu odpadu do zberm'rch nadob umiestnem'rch V suterene 

Trinice; 
e) pri nakladanf s odpadom dotknute pravne predpisy; 
f) navod na obsluhu 14rfahu; 
g) pravidelmi prehliadku a servis vyhradem'7ch techniclgich zariadeni a hasiacich pristrojov 

v predmete najmu a zaznamy o ttjrchto prehliadkach a/alebo servisoch uchovavaf a predkladaf 
ich Prenajimaterovi a osobam opravrtemim na kontrolu vyhrademich zariadeni; 

h) poriadok v Predmete najmu a adribu tak, aby nedochadzalo k jeho opotrebenie nad obvyklti 
mieru. Uvedene sa primerane vzfahuje aj spoloCne priestory Trinice; 

i) dodrliavaf Prevadzkovt) a TrhovIjr poriadok Trinice. Najomca potvrdzuje svojim podpisom, 
sa oboznamil s Prevadzkov)"rm a Trhov)'rm poriadkom a zavazuje sa ho dodriiavaf; 

j) zabezpdif, aby jeho prevadzka mala stanovene a dodriiavala otvaracie hodiny podra bodu 
8.5.13 tejto Zmluvy. 

8.5.3 Najomca je povin0 v pripade nebezpdenstva hroziacej alebo vzniknutej gkody na zdravi alebo 
majetku umoirtif Prenajimaterovi, pripadne inej poverenej osobe alebo opravnenej osobe podra 
zakona, vstup do Predmetu najmu. Za tktrito tk'elom bude jedna sada krikov od Predmetu najmu 
deponovana u Prenajimatera s tSrm, e Prenajimater je povituVr uchovavaf tato sadu krtkov tak, 
aby neprigo k neopravnenej dispozicii s krtkmi, prip. k neopravnenemu vstupu do Predmetu 
najmu. Najomca s uvedem"rm bez qhrad stihlasi. V pripade vstupu do Predmetu najmu 
Prenajimaterom je Prenajimater povinr4r to oznamif bezodkladne najomcovi. 

8.5.4 Prenajimater je opravnem'r kedykorvek poe'as obvykbich prevadzkov)'rch hodin Najomcu 
kontrolovaf pinenie povinnosti Najomcu podra tejto Zmluvy a za qrrnto tkelom vstupovaf do 
Predmetu najmu. 

8.5.5 Najomca je povinm'r bez zbytarteho odkladu informovaf Prenajimatera o Vgetk)"rch skutofttostiach 
braniacich riadnemu u2ivaniu Predmetu najmu. 

Prenajfmater: 	 Najomca: 



8.5.6      Nájomca nebude odkladat' tovar a/alebo iné predmety na miestach určených pre spoločné užívanie
iných  uži'vateľov  priestorov  nachádzajúcich  sa  v   Tržnici,  v ktorej  sa  Predmet  nájmu  nachádza.
Nájomca nie je oprávnený vnášat' do Predmetu nájhu veci nesúvisiace s Predmetom podnikania
(napríklad  lampy,  prenosné  vykurovacie telesá,  vehtilátory a pod.),  ktoré sa nepovažujú za veci

::::,:;'chp::aehsĽa:as"ká.žh:opd.ehTa;nEomuažlutizeavr".aĹo:sa;abi'áúo::;om=núýzii:kŕíaí'.s|:,ojep|::,t;rlee:u:á:
ktoré   zabezpečujú   Nájomcovi   dodávku   tovani   d služieb.      Nájomca   sa   zaväzuje   dodržiavať

8.5 7     #oa:ec:ían?:e?eaJ`'ompartáe#e°n;Pôvsy°k:nzáa;Sa°tp°ž::::aé pt:refr!emt::;, Vž:oarnéé. spôsobia  zmeny  súv]s]ace
s vonkajši'm vzhľadom Predmetu nájmu alebo Tržnícou, v ktorej sa Predmet nájmu nachádza bez

predchádzajúceho  písomného  súhlasu  Prenaji'matdľa.  Spolu  so  žiadosťou  o súhlas  je  Nájomca
'  povinný   predložiť   Prenajímateľovi    aj    grafickú   |vizualizáciu   navrhovanej    úpravy   vzhľadu.

Odchýlenie  sa  od odsúhlasenej  úpravy  alebo vyko+anie  úpravy vzhfadu bez predchádzajúceho
súhlasu sa považuje za závažné porušenie Zmluvy is právom Prenajímateľa od Zmluvy odstúpiť.

Z[:bkoažTdry;Cn:c:{°jnk:S:'gesvašapkreNdai°eTcnaá,Pm°Tnn:€hzáadb2:az,P::.:''o:beystevti?cnkkyají]Ĺ:Z::andotpe=y9mmeaTe:ĺj]::
tovarmi  alebo  inými  vecami  Nájomcu.  Nájomca  rovnako  nie  je  oprávnený  umiestňovať  mimo
Predmetu  nájmu  žiadne  rekiamné  pútače  a nosičé  bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu
Prenajímateľa.

8.5.8      Nájomca nie je oprávnený umiestňovať akékoľvek zheratá v predmete nájmu, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak.

