
ZMLUVA 0 NAJME 
//10/ 	/OD/2022 

Clanok 1 
Zmluvne strany 

Nazov: 
so sidlom: 
Zastitpeny: 
ItO: 
IC DPH: 
Bankove spojenie: 
Oslo Uttr: 
e-mail adresa: 
/cfalej aj „Prenajimater"/ 

a 

Nazov/Obchodne meno: 
Sidlo: 
KO: 
DIC, IC DPH: 
tatutamy ziastupca: 

Registraene eislo/zapisany: 
Predrnet einnosti: 
Bankove spojenie: 
Cislo 
Kontaktna osoba:  

EKO - podnik verejnoprosp6nych sIuieb 

Halaova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr.Daniel Huhn 
00 491 870 
SK2020887022 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
ekovpsw.ekovps.sk  

FAJ s.r.o. - Vino Jura§ek 
Cerovska 214/5, 900 81 Senkvice 
44726481 
2022810130, SK2022810130 
Ing. Eugen Juragek 
OR OS Bratislava 1, vi. e. 57776/13 
vyroba napojoy 
Slovenska sporiterria a.s. 
SK88 0900 0000 0051 7073 7358 
Ing. Adriana Barathova 

e-mail adresa: 	 infogvinojurasek.sk, +421 911 644 662 
hfalej aj „Najonica" a spolu s Prenajimaterom d'alej aj „Zmluvne strany"/ 

uzatvaraju v zmysle § 663 a nasl. zakona 40/1964 Zb. Obeianskv zakonnik v zneni neskor4ich predpisov 
a prislugnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika tilt° 

Zmluvu o najme 	7-4Z2 	zo chia e491°. 1012- 
cralej len ako „Zmluva" / 

Clanok 2 
Ovodne ustanovenia 

2.1 Prenajimater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podra ziakona e. 377/1990 Zb. 
o hlavnony meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s uznesenim e. 2/1990 z 2. 
zasadnutia Miestrieho zastupiterstva mestskej easti Bratislava — Nove Mesto, konaneho dria 20.12.1990, 

ktory vykonava spravu majetku Mestskej easti Bratislava - Novi Mesto, junacka 1, Bratislava alebo 

majetku, ktorY bol mestskej easti zvereny. 
2.2 Najomca je pravnickou osobou podnikajUcou podra pravneho poriadku Slovenskej republiky 

s prvdmetom itinnosti najma v oblasti: vyrobv hroznoveho vina. Najomca ma zaujem v ramci svojej 
podnikaterskej drinosti zirC:astnif sa podujatia NovomestskY festival vina 2022. 



Oinok 3 
Predmet zmluvy a Predmet najmu 

	

3.1 	Predmetom tejto Zmluvy je tiprava pray a povinnosti Zmluvnych stran pri najme easti pozemku s 
prisluAenstvom v spriive Prenajimatera v prospech Najomcu. 

	

3.2 	Prenajimater Thlasuje, e vykonava spravu nasledovnych nehnuternosti - pozemok parcela registra 
„C" e. 10403/2, o 'mere 10.440,00 m2  druh pozemku Ostatne plochy, ktore sn zapisane na LV e. 1226 
pre k. ü. Nove Mesto, obec Bratislava - m. e. Nove Mesto, okres Bratislava 111 vo vlastnictve Illavneho 
Mesta SR Bratislava v evidencii Okresneho itradu Bratislava, katastralny odbor. 

	

3.3 	Prenajimater prenechava east' majetku definovaneho v bode 3.2 tohto elanku Zmluvy do doeasneho 
uiivania nasledovne: 

east* pozemku s prisluAenstvom, ktory tvori spevnenti plocha o celkovej rozlohe maximalne 15m2  na 
jeden prives/foodtruck/stanok (rozmer cletskYch atrakcii sa mole 	prieom ich poet bude 14, 
bez porastu za ueelom prevadzkovania predajnych privesov ureenych na a.mbulantny predaj; touto 
Zmluvou Najomcovi (cralej aj „Predmet najmu"), za eo sa Najomca zavazuje uhradif 
Prenajimaterovi najomne dohodnute v tejto Zmluve. Situaene vymedzenie easti pozemku, ktory ma 
byf l'redmetom najmu podra tejto Zmluvy tvori Prilohu e. 2 tejto Zmluvy. Najomca vyhlasuje, 
taketo vymedzenie Predmetu najmu je dostatoene zrejme a ureite, prieom situadne vymedzenie, 
ktore tvori Prilohu e. 2 tejto Zroluvy sithlasi podra osobnej obhliadky so stavom na mieste samom 
a voei takemuto vymedzeniu nema vyhrady a salasi s tym, eo ma tvorif Predmet najmu. Po 
skoneeni podujatia bude zrealneny nakorko je podkladom pre vypoeet najmu. 

