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...„.a. 	 --1 	 ;e, Atlit (14A 74,  

ZMLUVA 0 NiUME  

	/01)12022 

dlinok 1 
Zmluyne strany 

Nazoy: 	EKO - podnik yerejnoprospegnSich  
so sidlom: 	Halakva 20, 832 90 Bratislava 
Zast-UpenSi: 	JUDr.Daniel Hulin  
IOC): 	00 491 870 

DPH: 	SK2020887022 

/d'alei aj „Prenajimatel'/ 

a 

N azov/Obchodne 	 meno: 1311Z-i-  n 0. ,  
TAticifofrA- 	SMopt. 3,CA 77SLA-V4_ 

tlitrAanD7 lzastl4c9;00.e  

Registraene 6islo/zapisanSi: 
............ 

Sidlo: 

35"q6:34o  

Predmet 6innosti: 
pk.)001-Ins6,(In`roose  

In 

ree/T  yek pedg 
ye 	spojenie: 
NO Coco 0022.9 oSQfj 

Kontaktna osoba: 

e-mail 	adresa: 	.1 

Ft_C< ix 



ustanoveniami Obchodneho zakonnika tato 

Zmluvu o najme ........................... .......... zo 	Zo.(2.0  
/ d'ale' len ako Zmluva" / 

tlanok 2 
tvodne ustanovenia 

2.1 	
Prenajimatel' je prispeykovou organizaciou zriadenou 

postupom podra zakona 6. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s 
uznesenim 6. 2/1

990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva 
mestskej 6asti Bratislava — Nove Mesto, konandho 

dna 2
0.12.1990, ktor vykonava spravu majetku Mestskej 6asti 

Bratislava - Nov 
e Mesto, Junacka 1, Bratislava alebo majetku, kto 	bol mestske.  6asti zveren 

2.2 Najomca je 	  
osobou 

podnikajacou podra pravneho poriadku Slovenskej republiky 
predmetom 	einnosti 	najrna 	v 	oblasti: 

Najomca ma zaujem 
v ramci svojej podnikaterskej 6innosti zif6astnif sa podujatia 

tlanok 3 
Predmet zrntuvy a Predmet nVmu 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je aprava pray a povinnosti Zmluvri..9ch 
strati pri name 6asti pozernku s prislu§enstvom v sprave 
Prenajimatera v prospech Najomcu.  

3.2 Prenajimater vyhlasuje, e vykonava spravu nasledovnSich 
nehnuternosti — pozemok parcela registra „C" 6. 10403/2, 
o v/mere 10.440,00 m2  druh pozemku Ostatne plochy, ktore 
sa zapisane na LV 6. 1226 pre k. t. Nove Mesto, obec 
Bratislava — m. 6. Nove Mesto, okres Bratislava III vo 
vlastnictve Hlavneho Mesta SR Bratislava v evidencii 
Okresneho aradu Bratislava, katastralny odbor.  

3.3 Prenajimater prenechava 6ast' majetku definovaneho v bode 3.2 
tohto elanku Zmluvy do do6asneho taivania nasledovne:  

- ease pozemku s prislu§enstvom, ktor tvori spevnena plocha 
o celkovej rozlohe nriaximalne 15m2  na jeden 
prives/foodtruck/stanok (rozmer dets14ch atrakcii sa mo'le 

pri6om ich poeet bude 14, bez porastu za iteelom 
.et 



„Ppedmet  nájmu")  za  čo  sa  Nájomca  zaväzuje  uhradiť
Prenajímatel'ovi    nájomné    dohodnuté    v    tejto    Zmluve.
Situačné    vymedzenie    části    pozemlnL    ktorý    má    byť
Predmetom nájmu podľa tejto Zm]uvy tvori Prílohu č. 2 tejto
Zmluvy. Nájomca vyh]asuje, že takéto vymedzenie Predme"
nájmu   je   dostatočne   zrejmé   a   určité,   pričom   situačné
vymedzemie,  ktoré  tvorí  Prílohu  č.  2  tejto  Zmluvy  súhlasí
Podľa osobnej obhliadky so stavom na mieste samom a voči
takémuto vymedzeniu nemá výhrady a súhlasí s tým, čo má
tvoriť Predmet nájmu. Po skončení podujatia bude zreá]nený
nakoľko dkladom

článok 4
Učel ná

4.1    Predmet    nájmu    sa    prenajíma    Nájomcovi    za    účelom
prevádzlcovania predajných stánkov   učených  na prezentácíu
produktov  a ambulantmý  predaj,  ktorý  predmet  činnqsti je  v
súlade  s  oprávnením  na  výkon jeho  podníkateľskej  činno§ti
s    nasledovným    sortimentom    jedlo,    nápQje,    pochutiny,

tovar určen na konzumáciu.
4.2  Rozriestnenie  a uloženie  predajných  privesov  však musí  za

každých    okolností    rešpektovať   rozlohu    Predmetu    nájmu
v  súlade  s  článkom  3  tejto  Zmluvy  a  musí  byť  schválený
osobou zod vednou za stranu Prena

4.3  Nájomca nie je  oprávnený  bez predchádzajúceho písomného
súhlasu využívať Predmet nájmu  na  iný  účel  ako  dohodnutý
v  tejto  Zmluve.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  Nájomca je

ovím Predmet ná mu užĺvať.
4.4   Nájomca   podpisom   Zmluvy   potvi.dzuje,   že   sa   o§obnou

prehliadkou oboznámíl so stavom Predmetu nájmu a tento je v
stave spôsobilom na dohodnutý účel a nevykazuje žiadne
ktoré   by  \mu   bránili   v   užívaní   Predmetu   nájmu   na   účel
dohodnuý touto Zmlwou a že od Prenajímateľa sa nevyžaduje

*žiadna  úprava,  prispôsobenje,  pripadne  iné  plnenie  vrátane
zabezpečenia    súhlasov    úradov    v    súvislosti    so    stavom

vlastnosťami   Predmetu   nájmu   v   čase  jeho   odovzdania.
ájomca berie na vedomie práva tretich osôb vzťahujúcich saL
pozemku,  ktorého  časť tvori  Predmet  nájmu  a voči  týmto

právam  tretich  osôb,  ktoré  mu  nebrária v  užívaní  Pi.edmetu
mu na dohovorén účel nemá

čMnok 5
Dol,a ná



`}.