8.5.9      Nájomca  je  povinný   zabezpečovat'  riadne   upratoLanie   Predmehi  nájmu  na   vlastné  náklady

prostredníctvom  svojho  pracovníka  alebo  dodávatéľa  služieb.  Nájomca  sa  zaväzuje  dodržiavat.

8.5.| o   #oaíec:;ep:::il=;te5:znoad:;::::,eč::jl:elslžg:d;gaekľdd:a:u'p::ck:#y:cthakám?:ánž.meny,  oznám|t'
Prenajímaterovi  písomne  každú  zmenu  týkajúcu  Sa  jeho  oprávnenia  na  vykonávanie  činnosti
v Predmete nájmu (zánik oprávnenia, pozastavenie qprávnenia, zmena zapísaných údajov a pod.).

8.5.11     Zmluvné  strany sa  výslovne  dohodli,  že na  podklade  rozhodnutia  Prenajímateľa je  Prenajímateľ
oprávnený  najmenej  štyri  (4)  krát  v kalendámom  ±oku  uzavrieť  Tržnicu  za  účelom  deratizácie,
dezinfekcie a dezinsekcie priestorov Tržnice a tým zhemožniť užívanie Predmetu nájmu na dĺžku
trvania  jedného  dňa  (pre  každý  jednotli\ý  pri'pad).   V pn'pade  potreby  (napríklad  v pn'pade

ra`:Š,e.né#r:ákea::,:ľr:azse,;;iž.`vit:,,.zmd::"ba;n?.re::t;:á:nŕ:eyzzik:aškt:áyz::=.ažent:nui.aĽož:v'a::
Predmetu nájmu je výkonom práva Prenajímateľa a hezakladá nárok na zravu z Nájmu, ani nárok
na náhradu škody s čím súhlasí.                                          '

8.5.12     Prenajímateľje povinný:
a/odovzdaťpredmetnájmuvstavespôsobilomnadóhovorenéužívanie;
b/ zabezpečit' Nájomcovi nerušený výkon jeho práv za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve;
c/  poskytovať  alebo  zabezpečovat'  služby,  ku  ktorých  poskytovaniu  a/alebo  zabezpečovaniu  sa
zaviazal.

8.5.13    Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Nájomca mu§í počas celej doby trvania nájomného vzťahu
založeného touto Zmluvou rešpektovať (zabezpečiť b zároveň dodržiavat.) nasledovné minimálne
otváracie hodiny svojej prevádzky:
každýpracovnýdeňod 07:00hod. do l8:00hod. a      '
každúsobotuvčaseod07:00  hod. do l4:00hod.          |
a maximálne oťváracie hodiny v rozsahu aktuálnychi otváracích hodín Tržnice. Zmluvné strany sa
dohodli   na   tom,   že   počas   trvania   vzťahu   založeného   touto   Zmluvou   môže   Prenajímateľ
kedykoľvek určiť Nájomcovi iný minimálny rozsah |otváraa'ch hodín jeho  prevádzky,  a to  až  do

::az:á::n|ema:::::íncehhoaE:za;1anhyucho;a::::ccáchhoä?ntí:oTsrÉ:;cye.prťáJa:rmc:te|?aapz,::a::!;ei:á:::.
a dodržiavat. ho.

8.5.14    Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak dôjde počps trvania vzťahu založeného touto Zmluvou
k zmene otváraa'ch hodín Tržnice, tejto zmene budú 'v nadväznosti na to rovnako prispôsobené aj



maximalne otvaracie hodiny prevadzky Najomcu, s Im Najomca satlasi a nema vo'ci tomu Eadne 
namietky. 

8.5.15 Zmluvrte strany sa dohodli na tom, 2e poldaT I Najomca nedodria svoju povinnosf podra 
ustanovenia bodu 8.5.2j) tejto Zmluvy, Prenajimaterovi vznika narok na zmluvna pokutu vo vygke 
50,- E za kaidy deli porugenia tejto povinnosti, najmenej vgak vo vYgke 10,- E, a to aj opakovane. 
PokiaT Prenajimater zisti porugenie tejto povinnosti Najomcom, ma sa za to, ie porugenie 
Najomcovej povinnosti trvi od momentu jeho zistenia ai do*e"asu, kym Najomca preukazaterne 
toto porugenie neodstrani. Za preukazaterne odstranenie porugenia sa povaiuje zosuladenie 
a dodrEavanie otvaracich hodin prevadzky aspon s minimalnymi a najviac s maximalnymi 
otvaracimi hodinami Trinice a naslednym pisomnYm oznamenim tejto skuto6nosti 
Prenajimaterovi, priC-om oboje musi byf spinene kumulativne. 

8.5.16 Najomca podpisom tejto Zmluvy uderuje Prenajimaterovi suhlas, aby tento paas trvania najmu 
zaloieneho touto Zmluvou vypol dodavku elektrickej energie a/alebo inch medii do Predmetu 
najmu pre pripad porugenia povinnosti Najomcu platif najomne kad mesiac v lehotach ukenych 
touto Zmluvou, ako aj pre pripad porugenia povinnosti najomcu platif zalohu na prevadzkove 
naklady i me naroky Prenajimatefa podra tejto Zmluvy, a to al do doby, km si Najomca zadte 
pinif riadne a NrC'as vgetky svoje finanate povinnosti vyplYvajtice mu z tejto Zmluvy. Vypnutie 
dodavky elektrickej energie a/alebo inch medii dodavanych do Predmetu najmu nerna na strane 
Najomcu vplyv na jeho povinrtosf pinif si vgetky f nan'ene zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy, 
vratane platenia najomneho. 