danok 4 

'1)&1 najmu 

	

4.1 	Predmet najmu sa prenajima Najomcovi za neelom prevadzkovania predajnych stankov ureenYch na 
prezentaciu produktov a ambulantny predaj, ktorY preclmet einnosti je v sulade s opravnenim na 
vYkon jeho podnikaterskej einnosti s nasledovnym sortimentom: jedlo, napoje, pochutiny, dopinkovy 
tovar ureeny na konzurnaciu. 

	

4.2 	Rozmiestnenie a ulogenie predajnych privesov v§ak musi za kahlYch okolnosti re§pektovaf rozlohu 
Predmetu najmu v snlade s elankom 3 tejto Zmluvy a musi byf schvaleny osobou zodpovednou za 
stranu Prenajimatera. 

	

4.3 	Najomca nie je opravneny bez predchaclzajnceho pisomneho suhlasu vytiiivaf Predmet najmu na iny 
neel ako dohodnutY v tejto Zmluve. Zmluvne strany sa dohodli, ire Najomca je povinnY Predmet 
najmu uNvaf. 

	

4.4 	Najomca podpisom Zmluvy potvrdzuje, e sa osobnou prehliadkou oboznamil so stavom Predmetu 
najmu a tento je v stave sposobilom na dohodnuty flee] a nevykazuje liadne vady, ktore by mu branili 
v ukivani Predmetu najmu na neel dohodnuty touto Zmluvou a ie od Prenajimatera sa nevy2aduje 
iiadna Ilprava, prisposobenie, pripadne ine pinenie vratane zabezpeeenia sithlasov t:tradov v snvislosti 
so stavom a vlastnosfami Predmetu najmu v ease jeho odovzdania. Najomca berie na vedomie prava 
tretich oseb vzfahujncich sa k pozemku, ktoreho as tvori Predmet najmu a voei tymto pravam tretich 
°sob, ktore mu nebrania v u'2ivani Predmetu najmu na dohovorenyiieel nema vyhrady. 

Climok 5 
Dam niijmu 

5.1 	Zmluva sa uzatvara na dobu ureitit, a to na termin konania podujatia Novomestsky festival vin 2022 
dna 22. 10. 2022 (sobota) od 14:00 hod. do 22:00 hod., prie.'om predmet najmu blade odovzdanY 22. 10. 
2022 medzi 10:00 hod. a 12:00 hod. a najonica je povinny zabezpeeif v tento den rozloienie svojho 
prezentaeno predajneho stanku. Kontaktnou osobou je Zuzana Kmifova, tel.: 0908 498 582. 



5.2 

/ 5.3 

Niijomca je povinny poeas doby najmu podl'a predchadzajuceho odseku tejto Zmluvy zabezpeeif 
nepretriity predaj dna 22. 10. 2022 v ease od 14:00 hod. do 22:00 hod., teda po cella dobu trvania 
podujatia. 
Najomca je povinny bezodkladne po skoneeni predajnej doby Predmet najmu opustif, najneskor vgak 
do 24:00 hod., prieom je povinny zabezpeeif Predmet najmu tak, abv zamedzil vzniku gkody. 

Clanok 6 
Nalomne a snvisiace platby, Platobne podmienky 

	

6.1 	Najomca sa na zaklade tejto Zmluvy zavazuje platif za ugivanie Predmetu najmu najomne a 
prevadzkove naklady spojene s ugivanim Predmetu najnni. Prenajimater a Najomca sa dohodli na cene 
za u2ivanie Predmetu najmu podra tejto Zmluvy. 