podľa bodu 6.4 tejto Zmluvy, nespotrebovanú časť ceny nájmu
po odpočĺtaní všetkých nárokov zo  strany Prenajímateľa voči
Nájomcovi, Premjímateľ vráti Nájomcovi najneskôr do 30. 6.
2022

Článok 7
Práva a ovinnosti Zmluvn ch strán

Podčlánok 7.1
Poistenie redmetu ná

7.1.1         Nájomcovi  sa  odporúča uzatvoriť a na vlastné náklady
po celú dobu nájmu udržíavať v  platnosti  a účimosti poistné
zmluvy, ktoré budú pokrývať poístenie jeho majetku, ktorý sa
nachádza na Predmete nájmu a škody spôsobené tretim osobám
v súvislosti s užĺvaním Predmetu nájmu. V prĺpade, že takéto
poistenie Nájomca neuzavrie, nemôže si v pripade odcudzenia,
poškodenia alebo hocijákej  ďalšej  škody na vlastnom majetku
álebo      voči     tretím      osobám     túto      škodu      uplatňovať
u Prenajímatel'a, V prípade, že je takáto škoda uplatnená vočĺ
Prenaj ímateľovi, zaväzuje sa ju uhradiť Nájomca bezodk]adne
po doručeri výzvy zo strany Prenajímatel'a a predložení výzvy
na  jej   úhradu   zo   smny   tretej   osoby.   Täkéto   plnerie   sa
nepovažuje za bezdôvodné obohatenie na strane Prenajímateľa,
ale plnenie záväzku Nájomcu uplatneného treťou o§obou voči
Prena ímaterovi

7.1.2         Nájomca  berie   na  vedomie   a  uznáva,  že  akékoľvek
poisteirie   uzavreté   zo   strany   Prenajímateľa  vztmujúce   sa
k Predmetu nájmu sa nebude vzťahovať na majetok Nájomcu,
bez ohľadu na skutočnosť, či je tento majetok zabudovaný do
Predmetu ná mu a]ebo níe.

7.1.3        Nájomca i prenajímatel. Úmto vzájomne potvrd*jú, že
si  neuplatnia  nároky  m  odškodnenie  vočí  druhej  Zmluvnej
strane za straty alebo Škody ,na majetku v tom rozsahu, v akom
je takáto strata alebo Škoda poškodeném uhradená z prislušnej
poistnej      zmluvy,      uzatvorenej      ,podľa      tejto      Zmluvy
Prenajímatel'om alebo Nájomcovi, a to ku dňu vzniku takýchto
nárokov.

Podčlánok 7.2
držba redmetu ná

7.2.1 Nájomca je povinný počas doby nájmu nepretržite udržíavať
poriadok     a     čistotu      na     Predmete     nájmu,      ako      aj

ezprostrednom okolí Predmetu nájmu
...

a samotiiého ri



poskytovania slulieb a zabezpe6f, aby sa odpad a mile emisie, 
ktore vznikajil v siivislosii s jeho e'innosfou na Predmete najmu 
negirili v okoli Predmetu najmu a neobfaIovali tretie osoby. Za 
vim it6e1om je Najomca povinny v celom rozsahu vykonavaf 
ildrIbu a Upravy Predmetu najmu spojenii s ulivanim Predmetu 
najmu, ako aj opravy a udrIbu zariadeni, ktore sit na Predmete 
najmu umiestnene bez ohl'adu na vYgku nakladov na takuto 
ildelbu a upravu, vratane vgetkYch inta1ácii, prislugenstva 
a vybavenia umiestneneho v sileasnosti resp. kedykorvek 
v budiicnosti na Predmete najmu. Plnenie tejto povinnosti 
zabezpeeuje Najomca bez zbyto6neho odkladu a vY1u6ne na 
vlastne naklady. S ohl'adom na charakter Predmetu najmu sa 
Zmluvne strany dohodli, e Prenajimatel' nezabezpe6uje liadnu 
udelbu, upravy a opravy Predmetu najmu, ani zariadeni 
a ingtalacii na Predmete najmu. Ak uvedene prace v zmysle 
predchadzajimej vety Najomca bez zbytoeneho odkladu 
nezabezpe6i sam, je tak opravneny urobif Prenajimatel' na 
naklady Najomcu.  

7.2.2 	Najomca nie je po6as doby najmu opravneny bez 
predchadzajuceho pisomneho suhlasu na Predmete najmu 
vykonaf iipravy, stavebne zmeny a ingtalaciu novYch 
technologickych a inch zariadeni a stavebnYch prvkov 
Najomcu, ktore budii mat' charakter kongtrukcii pevne 
spojenYch so zemou (d'alej len „Upravy"). Ziadost' o udelenie 
sahlasu na Upravy musi obsahovaf opis poladovanych Uprav. 
Satlas Prenajimatel'a s Upravami nezaklada Prenajimaterovi 
aktikorvek zodpovednosf za spravnosf, dostatoanose resp. 
sitlad Uprav s prislugnYmi pravnymi predpismi a platnymi 
technicicYmi normami. Ustanovenim tohto bodu nie sü 
dotknute Drobne Apravy, ku ktorym je sih1as Prenajimatera 
s Drobnymi Opravami udeleny podpisom tejto Zmluvy.  

Funkenosf (udrlbu, opravy a servis) investicii Najomcu (na 
jeho vlastne naklady) zabezpeeuje Najomca  

v celom rozsahu bez obmedzenia.  
7.2.3,  Najomca sa zavazuje, 2e akekorvek Drobne iipravy aialebo 

Upravy a ulivanie Predmetu najmu budir realizovane ta4m 
spOsobom, aby nerugili a/alebo neobmedzovali hlukom, 
prAnosfou, vibraciami, pachom a d'algimi nepriaznivSimi 
vplyvmi tretie osoby neprimeranyfin sposobom. Najomca sa 
zavazuje vykonavaf akekorvek Upravy a po torn, eo obdrial 
k takStrnto Upravam vgetky povolenia a suhlasy dotknutch 
organov a organizacii, }dare sa zavazuje si zabezpeeif 
samostatne a na vlastne naklady. 