8.5.17 Zmluvrte strany sa dohodli na torn, e v stivislosti s prerugenim dodavky elektrickej energie 
a/alebo inch medii dodavanych do Predmetu najmu podra predchadzajficeho bodu tejto Zirduvy 
Najomcovi nevznikaju Eadne naroky z titulu nahrady gkody d ugleho zisku, nakorko PrenajimateT 
takymto postupom vykonava svoje prava podra tejto Zmluvy. Tym sa vyludijti vgetky a zaroveri 
akekorvek naroky Najomcu, ktore by hypoteticky mohli vzniknuf v sitvislosti s prerugenim 
dodavky elektrickej energie a/alebo inych medii dodavanych do Predmetu najmu, s Im Najomca 
vyslovrte sahlasi, berie to na vedomie a pine si uvedomuje vgetky pravne aj fakticke dosledky, 
ktore mu vznikli alebo v buducnosti moiu vznikrtuf v stivislosti s takymto dojednanim a nerna 
vod nemu iiadne v3'rhrady. 

Poddimok 8.6 
Relokacia 

8.6 	Zmluvne strany sa dohodli na relokadtej klauzule (podmienkach pripadneho premiestnenia 
prevadzky najomcu) v nasledovnom zneni: 

8.6.1 Zmluvrte strany sa dohodli na torn, ie Prenajimater je opravneny kedykorvek po'eas 
platnosti tejto Zmluvy rozhodnuf o premiestneni prevadzky Najomcu nachadzajticej sa 
v Predmete najmu do ineho/inych nebytovych priestorov v ramci Trinice a Najomca je 
povinny takernuto rozhodnutiu vyhovief a svoju prevadzku premiestnif podra pokynov 
Prenajimatera; 

8.6.2 Prenajimater je opravneny o takomto rozhodnuti vopred pisomne informovaf Najomcu, a to 
najmenej gesfdesiat (60) dni pred poladovanym terrninom premiestnenia; 

8.6.3 Najomca sa zavazuje, e v takomto pripade nal vlastne naklady premiestrti svoju prevadzku 
podra rozhodnutia Prenajimatera v lehote ukenej Prenajimaterom, nie vgak dlhgej ako 
devafdesiat (90) dni odo dna odoslania la/alebo osobneho prevzatia oznamenia s 
rozhodnutim o premiestrteni jeho prevadzky, a to podra toho, o nastane skew. Pokiar tak 
najomca (i) neurobi v stanovenej lehote alebo (ii) sa vyjadri, e premiestnenie svojej 
prevadzky odmieta egte pred uplynutim stanovenej lehoty alebo (iii) nedojde k pisomnernu 
odstihlaseniu Najomcom predloienych predpokladanych nakladov, ktore bude nevyhnutne 
vynaloiif na premiestnenie prevadzky Najomcu zo strany Prenajimatera, v nadvaznosti na 

Prenajimater: 	 Najomea: 



o Nlajomca odmietne vykonaf premiestnenie, Prenajimater je opravnencr od tejto Zmluvy 
odstUpif; 

8.6.4 Zmluvne strany sa dohodli na torn, ie pre pripad premiestnenia prevadzky Najomcu do 
ineho nebytoveho priestoru v rámci Trinice sa vktky dohodnute sadzby finanemich pineni 
buclit nasobif rozlohou nebytoveho priestoru v Trnici, do ktoreho bola prevadzka Najomcu 
premiestnena, namiesto rozlohy penrodneho nebytoveho priestoru Nlajomcu, a to odo dria 
premiestnenia prevadzky. 0 riadnom premiestneni prevadzky sa spik protokol, ktor3i 
podpigu obe zmluvne strany, prieom sa nal pouiiju primerane prislugne ustanovenia tejto 
Zmluvy o preberani a odovzdani priestoru. Protokol bude obsahovaf najrna oznaeenie 
kedy dal° k riadnemu premiestneniu, tidaj o stave meraeov energii v peivodnom a aj 
novom nebytovom priestore a ostatne dolaite skutoenosti ohradom stavu pewodneho 
a noveho nebytoveho priestoru. Prenajimater je opravnemi odmietnuf podpis protokolu, 
pokiar nebude povodnr nebytovi) priestor v stave podra v3'rs1ovqch pokynov 
Prenajimatera, inak v stave podra dohody zmluvIV/ch gran pre pripad ukoneenia najmu. Za 
den premiestnenia sa pova2uje a deri, ktor3i bude oznaeerqr v obojstranne podpisanom 
protokole vyhotovenom podra tohto ustanovenia Zmluvy; 