	

6.2 	Cena najmu je zmluvnjrmi stranami dohodnuta nasledovne, a to vo vygke 90,00 EUR bez DPH za 1 ks 
prezentaeno-predajniiho stanku s rozlohou do 9m2 za ka2cl3p aj zaeaty, den, vratane odberu elektrickej 
energie /cralej aj Najomne"/. V pripade, ge je Najomca registrovaqm platcom DPH, k Najomnemu 
bude pripoeitana DPEI platna v ease zdanitelneho pinenia. Zmluvne strany sa dohodli na torn, ie 
Najomne Najomca uhradi najneskor 1 den pred konanim podujatia t.j. 21. 10. 2022 na zalohovej 
faktnre, ktorn Najomca ohdri mailom na mailovn adresu uvedenn v zahlavi tejto Zmluvy. Celkova 
cena Najomneho a lehoty splatnosti buck' uvedene vo Fakture s nalegitosfami danoveho dokladu v 
zmysle zakona e. 222/2004 Z. z., ktora tvori Prilohu e. 3 tejto Zmluvy. Okamihom dorueenia Faktury 
Najomcovi sa tato stava atom dortieenia neoddeliternou prilohou tejto Zmluvy. 

	

6.3 	Najomne sa povaiuje za uhradene dfiom pripisania platby v prospech bankoveho detu Prenajimatera 
uvedeneho v zahlavi tejto Zmluvy. 

	

6.4 	V pripade, ak najom skonei pred uplynutim dohodnutej dobv najmu z dovodov na strane Najomcu, 
prepada zaplatena cena najmu v pinej vyike v prospech Prenajimatera ako zmItivna pokuta, ak sa 
ZmItivne strany pisomne nedohodnti inak, ei'm nie su dotknute me naroky Prenajimatera, vypljwajnce 
z takehoto ukontenia najmu. 

	

6.5 	V pripade,'ie najom skonei z dovodu nezakladajnceho narok podra bodu 6.4 tejto Zmluvy, 
nespotrebovann east' ceny najmu po odpoeitani vgetkych narokov zo strany Prenajimatera voei 
Najomcovi, Prenajima ter vrati Najomcovi najneskor do 31. 10. 2022 

Clanok 7 
Prava a povinnosti ZmluvnYch stran 

PodOanok 7.1 
l'oistenie predmetu najmu 

7.1.1 Najomcovi sa odporitea uzatvorie a na vlastne naklady po cehi dobu najmu uddiavaf v platrtosti 
a neinnosti poistne zmluvy, ktore budn pokryvaf poistenie jeho majetku, ktory: sa nachiidza na 
Predmete najmu a gkody sposobend tretim osobam v savislosti s uIvanim Predmetu najmu. 
V pripade, e taketo poistenie Najomca neuzavrie, nemole Si v pripade odcudzenia, pogkodenia alebo 
hocijakej cralgej gkody na vlastnom majetku alebo voti tretim osobam tut° Akodu uplatfiovaf 
u PrenajimateTa. V pripade, 2e je takato gkoda uplatnena voei Prenajimaterovi, zavizuje sa ju uhradif 
Najomca bezodkladne pc) dorueeni qzvy zo strany Prenajimatera a predlogeni v)izvy na jej ithradu zo 
strany tretej osoby. Taketo pinenie sa nepovaluje za bezdovodne obohatenie na strane Prenajimatera, 
ale pinenie zavazku Nlajomcu uplatneneho trefou osobou voei Prenajimaterovi. 

7.1.2 Najomca berie na vedomie a uznava, 2e akekorvek poistenie uzavrete zo strany Prenajimatera 
vzfahujUce sa k Predmetu najmu sa nebude vzfahovaf na majetok Najomcu, bez ohradu na skutoenosf, 
ei je tento majetok zabudovanY do Predmetu najmu alebo nie. 