7.2.4 Najomca je povinny u2ivat' Predmet najmu v salade s 
pravnymi predpismi, platnmi technicl4mi normami a 

n 
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škoda  na  majetku  alebo  živote  á  zdravít\osôb  a
nesmie  použ{vať  látky,   postupy   a  zariadenia  poškodzujúce
životné prostredie výpami, hlukom (reprodúkovanou hudbou
a pod.)  a vibrácíami  alebo  inak, nad hranícu prípustnú podľa

rislušn ch noriem ch na území Slovenske
7 2.5 Nájomca je zodpovedný 2a bezpečný technjclý stav svojich

zariadení   použĺvaných   na   Predmete   nájmu   alebo   v  jeho
bezprostrednom  okoli',  je  povínný  zabezpečjť  ích  predpísané
odbomé prehliadky a skúšky, ako aj  odstráneníe závad v nich
uveden

7.2.6 Nájomca je povimý na viditel'nom mieste v bezprostrednom
okolí     Predmetu     nájmu,     kde     bude     vykonávať     svoju
podnikateľslú činnosť, umiestniť cenníky/váhy poskytovaného
sortimentu a na účtovanie poskytnutých služĺeb a produktov

lučne re stračné kladníce.
7.2.7  Povinnosti  stanovené  v  tejto  Zmluve  sa v  p]nom  rozsahu

vzt'ähujú  aj  na  zamestnancov  Nájomcu,  čĺ  ĺné  osoby,  ktoré
Nájomca  poverí  alebo  splnomocní   výkonom  jeho   činnosti
v  súvislosti  s  užívaním  Predmetu  nájmu  a  prevádzkovaním
svojej   čimosti.   Porušenje   povinností   podľa   tejto   Zmluvy
Úmito   osobamí   má   za   následok   aj   porušenie   povimostí''
Samotn Omcom.

Podčlánok 7.3
Prevzatie a vrátenie Predmetu ná

7.3.1         Nájomca je povinný predmet nájmu prevzíať dňa 22.
2022 medzi 10:00 hod a 12:00 Iiod. (kontaktná osoba: Zuzana
Knriťová,  tel  0908  \498  5$2,  okrem  pripadu  vymedzeného
v  tejto  Zmluve,  keď  Prenajímateľ  rie  je  povinný  Predmet
nájmu Nájomcovi odovzdať: Neprevzatie Predmetu nájmu zo
strany  Nájomcu  nemá  vplyv  na  povímosť  Nájomcu' platiť

Omné_
7.3.2         0 prevzatĺ predmetunájmu sa spíše protokol, ktoĺý bude

obsahovať  mjmä  opis  Predmetu  nájmu, jeho  stavu,  vrátane
stavu    a    čísiel    meradíel    energií    dodávaných    k    stavbe,
nachádzajúcej  sa `na Predmete nájmu,  a vyhlásenie Nájomc
že    Predriiet    nájmu\  bez    výhrad    preberá    pok.aľ    bud

ímateľ trvat' na s ísanĺ takéhoto rotokolu.
7.3.3  V pripade skončenia Nájmu je Nájomca povinný na vlastné

náklady  do  2  pracovných  dní  odo  dňa  skončenia  nájmu  z
akéhokoľvek dôvodu a mkoľvek s sobom:

vypratať  Predmet  nájmu  -  odstráníť  z  Predmetu
kýkoľvek   `hmotný    majetok   Nájomcu,    či   tretích    osôb
vrátame   rekonštrukcie poškodeného   zatrávnenja  piípadn
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nachádzajúce  sa  na  Predmete  nájmu.   V  prípade,   že  je
Nájomca   registrovaným   platcom   DPH,   k   ftkturovamej
hodnote bude pripočítaná DPH platná v čase zdanitel'ného
plnenia.   Zmluvné   strany   sa  dohodli,   že  v   prípade,   že
Nájomca  z  pozície  dodávateľa  faktúru  nevyhotoví,  môže
v súlade so Zákonom o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004
Z.  z.    túto  Íúktúm v  mene  a na  účet Nájomcu vyhotoviť
Prenajímatel', na čom sa Zmluvné strany výslovne dohodli a
Nájomca akceptuje takto vyhovenú fáktúru. Faktúru v mene
a na účet Nájomcu vyhotowje Prenajímateľ podl'a zákona
členského štátu, vktorom e miesto dodanja vecĺ

d)        Prenajímateľ    zaplati'    ftkturovanú    sumu    na    účet
Nájomcu alebo povihnosť zaplatiť túto sumu zarikne  in]h

ôsobom zániku záväzkov.

Po  splnení uvedených  podmienok  sa  Nájomca  zaväzuje  na
základe tohto článku Zmluvy všetky  Prenajĺmateľom spĺsané
hnutel'né a nehnuteľné veci,  ktoré  ostali  na Predmete nájmu
previesť  na  Prenajímateľa  za  uvedenú   sumu,   pričom   pre
prípad pochybností platí, že zaplatemím sumy 100,-EUR bez
DPH sa považuje za vysporiadanú aj protihodnota toho, o čo
sa    zvýšila    hodnota    Predmetu    nájmu.    Prenajímatel'   je
oprávnený   úhradu   uvedenej   sumy   reälízovať   aj   fomou,
započítania tejto pohľadávky Nájomcu voči svojím splatným

pohl'ádávkam. Na účely tohto ustanovenia sa nárok Nájomcu
stane splamým mámym  uplynutím  dodatočnej, lehoty  podľa

ĺsm. b tohto bodu Zmlu

Podčlánok 7.4
Dalšie ľáva a ovÉnnosti zmluvn ch stl.án

7.4.1        Nájomca je oprávnený prenechať predmet nájmu aleb
jeho časť do podnájmu (alebo 'do uŽívanía z akéhokoľvek titul
a akýnkoľvek spôsobom) 1en s výslovným a vopred udeleným
písomným   súhlasom  Prenajímatel'a,   daným  pred  uzavretí
príslušnej    zmluvy    o    podnájme    (inej     zmluvy).     Súhla
Prenajímatel'a musí byť daný sko súhlas s konkrétnym zne
zmlwy o podnájme (inej zmluvy), ktorú má Nájomca
uzavrieť.

v úmysl

Ak vyššie uvedeným spôsobom súhlas Prenaj ímateľa nebol



ómu v  súlade S touto Zmluvou talĹ  äby Nájomca užívaním
nájmu   nespôsoboval    Prenajímateľovi    a   tretĺmPTedTnetu

osobám Škodu ani hrozbu vzniku škody, ani ich neobmedzovál
v ich užĺvacich a rávach.