8.6.5 Zmluvrte strany sa dohodli na torn, ie Prenajimater pri rozhodovani o premiestneni 
prevadzky Najomcu mole, bez pravneho naroku Najomcu, zohradnif najrna (i) rozlohu 
peivodneho a noveho nebytoveho priestoru, prieom rozdiel medzi nimi by nemal presiahnuf 
20 % povodneho prenajateho priestoru, (ii) cralej aktualnu obsadenosf Trinice ako celku a na 
to nadvazujace moinosti relokacie a rovnako tak (iii) vecne odovodnerte pripomienky 
Najomcu; 

8.6.6 Pre pripad poruknia povinnosti Najomcu premiestnif svoju prevadzku v lehote 
a/alebo podra pokynov Prenajimatera podra tejto Zmluvy je prenajimater opravrtemi tietovaf 
Najomcovi zmluvnti pokutu vo qgke 50,- € za kad aj zaeatr deft trvania poruknia 
ktorejkorvek zo zabezpeeovamich povinnosti; 

8.6.7 Zmluvrte strany sa dohodli na torn,sZe v suvislosti s rozhodnutim Prenajimatera 
o premiestneni prevadzky Najomcu v sulade sI touto Zmluvou Najomcovi nevznikajat iiadne 
niroky z titulu nahrady gkody i ugleho zisku, nakorko v pripade Najomcu ide pri 
premiestrteni jeho prevadzky o pinenie si svojich zmluvm`rch povinnosti, ktore na seba 
prevzal touto Zmluvou. Prenajimater pri rozhodovani o premiestneni prevadzky Nlajomcu 
v ramci Trinice vykonava svoje prava podra tejto Zmluvy. gym sa vylueujit vktky 
a zaroveii akekorvek naroky Najomcu, ktore by hypoteticky mohli vzniknuf v sitvislosti 
s premiestnenim jeho prevadzky v ramci Trinice postupom podra tohto ustanovenia, s eim 
Najomca v3islovne suhlasi, berie to na vedomie a pine si uvedomuje vktky pravne aj 
fakticke deosledky, ktore mu vznikli alebO v buditcnosti moiu vznikrnif v stivislosti 
s takmto dojednanim a nerna voei nemu Ziadne v3'rhrady; 

8.6.8 Po realizacii premiestnenia prevadzky Najom 
ktoreho bola prevadzka Najomcu premies 
Predmet najmu. 

podra tejto Zmluvy sa nebytov3i priestor, do 
ena, povaluje odo dna premiestnenia za 

tlanok 9 
Skon&nie najm 

	

9.1 	Najom skortei uplynutim dohodnutej doby najmu s up atnenim podra bodu 5.1 a bodu 5.2 Zmluvy. 
9.2 Najom me& skonelf pisomnou dohodou ZmluvrVrch strati i pred uplynutim dohodnutej doby 

najmu. 

	

9.3 	Najom mede skoneif pisomnou vijpovedou ktorejkofvk zo Zmluvqch strati i pred uplynutim 



dohodnutej doby najmu. Vypovedna lehota je jednornesa6na a zai:Ina plyntif od prveho dna mesiaca 
nasledujaceho po doraeni pisomnej vypovede druhej Zmluvnej strane 

	

9.4 	Prenajimater mole pisomne vypovedaf tato Zmluvu, ak: 
a) Najomca prenecha Predmet najmu alebo jeho Case do podnajmu v rozpore s touto Zmluvou; 
b) Bolo rozhodnute o odstraneni stavby alebo o zmenach Predmetu najmu alebo budovy, v 

ktorej sa Predmet najmu nachadza, o brani tfiivaf nebytovy priestor alebo jeho 6asf. Zmluvne 
strany sa dohodli na torn, e za zmenu Predmetu najmu alebo budovy, v ktorej sa tento 
nachadza, prk'om to brani uiivaf nebytovy priestor, sa na tkely tejto Zmluvy rozumie najma, 
nie vg'ak vyluEne, (i) ak pris1un organ samospravy (zastupiterstvo, starosta, primator a pod.) 
rozhodne o zmene sposobu najmu nebytorYch priestorov a/alebo ich asti v budove Trinice 
a/alebo (ii) vypisanie vyberoveho konania na najomcu komplexu obchodnych priestorov v 
budove Trinice alebo ich 6asti v salade s prislugnYm rozhodnutim a/alebo zavaznym 
predpisom vydankrn organom samospravy (zastupiterstvo, starosta, primator a pod.); 

c) Najomca alebo osoby, ktore s nim uZivaja Predmet najmu, napriek pisomnemu upozomeniu 
hrubo portAuja pokoj alebo poriadok; 

d) Najomca uiiva Predmet najmu v rozpore so Zmluvou alebo pravnymi predpismi; t. j. ak 
Najomca porug niektora zo svojich povinnosti prevzaqrch touto Zmluvou alebo pravnymi 
predpismi a nezjedna napravu ani v dodato6ne poskytnutej lehote. 

	

9.5 	Zmluvne strany moiu pisomne ukon6if tato Zmluvu v9u6ne v salade s ustanoveniami zakona 
116/1990 Zb. o najme a podnajme nebytovych priestorov v zneni neskofaich predpisov. 

9.6 VYpovedna lehota je jecinomesa6na a zaiffna plynnf od prveho dna mesiaca nasledujaceho po 
dordeeni pisomnej vypovede druhej Zmluvnej strane, okrem pripadu NIrpovede podra bodu 9.4 
pism. b), kedy je vy-povedna lehota jednomesa6na a zgina plynaf od prveho dria mesiaca 
nasledujaceho po doru&ni yYpovede druhej Zmluvnej strane. 