7.1.3 Najomca i Prenajimater t3irrito vzajomne potyrdzujn, e Si neuplatnia naroky na odgkodnenie voei 
druhej Zmluvnej strane za straty alebo fikody na majetku v torn rozsahu, v akom je takato strata alebo 
;kotia pokotienernu uhradenzi z prishAnej poistnej zmluvy, uzatvorenej podia tejto Zmluvy 
Prenajimaterom alebo Najomcovi, a to ku driu vzniku takVchto narokov. 
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Podclánok7.2
ÚdTžba predmeťu nájmu, jeho úpľavy a Bezpečnost`

7.2.i    Náj.omca je  povinný  poč.is  doby  nájmu  nepretržite  udrži®vat.  poriadok  a čistotu  na  Predmete  nájmu,
ako  aj  `Í bezpTostrednom  okoh.  Pi.edmetu  nájmu   a samotného  miesta  prevádzkovania  obchodného
zariadenia, atrakcie alebo poskytovania služieb a zabezpeäi., aby sa odpad a iné emisie, ktoré vznikajú
v súvislosti  s jeho číni`osľ.ou na  Predmete nájmu  nešírili  `r okolí  Predmet`i nájmu a neobt.ažovali  tretie
osoby.  Za  tým  účelom  je  Nájomca  povinný  v celom  rozsahu  vykonávat'  údržbu  a  úpravy  Predmetu
nájmu  spojL.nú  s užívanĺm  Predmetu  nájmu,  ako aj  opravy a údržbu  zariadení,  ktoré sú  na Predmete
nájmu  umiestnené  bez  ohl'adu  na  výšku  nákladov  na  takúto  údržbu  a  úpravu,  vrátane  všetkých
inš[alácií,    pn'slušenstva    a vyb@venia   umiesheného   v súčasnosti   re§p.    kedykoľvek   v budúcnosti
na Predmete nájmu.  P]nenie tejto povinnosii zabezpečuje Nájomca bez zbytcičného odkladu a výlučne
m   vlastné   náklady.   Sohl.adom   na   charakter   Predmetu   nájmu   sa   Zmluvné   slrany   dohodli,   že
Prenaji'mateľ   nezabezpečuje   žiadnu    údržbu,   úpravy   .i opravy   Predmetu   nájmu,    ani   zariadení
a inštalácii.   na  Predmete   nájmu.   Ak   uvedené   práce   v zmysle   pľedchádzajúcej   vety   Nájomca   bez
zb}/iočiiého odkladu  nez.ib(`zpeči. sárľ`, je  tak oprávnen.ý iirobit. Prenaj.ímater na náklady Nájomcu.

7.2.2    N,ijomĹ`€i  nie  je  počas  doby  nájmu  oprá`tnen,Ý  bez  predch.idzajúceho  písomného  súhlasu  na Predmeti>
nájmu   vykona!.   úpravy,   siavebné   ?.meny   a inštaláciu   nových   ti`chnologických   a iných   zariade"'
.i siavi.bných prvkov Nájomcu, ktoľé budú mat. charakter konštTukcií pevne spojených so zemou (ďalej
len  „Úpravy").  Žiadost.  o udelenie  si.ihlasu   ria  Úpravy  musí  obsahoval.  opis  požsdovaných  Úprav.
Súhlds  Pren.ijímatera  s  Úpravanii  ne7.tikladá  Prenaji.materovi  tikúkorvek  zodpovednost. za  správnost.,
dost.itočnosi`  resp.  súlad  Úprav  s pn'slušnými  právn}Jmi  predpismi  a  plamými  techr`ickými  nomami.

Ustanoveiii'm   tohto   bodu   nie   sú   dotknuté   Drobné   úpravy,   ku   ktorým   je   súhlas   Prenajímaiera
s Drobnými úpravami udelený podpisom tejťo Zmluvy.
Funkčnost. (údržbu, opravy a seľ\'is) in\ľesti`cii Nájomcu  (na jeho vlastné náklady) zabezpečuje Náiomca
v celom rozsahu bez obmedzenia.

7.2.3   Nájomca sa zaväzuje, že akékci]'vek Drobné úpravy a/alebo Úpravy a užívarie Predmem nájmu budú
realizované  takým  spôsobom,  aby  nerušili  a/alebo  neobmedzovalí  hlukom,  prašnost.ou,  vibráciami,

#:Tv:tFaa::íkmoir:eekpnúa,Tai#:ivppo'X:':,i:oe:ebá:2ab|ykn,eapkr#::a3#a:gisovb;rký",a::::::.z::Ífausj;
dotknu{ých orgánov a orgaľ`izácii', k[oré sa zaväzuje si zabezpečit. samostatT`e a na vlashé náklady.