7.4.3  Nájomca  je  povínný  v  prípade  nebezpečenstva  hroziacej
alebo  vmiknutej   škody   na  zdrav`'   alebo  majetku  umožriť
Prenajĺmateľoví,     pripadne    inej     poverenej     osobe    alebo

osobe dľa zákon na Predmet
7.4`4   Prenajímateľ   je   oprávnený   po   predchádzajúcej   dohode

kedykoľvek  kontrolovať  plnenie  povimosti'  Nájomcu  podľa
tejto Zmluvy a užívanie Predmetu nájmu a za ýmto účelom
vstupwať  'na  Predmetu   nájmu.   V  pripade,   že   k  dohode
o  kontrole  nedôjde,  je  Prenajímatel'  tak  oprávnený  urobiť
v termine o,známenom Prenajímateľom, a to aj za predpokladu,
že omca sa v tomto temíne v Predmete nenachádza.

7.4.5  Nájomca je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  ínfomovať
Prenajímatel'a o všetkých skutočnostiach bráníacich riadnemu
užívaniu Predmetu ná



danie povolenia na predaj vyrobkov a poskytovanie 
Ldieb na trhovom mieste. 

12 Najomca je povinn9 poulivaf na Predmete najmu 
kompostovatern9, biologicky rozloiiterny riad, pohare 
a pribory a slarnky v si1ade s STN EN 13432 v platnom zneni / 
dalej len ,EN 13432"/ a na vyzvanie opravnen9ch °sob sa 
preukizaf certifikatom vydanym autorizovanou skigobliou 
podl'a EN 13432. V pripade, ak Najomca nespini povinnosf 
podl'a predchadzajiicej vety tohto bodu Zmluvy, je povinny 
pou2ivar system vratnych poharov realizovan9 poeas trvania 
podujatia Novomestsk9 festival yin 2022 Zaroveri je Najomca 
povinn9 pri predaji sortimentu poOivaf kompostovaterne, 
bio1ogick9 roz1o2iterne vrecka a ta§ky z papiera, prip. 
bioplastu.  

7.4.13 Najomca je povinnY doddiavaf poeas doby trvania 
podujatia zakaz predaja liehu, destilatov a spotrebitersky 
balen9ch a1koholick9ch napojov a zakaz rozlievania 
alcychkorvek alkoho1icic9ch napojov s v9nimkou t9ch, lctore stl 
uvedene v 61anku 4. tejto Zmluvy.  

7.4.14 Najomca je povinny &vat' logo Novej Trinice, EKO 
podnilai VPS a logo mestskej 6asti Bratislava — Nove Mesto 
v ramci akejkorvek d'algej komunikacie na socialnych siefach 
(Facebook, lnstagram a pod.) v ramci propagacie Najomcu a 
podujatia NovomestskY festival yin 2022.  

Poddanok 7.5 
Zmluvne pokuty  

	

7.5.1 	Zmluvne strany sa dohodli, e okrem pripadov 
uvedenSfch v tejto Zmluve ma Prenajimatel' narok na zmluvnii 
pokutu vo vIgke 150,- EUR za kaide jednotlive porugenie 
povinnosti ustanoveqch v bode 4.1, 4.2, 7.2.1 a2 7.2.6, 7.3.1, 
7.4.1 — 7.4.3, 7.4.6 - 7.4.13, 7.4.14, 7.4.16-17 tejto Zmluvy, 
a to aj opakovane. Zmluvna pokuta je splatna na v)"Tzvu 
Prenajimatera.  

	

7.5.2 	Zaplatenim zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy 
nezanika povinnosf, spinenie ktorej zmluvna pokuta 
zabezpe'ouje, ani narok na nahradu gkody v celom rozsahu.  

(.1anok 8  
SkoOenie najmu 

8.1 Najom skonei uplynutim dohodnutej doby najmu 
s uplatnenim podl'a bodu 5.1 tejto Zmluvy.  



nutim dohodnute  doby najmu.  

tmater mMe od te'to Zmlu odstit s it' ak: 
) Najomca prenecha Predmet najmu alebo jeho east' do 
podnajmu v rozpore s touto Zmluvou;  
b) Najomca diva Predmet najmu v rozpore so Zmluvou alebo 
pravnymi predpismi; t. j. ak Najomca porugi niektorii zo 
svojich povinnosti prevzatch touto Zmluvou alebo 
pravnymi predpismi a nezjedna napravu ani v dodatoene 
poskytrtutej lehote;  
c) Najomca je v omegkani s tihradou Isiajomneho alebo trial° 
petidneho pinenia podra tejto Zmluvy a tato nebola 
zrealizovand do 9.5.2022 pri zalohe a do 3 dni od dordenia 
zdtovacej faktitry. 	U6inky odstivenia a zanik najmu 
nastava okamihom dordenia pisomneho odstupenia 
Najomcovi. V takom pripade je Prenajimater opravne0 v 
pisomnom odstupeni ureif deh vypratania Predmetu najmu aj 
na neskorgi den ako je den dinnosti odstitpenia. Zmluvne 
st-rany nie sü povinne si z dovodu takehoto odstupenia vratif 
dovtedy poskytnute pinenia, pokiar v tejto Zmluve nie je 
uvedene inak. Odstimenie nema spathe dinky.  

danok 9 
Dorueovanie 

9.1 	Pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy sa dordujit druhej 
zmluvnej strane osobne alebo prostrednictvom dopordenej 
zasielk-y na adresu uvedenit v tejto Zmluve. Najomca je 
povinn kadi zmenu adresy ohlasif Prenajimaterovi. 
V pripade, e takuto zmenu neohlasi, je Prenajimatel' povin4 
preverovat' alctualnu adresu na doru6ovanie pisomnosti 
liajomcovi v obchodnoinfiivnostenskom registri a v pripade 
rozporu zapisu adresy Najomcu podra obchodneho registra 
s adresou uvedenou v zahlavi tejto Zmluvy bude dordovanie 
prebiehaf na adresu uvedenit v obchodnom/iivnostenskom 
registri. Zasielka sa povaluje za dordenit v deh, ked' ju 
dotknuta zmluvna strana prevzala alebo odmietla prevziat'. 
V pripade, 2,e druha zmluvne strana zasielku nepreberie, 
pova'luje sa zisielka za dordenit v den, ked' sa z akehokorvek 
dovodu vratila ako neprevzata. V pripade dordovania 
prostrednictvom kurierskej shay sa zasielka povahje za 
dordenit dnom jej prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo 
dnom, ked' sa zasielka vratila ako neprevzata odosielatel'ovi.  