	

9.7 	Najom zanika: 
a) zanikom Predmetu najmu; 
b) zanikom Najomcu, ktory je pravnickou osobou bez pravneho nastupcu; 
c) smrfou Najomcu, ktory je fyzickou osobou, pokiar dediaa po poruaterovi, kton'r bob 

Najomcom, do tridsaf (30) dni od jeho smrti neoznamia Prenajimaterovi,*ie pokraoija 
v najme. 

V pripade zartiku Najomcu alebo Prenajimatera s pravnym nastupcom sa Zmluvne strany ku dnu 
zaniku prislusgnej Zmluvnej strany dohodli, e najom nezanika, pri6om Eadna zo Zmluvnych stran 
nema pray° Zmluvu z tohto d8vodu vypovedaf a prislugny pravny nastupca Zmluvnej strany 
v celom rozsahu vstupuje do pray a povinnostf zaniknutej Zmluvnej strany. Najomca nie je 
opravneny poiadovaf od pravneho nastupcu Iiadne pinenie vyluC'ne z titulu odstapenia Predmetu 
najmu. To sa netyka pinenia poskytnuteho pravnym nastupcom z titulu prevzatia pineni po 
pr.'avnom predc_hodcovi. 

	

9.8 	V pripade, ak: 
a/ je Najomca v ome§kani viac ako patnasf (15) dni s pinenim akehokorvek penaineho zavazku 
voo:5 Prenajimaterovi; 
b/ je to ustanovene v tejto Zmluve; 

je Prenajimater opravnenY odstapif od tejto Zmluvy. -06inky odsttipenia a zartik najmu nastava 
okamihom dorOenia pisomneho odstapenia Najomcovi. V takom pripade je Prenajfmater 
opravneny v pisomnom odstapeni urEif den vypratania Predmetu najmu aj na neskorgi den ako je 
den aannosti odstapenia. Zmluvne strany nie sa poirinne si z d8vodu takehoto odstapenia vratif 
dovtedy poskytnute pinenia, pokiar v tejto Zmluve nie je uvedene inak. Odstapenie nema spathe 
&inky. 

	

9.9 	V pripade skon&nia najmu vypovecrou je Najomca povirmy po6as plynutia vypovednej doby 
umoirtif Prenajimaterovi vstup do Predmetu najmu za Uelom jej predvedenia zaujemcovi o cralgi 
Najom Predmetu najmu a to v ramci obvyklych prevadzkovych hodin Najomcu, ako aj umiestnenie 
informacie vo vyklade Predmetu najmu o ponuke na prenajom Predmetu najmu. 

9.10 Najomca berie na vedomie aktualny technicky stay Trinice a sahlasi s qrtn, aby bol najom zaloieny 
touto Zmluvou ukon6eny oznamenim Prenajimatera o torn, e Predmet najmu a/alebo Ttinica je 
d'alej nesposobila z technickeho hradiska k tfiivaniu. V takom pripade sa najom kond dorue'enim 

Prenajimater: 	 Najomea: 



o.T.ážemni:;á'ood::?::.,zÍ:o::ňs::nzem::evdníč:anná?mdťh::::::t:rmĹ::ap:ee:;Jí:.abt:.ľ.JLeozp,rea:=::kýé:g

hľadiska k uži'vaniu, a to bez ohľadu na to, či je takýto lstav odstrániteľný alebo nie.

Článoklo    1
Spoiočné a záverečné udtanovenia

1

10.1ZÉ::3cmol;:ao;::hožúmd|au:|aýTho:ti::.aáakz::edzj::uk#sp|=íi:t:;tňo,žÍ::gmvJt:np|osdwpláš:ňoop=á=ae,:,

Zmluvnými  stranami,  za  rozhodujúci  deň  pre  nadopudnutie jej  platnosti  sa  bude  pokladať  deň,
v ktorom   druhá   zmluvná   strana   podpíše   Zmluvu i neskôr.   Zmluva   nadobúda účinnosť   dňom
nasledujúcimpodnijjzverejnenianacentrálnomregistrizmlúv.

`02Z:írn3:zčťa|h|y6,T,e,dozžľJa;jon:,c::aap.pá:#:tee:';:vÝýv.:`g.:'sú,:erozvovzz:::ľnessakonr:ídcihapprr.edg:s::

príslušnými  právnymi  predpismi  platnými  na  úzeihí  Slovenskej  republiky.  Zmluvné  strany  sa
výslovne dohodli na aplikácií ustanoveni' Obchodného: zákonníka na tento zmluvný vzťah.

10.3    Zmluva   sa   môže   menit'  alebo   doplňovať  výlučne l formou   p]'somných   dodatkov   podpi'saných
obidvomi Zmluvnými stranami.