7.2.4    Nájomca  je  povinný  užívat.  Predmet  nájmii  v  súlade  s  právnymi  predpismi,  platnými  technickými
i`orm.imi  a  h.ygienickými,  bezp.`čnostn.\'Jmi  a  protipožiamymi  predpismi  akmálne  plahými  na  územi'
Slovem5kej republíky t@k, aby nevznikla škoda nti majetku alcbo živote a zdraví osôb a nesmie použi.vat`
Iátky,   postupy  a   zariadenia   poškodzujúce  životné  prostredie  výparmi,   hlukom   (reprodukovanou
hudbou a pod.) a  víbráciami alebo ii`ak,  nad  hranicu  prípusmú  podra pri'slušných noriem pJamých na
územi. Slovenskej  republiky.

7.2.5    Náiomca je zodpovedný za bezpeťm.\.' technický stav svojich zariadeni. používaných na Pľedmete nájmu
alebo v jeho bezprostrednom okoli', je povinný zabezpečit. ich predpi'sané odbomé preliliadky a skúšky,
ako .ij odstTánenie závad `. nich wedených.

7.2.6    Nťiiomc.i.je   povinný   na   viditernom   míeste   vbezprostTednom   okolí   Predmetu   nájmu,   kde   bude
vykonávat.  svoju   podnikaterski`i   čii`nost.,   umiestnit'   cenníky/váhy   poskytovaného  sortimentu   a na
úč[ovanie posk}ĺmutých služieb a produktov využi`vat' \Jýlučr`e registračné pokladnice.

7.2.7    Povinnosti siano`ľené v tejto Zmluve sa v plnom rozsahu vzt'.ihujú aj na zamestnancov Nájomcu, či iné
osoby,   ktoré   Nájomca   poverí   alebo   splnomomí   výkonom   jeho   činnosti   v súvislosti   s už{vaním
Predmem  nájmu  a prevádzkovani.m  svojej  činnosti.  Pomšenie  po`Jinností  podľa  tejto Zmluvy  týmito
osobamĺ má za ná§ledok a). porušeníe povimosh' samotným Nájomcom.



Podčlánok 7.3
Pľevza!ie a vrátenie I'redmetu nájmu

7.3.1    Nái.omca je povimý Predmet nájmu prevziat` dňa 22. io. 2022 medzi 10:00 hod a 12:00 hod. (koniaktná
osoba:   Zu2ana   Kmit`o`rá,   tel   0908   498   582,   okrem   prípadu   vymedzeného   v[ejto   Zmluve,   keď
Prenajímater  rie  je  povinný  Predmet  nájmu  Nájomcovi  odovzdat`.  Neprevzatje  Predmetu  nájmu  zo
strany Nájomcu  nemá vplyv T`a povinnost. Nájomcu platit` NájoTT`né.

7.3.2    0 prevzati  Predmetu  náin`u  sa  spĺše  pľotoko],  ktorý bude obsaho\Jat` mjmä  opis  Predmetu  nájmu, j.eho

slavu,  vr.i[ane  st{ivu  a čl'siel   meradiel  energií  dodávaných   k sta`'bť.,   nachádzajúcej  sa  na  Predmete
nájmu,  a vyhláseníe Nájomcu,  Že  Predmet  nájmu  bez výhrad  prebt-Tá,  pokiaľ bude Pľemji'mater tr`.at.
i`a spi'sani' lakéhoto protokolu.

7.3.3    V prípade  skončenia  Nájmu  je  Náíomca  povinný  na  vlasmé  náklady  do  2  pracovných  dní  odo  dňa
skončenia nájmu z akéhokoľvek clôvodu a akýmkol.`Jek spôsobom:
a)   vypratat.  Predmet  nájmu  -  odstránit.  z Predmetu  nájmu  ak}'rkoľvek  hmomý  majetok  Nájomcu,  či

tretích osôb (vrátane rekonštrukiie poškodeného zaträvnenia pri`padne inej zelene);
b)  odstrániť z Predmetu  nájmu všeiky  Úpravy (techrické  zhodnotenie) vykonané  Nájomcom  lak,  aby

pri  skončení  nájmu  Úpravy  Predmetu  nájmu  nem.ilí  žiadnu  zostatkovú  hc>dnotu,  ak Prenajímater
neoznámi inak;

c)  #á;:=cy;= dsgá:o;opTat::,,r:":`aj :t::s:%iiák:::l;:::ňošvkaon?m j::o ir;rda:e te  náj mu  spôsobellé