(kinok 10 
nverdne ustanovenia 



v den, v Ictorom ju podpigu opravneni zastupcovia oboch 
luvnych stran. Ak neclojde k podpisaniu tejto Zmluvy v ten 

sti den oboma jej ZmluvnYmi stranami, za rozhodujaci den 
pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladat' den, v ktorom 
druha zmluvná strana podpige Zmluvu neskor.  
Zmluva nadobuda Udinnosf &lam nasledujiscim po dni jcj zverejnenia v Centralnom registri zrnItiv v sulade s 
usianovenim § 47a Obaanskeho zikonnika. Najomca berie na vedotnic, c na nadobudnutie ainnosti Zmluvy sa 
vytaduje jej zverejnenic prostrednietvom CRZ, a6m sigilasf.  

10.2 	Zmluvne strany sa zavazujit, e v pripade, ak sa 
podstatne zmenia podmienky, lctorych spinethe povasiuju za 
podstatne, zosUladia Zmluvu s aktualnym stavom, vo forme jej 
pisomnych dodatkov, ktore budu chronologicicy eislovane. 
Zmluvne strany sa dohodli, e zmluvny vzfah zaloleny touto 
Zmluvou sa s vynimkou ust. § 663 a nasl. Obaianskeho 
zalconnika o najomnej zmluve bude riadit prislugnymi 
ustanoveniami zakona a. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika 
V platnom zneni.  

10.3 	Zmluvne strany sa zavazujit, 2e sa vyvarujii alcychkorvek 
krokov, ktore by znemo2ni1i, 	alebo spochybnili prava, 
povinnosti alebo zavazky, ktore sit predmetom tejto Zmluvy.  

	

10.4 	Zmluvne strany sa dohodli, 2e pripadnO spory tYkajace sa 
zavazkov a povinnosti vplYvajUcich z tejto Zmluvy sa zmluvne 
strany zavazujit prednostne riegif osobriSim rokovanim.  

	

10.5 	Ak niektore ustanovenia Zmluvy nie sü celkom alebo 
seasti iteinne alebo neskor stratia ainnosf, nie je tYm dotknuta 
platnost" ostatnych ustanoveni. Namiesto neiteinnYch 
ustanoveni a na vypinenie medzier sa potaije itprava, ktord, 
pokiar je to pravne moine, sa 6o najviac pribUuje zmyslu a 
iteelu Zmluvy, pokial' pri uzatvarani Zmluvy Zmluvne strany 
tiito otazku brali do iwahy.  

	

10.6 	Zmluvna strana berie na vedomie, e v sitvislosti so 
spracavanim osobnYch adajoy a/alebo osobnYch Udajov elenov 
§tatutameho organu, spolanikov/akcionarov, zamestnancov 
a poverenYch ()sob druhej zmluvnej strany je viazand 
povinnosfou ml6anlivosti v sUlade s at. 90 nariadenia 
Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 
2016 o ochrane fyzickYch °sob pri spracnvani osobnYch 
itclajov a o vornom pohybe takychto ildajov,IctorYm sa zruguje 
smernica 95/46/ES (v§eobecne nariadenie o ochrane udajov) 
(d'alej len „Nariadeniel a ust. § 79 zakona 6. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobnych udajov a o zmene a dopineni niektorych 
thkonov v zneni neskorMch predpisov (d'alej ten „Zakon"), 
Zachovavaf mleanlivosf podra tohto bodu zmluvy sit povinn1 
aj jej zamestnanci, jej gtatutarni zastupcovia, elenovia jej 
§tatutarneho organu, kontaktne osoby ako aj ostatne osoby, 
ktore prichadzaja akjfmkorvek sposobom do kontaktu 
s osobn<imi idaimi. Povinnosf nodl'a tohto bodu Zmluvv 



a berie na vedomie a nema voei tomu iiadne vOrady. 
luvna strana sa zavazuje vopred poueif vgetky osoby podra 

tohto bodu Zmluvy o povinnosti zachovavaf mleanlivost, a to 
aj po zanilcu ich pravneho vzfahu k zmluvnej strane, 
a o rizikach a narokoch spojenStch s porugenim tejto 
povinnosti.  

	

10.7 	Zmluvna strana berie na vedomie, 2e drnha zmluvna 
strana spradiva jej osobne tadaje, osobne ad* olenov jej 
gtatutarneho organu, gtatutarnych zastupcov, kontaktnSfch osob 
a jej zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu na tièel pinenia 
podra tejto Zmluvy. Zmluvna strana zarovefi vyhlasuje, 
osoby podl'a prvej vety tohto bodu boli poueene o ich pravach 
✓ oblasti ochrany osobnj/ch odajov a povinnosti zachovavaf 
mleanlivosf, eo potvrdzuje svojim podpisom.  

10.8 Zmluvne strany vyhlasujii, 2e su oboznamene 
s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatnjimi pravnymi predpismi 
✓ oblasti ochrany osobt*h ndajov, o potvrdzujii svojim 
podpisom.  

	

10.9 	Zmluvne strany vyhlasujU, e prijali 'Waite organizaene 
a technicke opatrenia na zabezpeeenie ochrany osobnS/ch 
ildajov, a to najma pred ich zneuiitim, znieenim alebo stratou 
al4mkol'vek sposobom.  

	

10.10 	Zmluvne strany, zhodne kaida vyhlasuje, 2e je pine 
sposobila a opravnend na tento pravny fikon, 2e nikoho 
neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahujii ich 
slobodnii, va2nu, ureitit a zrozumiternii vol'u, prejavena bez 
tiesne alebo napadne nevSfhodOch podmienok.  

	

10.11 	Zmluvne strany zhodne vyhlasuja, e si tUto Zmluvu 
pozorne preeitali, jej obsahu porozumeli a na znak ich suhlasu 
so vget4mi jej ustanoveniami ju podpisujii opravneni 
zastupcovia oboch zmluvriS/ch stran.  

	

10.12 	Tato Zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, prieom 
Prenajimater obdri jedno vyhotovenie a Najomca jedno 
vyhotovenie.  