104Zk:áuyY:e:es|:,a#yš::.dzo:|oud|káž;ovkzuntiaks:aĹreozkaup:čaít::alu;#áfookkuuľasnaá=eaddouv;Éao:;.rokunanáhradu

10.5    Ak sa neskôr ukáže, že niektoré z ustanoveni' Zmlu`T)  (alebo jeho čast') je neplatné, neúčinné alebo

::ľakinoastt:r:éĹ:a;a;t:n::eprlnao:t,SáaTšeíťŤ=s::i:ťeebn:nŕmT:gna::::boosťznoesTáa;az,:cne;slčeads:kdnoetpiau|:ät;,
ustanovenia)   alebo   samotnj   Zmluvy.   V   takomto  |pn'pade   sa   Zmluvné   strany   zaväzujú   bez
zbytočného    odkladu    nahradit.    takéto    ustanoveni$    Oeho    časť)    novým    platným,    účimým
avykonateľným   ustanovením   tak,    aby   bol   zachc|vaný   účel,   sledovaný   uzavretím   Zmluvy
a dotknutým ustanovením.                                                   Í

10.6    Doručovanie pre účely Zmluvy sa vykonáva a považ+je za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa
doručuje na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy a to aj Ý pn'pade, že došlo k jej zmene, avšak povinná
strana túto zmenu neohlásila alebo osobne. Obe Zmlúvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne
oznamovať zmenu  adresy  si'dla bez zbytočného odkl4du, najneskôr však do 5 pracovných dní od

právoplatnosti takejto zmeny. Doručenie Nájomcovi jé riadne (platne a účinne) vykonané aj vtedy,
ak  Prenajímateľ  domčuje  zásielku  osobne  v  PredmetF  nájmu  určenom  podľa  Zmluvy.  V prípade

pochybností  sa  zásielka  považuje  za  doručenú  uply+uti'm  tretieho  dňa  po  uložení  doničovanej
zásielky  na  pošte  v pn'pade,  ak  Zmluvná  strana  dc|ručovanú  zásielku  neprevezme.  Akákoľvek
doručovaná zásielka je považovaná za riadne (platne + účinne) doručenú aj v prípade, ak Zmluvná
strana,  ktorqj  je  zásielka  doničovaná,  odmietne  prevziať  zásielku,  a to  ku  dňu  odmietnutia  jej

prevzatia.
10.7    Zmluvná strana berie na vedomie, že v súvislosti so sp|acúvaním osobných údajov a/alebo osobných

údajov  členov  štatutámeho   orgánu,   spoločníkov/akdonárov,   zamestnancov  a poverených   osôb
druhej zmluvnej strany je viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade s čl. 90 nariadenia Európskeho

parlamentu  aRady  (EÚ)  2016/679  z  27.   apn'la  201q  o  ochrane  fyzických  osôb  pri  spracúvaní

?šoeb.nÉc:éúndaa::Ľe:|eoo:oánr:Te#:;,:aaigjc|het:,,#::,enkit.o,?amuss,a§z,TiäJke.nsamč:`:ťi2,|985'ž.6íF:

;d::[re=3no,:žä€cnT,,Ťž:jcohvo:áovaztTmerčeana[í:::t:npeo=,ľ:[teokht,+ovtťd=ázkínuo;Vsínpeoní::::;;:,íczha::#a[:oa;

;e;oÍ:;amí::d;iizí:Íuf::;Í:;Jiiiíu'e:Í.oap:::ô;:;:;Í;ij-ií;iau:ĺ!aas:sľ:Íiinžľín:.;a:č;;zíj:-y?v;.toÉi:Í;::::::d;:;;::Íy;
osoby  podľa   tohto  bodu  Zmluvy  o povinnosti  zachbvávať  mlčanlivosť,   a to   aj   po  zániku  ich

právneho vzťahu  k zmluvnej strane, a o rizikách a nárokoch spojených s porušením tejto povinnosti.
10.8    Zmluvná strana berie na vedomie, že druhá Zmluvná sťrana spracúva jej osobné údaje, osobné údaje

členov  jej  štatutámeho  orgánu,  štatutámych  zástupcc)v,  kontaktných  osôb  a  jj  zamestnancov  v
nevyhnutnom rozsahu na účel plnenia podl.a  tejto Zm|uvy. Zmluvná strana zároveň vyhlasuje, že
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Zmluvna strana: 
AYB SK s.r.o. 
zast: . Volodymyr Ayb 

AYB SK s.r.o. Bi 	4.4'104 38 
ICO 5128 

212071M226.9.2022  

osoby podra prvej vety tohto bodu boll poueene o ich pravach v oblasti ochrany osobm'rch adajov 
a povinnosti zachovavaf mleanlivosf, eo potvrdzuje svojim podpisom. 

10.9 Zmluvne strany vyhlasuja, e sti oboznamene s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatrq'Tmi pravnymi 
predpismi v oblasti ochrany osobOch Udajov, o potwdzuja svojim podpisom. 

10.10 Zmluvne strany vyhlasuja, e prijali naleiite organizaene a technicke opatrenia na zabezpeeenie 
ochrany osobmich adajov, a to najma pred ich zneulitim, znieenim alebo stratou alqrmkorvek 
speosobom. 

10.11 Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch (2) vyhotoveniach, jedno (1) vyhotovenie pre Prenajimatera 
a jedno (1) vyhotovenie pre Najomcu. 

10.12 Zmluvne strany vyhlasujit, e si tato Zmluvu pozorne preeitali, jej obsahu porozumeli, e vyjadruje 
ich slobodral a vainu vepru prosta akehokorvek omylu na znak eoho tato Zmluvu podpisuja. 

10.13 Tato Zmluva nahradza v§etky doterapie Ustne dohody Zmluvn)%ch Aran. 

Neoddeliterqmi prilohami tejto Zmluvy sa: 

Priloha e.1 — Nqrpis z registra Najomcu 
Priloha e.2 — Situaene vymedzenie Predmetu najmu v Trinici 
Priloha e.3 — Faktura/Splatkov)', kalenclar — danov3i doklad v salade so zakonom e. 222/2004 Z.z. 

Zmluvna strana: 
EKO — podnik verejnoprospeinch pric 
zast.: JUDr. Daniel Hulin: 

EKO - podnik VPS 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 

ItO: 00491870 WC: 2020887022 
DPH: SK.20208117022 

/ 
	  dna 26.9.2022 

odtlaeok peeiatky a podpis 

odtlaeok peeiatky a podpis 

Rueiterske vyhlasenie  
Volodymyr Ayb, nar.: 	 , bytom 
tSrmto ako railer vyhlasujem, le osobne spinim za Najomcu v§etky povinnosti a zavazky Najomcu voi 
Prenajimatefovi podfa tejto zmluvy a/alebo v savislosti s nou, ako aj podra inch zmluv, ktore majti 
uzavrete alebo v buducnosti medzi sebou uzavrn, pokial ich tento nespini riadne a yeas, a to aj bez 
osobitnej vy'rzvy adresovanej Najomcovi. 

Zmluvna strana: 
Volodymyr Ayb 
mate!' 

 

dna 26.9.2022. 

 

podpis 

 

Prenajimatef: 	 Najomca: 
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Situaene vymedzenie Predmetu najmu v Budove Trinice 

EKO -podnik VPS 0 z  
Halakva 20, 832 90 Bratislav 

ItO: 00491870 	20208870: 
DPH: 

JUDr. Daniçl IJSiImn 
EKO podnik verejnopthfvnch slubeb 

prenajfmatel' 	 mijomca 



tKU - poanik verejnoprospesnycn siuzieo, maiasova iv, IssL vu aratisiava 
Bankove.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 	 491 870 
tislo tiEtu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 

	
IC DPH: SK2020887022 

FAKTORA E. 12022073 
Variabilni symbol: 12022073 

K zmluve C'islo: 16/2022 

Uel najmu: potraviny, potravinovY tovar, ukrainske*gpeciality 

Predmet podnikania: kCipa tovaru na üely jeho predaja koneEnemu spotrebiterovi 
(maloobchod) alebo inYm prevadzkovaterom iivnosti (verkoobchod) 

Odberater: AYB SK s.r.o. 
Adresa: Budovatersk5 38,080 01 PreS'ov 

ItO: 51 288 478 	 I DPH: SK2120712902 
Prevadzkaren: 109,110 	 plocha: 	24,18 m2  

Predmet najmu 	 jednotkoya 
	

jednotka 	mnoistyo jednotka 	spolu [C] 	spolu [C] 
cena 	 roIne 	mesane 

prevadzkareri 
samostatnY sklad 

zrava 50% 10/2022-3/2023 

180,00 
110,00 

50,00 

18,18 
6,00 

1,00 

m2 	 3 272,40 
m2 	 660,00 

1 966,20 

272,70 
55,00 

163,85 

Celkom za predmet najmu: 1 966,20 163,85 
Celkom za slutby [V+N]: 3 222,96 268,58 
1. Tepla iiiitkova voda 10,7040 €/m3/rok 5,00 m3 	 53,52 4,46 

2. Vzduchotechnika 43,3689 €/m2/rok 24,18 m2 	 1 048,66 87,39 

3. Chladenie 18,4366 €/m2/rok 24,18 m2 	 445,80 37,15 

4. Poriadkova sluiba/Vlastna ochrana 11,2817 €/m2/rok 24,18 m2 	 272,79 22,74 

5. Upratovanie 3,8725 €/m2/rok 24,18 m2 	 93,64 7,81 

6. Deratizacia/dezinsekcia/dezinfekcia 3,7326 €/m2/rok 24,18 m2 	 90,25 7,53 

7. Fond udr2by a °pray 60,0000 C/n6j./rok 1 najomca 	60,00 5,00 

8. Hygienicke zariadenia 60,0000 C/najlrok 1,0 koeficient 	60,00 5,00 

Spolu za sluiby 'V": 177,08 
9. Elektrick6 energia priama 0,2538 €/kWh 1 100,00 kWh/rok 	279,18 23,27 

10. Elektrick5 energia reiijna 6,6935 €/m2/rok 24,18 m2 	 161,85 13,49 

36,76 
11. Odpad zakladny 125,0000 €/prev./rok 1 prey. 	125,00 10,42 

12. Odpad zvYgenY 187,5000 C/previrok 
13. Odpad znlienY 62,5000 C/prev./rok 

10,42 
14. Kurenie 20,0288 €/m2/rok 24,18 m2 	 484,30 40,36 
15. Vodne a stone 2,0120 €/m3/rok 15,00 m3 	 30,18 2,52 
16. Zraikova voda 0,7127 €/m2/rok 24,18 m2 	 17,23 1,44 