	

10.13 	Neoddeliternmi prilohami tejto Zmluvy  

Prtiolta Z. I - Vimis zprisluinaho mantra 

Maim 6 2 -Situaane vimiedzerse Predrneu naimu v priertora - Odom% 

Hilda 6 1 -FaIntira elatiov9 dcklAd v stilecla so vakonan 6. =.../t 2004 Z z. 

Wild= 6 4 - POZIARNOBEZ.PIitNOSTNE POKYNY - ..Noveniestski. testrval vat 20= 

Prtlabit 6 5 • Kncleit ultovnika ..Novornestslcy festival vin 2022- 
Pridoisat. 6 - Usinentasie l•tattskal anti Ilnitislarra -N'. Mestn, mideinnia 	prounslis ivormalio pi/Moira. i4L,,Lunu 

odpadom pi pile hicati konams podunitia „Nov cancsiski festival in 2022  

Zmluvria strana: 
EKO — podnik verejnoprospe:414ch sIuieb 
zast: JUDE Daniel Hulin (poverenY vedenim) 



podpis  
‘P/g/ 3 P 0 Zmluvna strana: 

EKO podnik VPS 0 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 

. JD, 	 .IC0: 00491870 MC: 2020887022 

dna 	2022 	 DPH: SK2020887022 

odtlaeok pthatky a 

ru6ter 
f/L'A Dif-Ok dna  44. 404 oe.t14.2  

podpis 
4/ 

ilk*404   
IT iCtIOVII ii. 

Sitl Og BnAtislave r 

11)5 963 iC/ , 'rit.,.. 
202081963  

Obct.. :sit Oikrav.stv., sic.,“ oA I. 
WIWI: 5ro \hoila t.: 311192,13 

A 	 / J 
	71-)/ 	̀,7A Alt)  

BT, ji.r.o. 
Tplichova 	A.1 02 Bffitisiave 

-464511963 • • 

oasoi-M411% dnaDbci• 	;  ,  
odt1a6ok 	__.....y  a poc pis r 

zast: 

ROiterske vyhhisenie 1')RT 	0  - 	IJ 

?-)1)U0 	
nar.: 	 bytom 

	 , Omto ako mate 
vyhlasujem, e osobne spinim za Najomeu vAetky povinnosti 
a zAvazky Najomcu vo6 Prenajimatel'ovi podl'a tejto zmluvy 
aialebo v sitvislosti s tiou, ako aj podl'a inch zmlüv, ktore majti 
uzavrete alebo v buditcnosti medzi sebou uzavril, pokial' ich tento 
nespini riadne a vas, a to aj bez osobitnej Nr/zvy adresovanej 
Najomcovi.  

/rnluvnd strana 



- 0)1711  

POtIARNOBEZPEtNOSTNE 	POKYKY 

.,Novonicstski-  fcctivrit 	nlitoiwr 2022"  

Pravnicke a podnikajuce fyzicke osoby, ktore si prenajali predajne 
stanky si povinne zabezpdovaf pinenie tYchto povinnosti na 
iiseku ochrany pred posiiarmi poeas trvania podujatia 
"NovomestskY festival vin oktober 2022" v silade s § 4 a 5 zakona 
NR SR e. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poliarmi v zneni 
neskorlich predpisov a vgeobecne zavaznych nariadeni hlavneho 
mesta SR Bratislavy:  

1 Strpief vYkon preventivnych protipokiiarnych kontrol 
opravnenYmi osobami na vYkon tejto kontToly a bez odkladu 
odstranovaf zistene nedostatky.  

2. KakdY stanok musi byts.  vybavenY vhodnym druhom 
hasiaceho pristroja s dostatoenYm mnokstvom hasiva, tak, aby 
trhovnik vedel vykonar prvotnY haseny zasah v pripade 
vzniku pok'iaru v jeho stanku. Pre stanky je povinnY hasiaci 
pristroj prenosny 6 kg pra§kovY. V pripade, ak by mohlo 
dOjsf k po'kiaru tukov v stanku ( friteza, verke panvice s 
olejom a pod.) stanok vybavif aj prenosnYm hasiacim 
pristrojom 6 1, ktorY umoktiuje hasenie pdiarov triedy F. 
Hasiace pristroje musia byf plame minimalne do konca roku 
2022.  

3. Poeinaf si tak, aby nedochadzalo k vzniku pokiarov najma:  

a. pri pou2ivani tepelnych, elektricicYch, plynovYch a inych 
spotrebieov  

b. pri skladovani, manipulacii a poukivani horl'avych, 
horenie podporujucich alebo pokiarne  

c. nebezpeenych latok,  
d. pri manipulacii s otvorcnYm ohhom  
e, skladovar material tak, aby nedoMo k zaprataniu 

imikovYch ciest, zniieniu moknosti evakuacie osa.  
4 Nevykonavaf kiadne neodborne zasahy do elektrickej 

tieto moku vykonaf len osoby s prislignou 
ocibornou sposobilosfou, neprefaiovaC eleIctricke obvody 
nadmerny, m pripajanim elektrickYch spotrebieov.  

5. Spotrebiee poukivaf len ked'si v dobrom technickom stave a 
za podinienok uvedenych v navode vyrobcu, nepoukivat' 
pcaodeno tepelne spotrebiee.  

6. Spotrebiee iMtalovaf v bezpeenej vzdialenosti od horfavYch 
materialov a v silade s navodom od vYrobcu.  

7. Spotrebiee prevadzkovaf za staleho dozoru. Bez dozoru 
mono preva.dzkovaf len take spotrebioe, ktorych kon§trukene 
vyhotovenie to dovol'uje a je to uvedene v navode vyrobcu.  

8. Dodrkiavaf zakaz faieenia v DredainYch stankoch. 



ynov je mane ten podl'a ustanoven'i vyhla§lcy 6.124/2000 
z., v jednom stanku gastro prevadzky skladovat' max. 2 

frage PB flia§ t. j. 1 fl'8a prevadzkova a 1 fl'a§a ( 
pohotovostna alebo zasobna ). V priestoroch trhov nie je 
moine zriadir*iiaden sklad horl'a*h plynov.  

10 Maximalne prikony pre jednotlive stanky si ttrene 
nasledovne:  
a. stanok typ 1 pre dareekovS,  sortiment a stanok typ 2 pre 

balene potraviny - 3kW;  
b. stanok typ 3 pre predaj jedla ureeneho na priamu 

konzumaciu typ obeerstvenie, stanok typ 5 pre predaj 
napojov - 12kW.  