Spolu za sluiby "N": 91,50 

EKO podnik VPS 03 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 

/
ItO: 00491870 DIt: 2020887022 

DPH: SK2020887022 

26.09.2022 	 - 
Vystavil: 	

u 	
Prevza I: 



E:Äu -poan[K vere|ľloprospesnycn sluzleD, rlalasova zu, tl3z yu Bral:lslava

č.:Tok:ť:Í:psoÍ3:i:::;i T:oboa:ä:8S;o5V7eon;kooo,8a.S.                                                                                                    :g3:p4H9:1s3í32088702 2

SPLÁTI(OVÝ   KALENDÁR l |   FAKTÚRA
Variabilný svmbol:     1ZOZ2073

Cenysú uvádzané  v  €

ĺzhodnÝVSDouÍ~aťorivšetkÝchiednotlivÝchúhradáchfaktúrvn

K zmluve čislo:     16/2022

0dbei.ateľ:     AYB SK s.r.o.

Adresa:     Budovateľská 38,08o 0i prešov   1

lčo:     51288 478                                           lčIDPH:  SK2120712902

nájom            nájom               nájom               služby               služby               služ

pol.č.      bezDPH         DPH20%        sDPH                  bezDPH            DPH20%        sDbH

y            spolu                uhradiť do           dátum dodania
k úhrade                                          nájmu a služieb

53,71              322/29           518,91             31.10.2022               31.10.2022

53,71              322|29           518,91             30.11.2022               30.11.2022

53,71              322j29           518,91             31.12.2022               31.12.2022
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Výpis z Obchodného registra okrésného súdu Prešov
Tento výpjs má len informatĺvny charakter a nié je použiteľný pre právne úkony !

Oddlol:   Sľo

Obchodné meno:

Sl'dlo:

'Čo:

Deň záplsu:

Právna forma :

Pľedmet člnnostl :

Spoločníc[:

Výška vkladu každého
spoločnika:

štatutárnyoľgán:

Konanle menom
sP0ločnostl:

Základné lmanle:

Dátum aktuallzác[e
údalov:

AYB SK 8.ľ.o.

3rué*vv%rosäí 38                                                  ,
1

511  288 478

01.03.2018                                                                                               1

Spoločnosť s ručertĺm obmedzeným
1

Poskytovan[e s[už[eb v lesni'ctve a poľovnĺctve      1

#api:á3:ahrťd7aaiEi:'YnJ#r:ťá%`Žk:°v:čľnoémmž]::ťsbt:ľĽteeĽ°oV:bcm

;;:b=,ad°:;adcu°cvhaýn::jvf,:::::hzý::e:::°k::::,Zs:|°:;,prút,"ich
úpľava, oprava a údržba                                                  ,

Uskutočňovanle stavleb a lch zmlen                           ,

Pri'pravné pľáoe k reallzácll stavby
1

Dokončovscle stavebné práoe prl ľeallzácll exterldrov a l nterlérov

Opľacovanle drevnej rimoty a výroba komponentqv z dreva
1

Zámočni.ctvo                                                                                1

11ésáľstvo                                                                                           |

Kovoobľábanie                                                                       ,

#vy:teyÉ#lĹ±35Ô6/i 4                                       '

Eiešfl°flv °8o oi                                                           (

Volodymyr Ayb                                                                          1
Vklad: 5 000 EUFI Splatenó: 5 000 EUR                          1

konateF                                                                                           |

##:texf#+áx±3586n 4                                      !
Prešov OSO 01
Vznlk funkcle: 05.06.2018

®fl
1

ZEe®#p2*#é#uk°on#hk%:##u"#pnoe,#n°"®`#'p##as%o#é"
vl88tnoručný podp[s.

5 000 EUF` Rozsah splatenla: 5 000 EUF]

1

23.09.2022

Vložka čĺslo:   35985fl]

(od : 01.03.2018)

(od:30.11.2019)

(od : 01.03.201 ®)

(od:01.03.2018)

(od : 01.03.2018)

(od : 01.03.2018)

(od: 01.03.2018)

(od: 01.03.2018)

(od:01.03.2018)

(od: 01.03.2018)

(od:01.03.2018)

(od : 01.03.2018)

(od: 01.03.2018)

(od: 01.03.2018)

(Od: 01.03.201e)

(od: 01.03.2018)

(od : 26.05.2022)

(od : 26.05.2022)

(od: 01.03.2018)

(od : 26.05.2022)

(od: 01.03.2018)

(od: 01.03.2018)



-

Dátum výplsu :                          26.09.2022

oo%hh:,:ä:ľa::egips:rjľsa?:ľcáhvooddn::op:uež#ieestFfilkať:::oa:::|saaEE

si`dla 1  spisovej  značky 1  priezviska a mena osoby

AktuálnezmenylAutomatizovanédoplnenieidentifikačLýchúdajovlKomktynaregistrovésúdy
Formuláre na podávanie elektronických hávrhov na zápis do OR

Zoznam osôb, ktoré môžu byt' vymazané ( §768s OBZ)