Do keideho stanku bude nain§talovanSi rozvadzae s istenim 
pre tieto maximalne hodnoty celkoveho prikonu elektrickej 
energie / 12kW alebo 3kW - podra typu stanku I.  

11. Dodr2iavaf pokyny a usmemenia vydane Protipo2iarnou 
asistenenou hliadkou pritomnou na VellonoenS/ch trhoch.  

12. Po skoneeni prevadzkovej doby :  
a. zhasnuf horiace svieeky;  
b. vypnue elektricke spotrebioe a odpojif ich zo zasuvlcy.  

13. V pripade vzniku poiiaru :  
a. poloasie sa paiar uhasie vlastnj,m prenosn57m hasiacim 

pristrojom;  
b. v suvislosti so zdolavanim paiaru nevyvolaf 

bezdovodne paiarny pop lach, vykonaf nevyhnutne 
opatrenia pre zachranu ohrozeOch osob a na 
zamedzenie §iretna paiaru;  

c. posIcytnuf pomoc zasahujocej hasieskej jednotke a na 
v:crzvu jej velitera poslcytntif vecne prostriedlcy na 
zdolanie poliaru;  

d. privolae pomoc na telefonnych eislach:  

IntegrovanSt zachrannjr systCni 	 112  

Hasi6kS,  a zachrannS,  &var hl. mesta SR Bratislavy 
150 

Doleiite telefenne 
Elektrirne 0800 111 567 
Plynarne 0850 111 727 
VodArne 0800 121 333 
Tiesnove volania 
Policia 158 
7,4ehrannisIiih 	 I. 16 155 



pade, ak Hasi6s4 a zachrannS, iltvar Hlavneho mesta SR 
tislavy urei vo svojom rozhodnuti ine podmienky 

odujatia, najomca sa zavazuje uzavriet' s Prenajimatel'om 
dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktoreho bude akceptacia 
podmienok ureenS/ch v rozhodnuti Hasieskeho a zachranneho 
irtvaru Hlavneho mesta SR Bratislavy.  

Prtlnhn L 5 k Zmluve 

Kodex trhovnika „Novomestskj• festival vitt 2022" 

KaRIST predajca vellonoench trhov sa zavazuje dodr'Ziavat' 
KOdex dobreho trhovnika a viesf svojich predajcov k 
dodrliavaniu nasledovnSich zasad:  

- Svojim spravanim a pristupom, pornakanmi produktami a 



maximalnu spokojnosf  navgtevnikov. 	  
Budem dbaf na kvalitu a 6erstvosf porrakanYch tovarov, 
pochutin a sluIieb.  

Ka'Mao zakaznika pozdravim a na zaver predajneho 
rozhovoru pod'akujem.  
Budem dbaf na poriadok, eistotu a hygienu poniikanych 
tovarov a pochutin, stanku aj okoliteho priestoru ako aj 
pracovneho ob1e6enia predajcov.  
Dodriim vgetky zmluvne podmienky najmii stanku,budem 
chranif majetok a naklady prevadzkovatera, regpektovaf 
upozornenia spravcu trhov.  

- Zabezpeeim riadne oznaeenie poniikanYch tovarov, pochutin a 
viditeThYmi cenovkami.  

- Budem separovaf recyklovaterny odpad vznikajuci pri 
prevadzke.  

Podra Kodexu dobreho trhovnika sa Najomca ako predajca 

zavazuje k nasledovnYm povinnostiam, a to:  

- original povolenia umiestnif na viditernom mieste 
(pravy horns,  roh stanku) a na vyzvanie opravnenYch 
°sob sa preukazaf tYrnto povolenim.  
pri predaji ob6erstvenia:  
o preukazaf sa povolenim k einnosti od prislugneho 

organu verejneho zdravotnictva;  
o preukazaf sa dokladom o kitpe 

biodegradovaternYch materialov;  
o dodrliavaf zasady osobnej hygieny, zabezpe6if v 

umyvacom dreze tee'ku teplit vodu a vlastria 
smetna nadobu;  

o obsluhujiici personal musi mat' vyhovujiice 
pracovne ob1e6enie a musi byf zdravotne a odborne 
sposobilY;  

o vgetky potraviny vratane pokrmov musia byf 
znameho povodu, zdravotne negkodne, v 
spotrebnych lehotach, podavane do nenavratnYch 
obalov, v mieste konania akcie musia byt' k 
nahliadnutiu doklady o nadobudnuti tovaru;  

o pri priprave a podavani poknnov musi byf 
dothliavany teplotnY ret'azec, v dostato6nom 
mnoZstve musia byf zabezpe6ene chladiace 
zariadenia na uskladnenie potravin vy2adujilcich 
chladenie, nakladaf s tukom/olejom pou'±itOn pri 
priprave jedal v sulade s ustanoveniami zakona 6. 
79/2015 Z. z. o odpadoch.  



diia 	2022  
odtlaeok peei' 
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Vypis z Obchodneho registra Okresneho suclu Bratislava I 

Tento vypis ma len informativny charakter a nie je pouiiterny pre pravne dkony 

Oddiel: Sro 

Obchodne meno: 

Sidlo: 

ICO: 

Den zapisu: 

Pravna forma: 

Predmet dinnosti: 

Vloika 	38192/B 

BIRT, s.r.o. 	 (od: 11.11.2005) 

Talichova 17 
Bratislava 841 02 

35 963 107 

11.11.2005 

Spolodnost s rudenim obmedzenym 

kupa tovaru na Odely jeho predaja konednemu spotrebitel'ovi 
(maloobchod) v rozsahu vol'nej iivnosti 

kupa tovaru na Cidely jeho predaja inYm prevadzkovaterom iivnosti 
(verkoobchod) v rozsahu vol'nej iivnosti 

sprostredkovaterska dinnost v oblasti obchodu v rozsahu vol'nej 
livnosti 

reklamna a propagadna dinnost' v rozsahu vol'nej iivnosti 

pohostinska dinnost' 	 (od: 11.11.2005) 

(od: 11.11.2005) 

(od: 11.11.2005) 

(od: 11.11.2005) 

(od: 11.11.2005) 

(od: 11.11.2005) 

(od: 11.11.2005) 

(od: 11.11.2005) 

(od: 11.11.2005) 

Spolodnici: 

Vy§ka vkladu kaideho 
spolodnika: 

predaj na priamu konzumaciu nealkoholickych a priemyselne 
vyrabanych mliednych napojov, koktailov, plva, vina a destilatov 

Vladimir ..lano  
Talichova 17 
Bratislava 841 02 

Vladimir Jano 
Vklad: 6 638,78 EUR Splatene: 6 638,78 EUR 

Vladimir Jano§ 
Vklad: 200 000 Sk Splatene: 200 000 Sk 

Vladimir Jano§  
Talichova 17 
Bratislava 841 02 
Vznik funkcie: 11.11.2005 

(od: 11.11.2005) 

(od: 11.11.2005) 

(od: 29.09.2010) 

(od: 11.11.2005 do: 28.09.2010) 

(od: 11.11.2005) 

konatel' 	 (od: 11.11.2005) 
gtatutarny organ: 

Konanie menom 
spolodnosti: 

Zakladne imanie: 

Konatel' kona v mene spolodnosti samostatne. 	 (od: 11.11.2005) 

6 638,78 EUR Rozsah splatenia: 6 638,78 EUR 

200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk 

bal§ie pravne skutoanosti: Spoloonost bola zaloiena zakladatel'skou listinou dna 06.10.2005 v 
zmysle prisItAnych ustanoveni z.d. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik. 

Datum aktualizacie Udajov: 19.10.2022 

Datum vypisu: 	 20.10.2022 

0 obchodnom registri SR I Navod na pouZlvanie OR! I  Na§a adresa 
Vyhl'adavanie podl'a : obchodneho mena I identifikaeneho eisla 

sidla I spisovej znaeky I priezviska a mena osoby 

(od: 29.09.2010) 

(od: 11.11.2005 do: 28.09.2010) 

(od: 11.11.2005) 



Aktualne zmeny I Automatizovane dopinenie identifikadOch iidajov I Kontakty na registrove sady 
Formulare na podavanie elektronickkch navrhov na zapis do OR 

Zoznam osob, ktore molu bye vymazane ( §768s OBZ) 



CV• 

(n) 



Usmernenie Mestskej easti Bratislava — Nove Mesto, oddelenie iivotneho 

prostredia a iizemneho planovania k nakladaniu s odpadom pri prilditosti 
konania prileiitostnch trhov 

1. Prevadzkovatelia 	vykonavajOci 	predaj 	napojov, 	obderstvenia, 	potravin 	a ineho 

nepotravinoveho sortimentu musia ma f povolenie k dinnosti od prislutneho organu 

verejneho zdravotnictva, prip. pisomne oznamenie o zadati dinnosti v sOlade s § 52 ods. 8 

zak. d. 355/2007 Z.z.. 

2. Predaj potravin, pokrmov a napojov a ineho nepotravinoveho sortimentu je moine realizovaf 

na bezpraS'nom mieste z predajm)ch stankov, ktore moiu by otvorene iba z prednej dasti, 

v ktorej je umiestneq predajO pult. V stanku musia by pracovnici aj potraviny chraneni 

pred nepriaznivcrmi vonkaj§imi vplyvmi. Vystavovane a skladovane potraviny a napoje musia 

byf zabezpetene proti akernukorvek znedisteniu. 

3. Pre uvedenu dinnosf je potrebne zabezpedif vodu, ktora spina poiiadavky Vyhlagky MZ SR E. 

247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej 

vody, programe monitorovania a mana2mente rizik pri zasobovanf pitnou vodou v zneni 

neskorich predpisov v mieste konania hromadneho podujatia. 

4. Pri stankoch s predajom napojov a pokrmov je potrebne zabezpedif dostatodne mnoistvo 

odpadoqch nadob a kontajnery na talc; komunalny odpad a ich pravidelne vyprazdnovanie 

podra potreby a okolie predajneho miesta udriiavaf v distote. 

5. Pre zamestnancov stankov s predajom potravin, pokrmov a napojov musia byf zabezpedene 

WC vo vzdialenosti do 100 m a musia byf oddelene od zachodov pre konzumentov. 

6. V pripade predaja pokrmov a napojov je potrebne zabezpedif zachody pre konzumentov vo 

vzdialenosti do 100 m. 

7. Napoje a obterstvenie podavaf len do nenavratrolch obalov. 

8. Zariadenia na osobn6 hygienu je potrebne vybavif dostatansim mnoistvom toaletnsich 

potrieb (tekute mydlo, papierove utierky, dezinfekcia na ruky), podas podujatia v nich 

zabezpedif dozor, priebeine distenie a dezinfekciu. 

9. Pred zadatim podujatia a pa skondeni podujatia zabezpedif vytistenie dotknutsich priestorov. 



Datum vystavenia 

Datum dodania 

Datum splatnosti 

Konst. symbol 

Spec. symbol 

21/10/2022 

21/10/2022 

22/10/2022 

FO: 	 PP 
Banka dodavatela 

ZmItiva / Obiednilvka 

Prima banka Slovensko, as. 

1805707008 / 5600 	 1/10/2022 

	  BIC KOMASK2X 

I BAN: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 

FaktOra 
	

29 
(vanabiln9symbol) 
	

202229 

Odberatel': 

BIRT s.r.o. 

Talichova 17 

841 02 Bratislava 

100: 35963107 
	

D10 : 2022081963 	10 DPH: SK2022081963 

Dodavater: 	 lOO: 00491870 DIO: 	2020887022 
10 SK2020887022 

EKO-PODNIK VPS 

Hala§ova 20 
832 90 Bratislava  

Nazov a druh tovaru / sluThy 

 

Dphi Lyno MJ CenaflAJ Celkom Eur 

         

Fakturujeme vam za prenajom obchodneho priestoru/verejneho priestranstva na prevAdzku 
vALho predajno-prezentafteho zariadenia na podujati „Novomestskli festival vin 2022" konanli dna 
22.10.2022 v Mestskej Tr2nici na ancovej ulici 	112 Bratislava nasledovne: 

prenAjom obchodneho priestoru 
	

20 
	

90.00 	90.00 

 

Spolu : 	90.00 

ZD 20% : 	90.00 DAR 20%: 	16.00 

 

TOTAL : 	108.00 

   

K OHRADE: 	108.00 

Pernecka Ofga 	 tel : 44 259 920 Vystavil : 