Nájomca je ďalej povinný do 2 dni' odo dňa skončenia nájmu:
d)  uhradit. všetky  nedoplatky  §pojené  s Predmetom  nájmu  vrátane  neuhradeného  nájomného,  resp.

jeho alikvotnú čast. za dobu nájmu.
7.3.4    0 odovzda"'  PrĹ.clme[u   nájmu   spíšu   Zmluvi`é  stTany  protokol,   pokiaľ  bude  Prenaji.mater  trvat'  na

spĺsani' takéhoto protokolu. Nd obsah pľotokolu sa  primeľane použijú ustanovenia bodu 7.3.2 Zmluvy.
PrenajírrLateľ   nie  je   povinný   Predmet   nájmu   prevziat.  za   predpokl.idu,   že   nie   sú   splnené   všetk,v

podrrienky   podra   bodu   7.3.3   Zmluvy.   V takom   pn`pade   je   Nájomca   vomeškani'   sodovzdanjm
Predmetu nájmu.

7.3.5    V prípade, ak Nájomca nesplni' včas svoje povimosti vyplývajúce pre Nájomcu z bodu 7.3.3 Zmluvy, je

povinn}'r  zaplalit.  Prenajímaterovi  7,mluvnú  pokutu  vo  výške  20,-€ za  každý  .ij  začatý  deň  omeškania.
Pri.mjimatel'    má     Tovnako    `ĺttikom     prĺpade     prá`Ío,     iiie     však     povinnost.    vypratat.    Predmet

nájmu, odsľránit` všetky úpravy, `ykonat. opravy a  uviest. Predmet nájmu  do !akého stavu, v akom bol
ku dňu odovzdania Nájomcovi, pričom Prenaji'mater má popri zmlwnej pokuie, aj nárok na náhradu
`Jše[kých  nákladov,  ktoré  mu  v súv`slosti  so zánikom  nájmu  a vypratani'm  Predmetu  nájmu v zmysle
vyššie uvedeného vznikli. Ak tak Prenajímatel` podl`a  vlasmého uváženia neučini',  na  zák]ade dohody
Zmlwr`ých  strán  platí,  že  všetky  ťakéto  Nájomcom  včas  neodsnánené  hnutel`né  a nehnutel.né  veci

(vrátane vstavam'  a úprav  Nájomcu)  nachádzajúc€ §a v Predmete  nájmu,  ktoré  budú  Prenajímatel`om
protokoláme   spi'sané   sa   stanú   kúpnou   zmluvou   vlas[n]'ctvom   Prenai.ímatera   za   kumulatívneho
spl nenia nasledovných podmienok:

a)   Prenajímatel. Nájomcovi  po mámom  uplynut]' lehoD `wedeni.j v bode 7.3.3 tejto Zmlwy písomnc
oznámi,   ž.e   má   záujem   na   `iLitami`ni'   práva   na   kúpu   neodstTánených  veci'   n.ichádzajúcjch   sa
v/na Predmete nájmu;

b)   Nájomca ani v lehote do 15 dm. od ocloslania oznámenia  Prenajíma[era  podl.a pi'sm. a) tohto bodu
všetky veci z Predmetu  nájmu  neodsiránj,.

c)   Nájomca  v  pozícii  Dodávateľa  vea' vyhotoví  Prenaji'ma[eroú  v pozícii  Odberatel.a  veci'  faktúru  v
hodnote   100,-  EUR   bez   DI'H   za   neodstTánené  hnuteľné   <i nehnutel'né  veci   (vrátane  vs[avani'
•i úprav  Nájomcu)  nachádzajúce  sa  nti Predmi.te  nájmu.  V prip{ide,  že je  Nájomca  regisťrovan)h

Platcom DPH, k fdkturov.inej hodnote bude pripočítaná  DI'H  platná  v čase zdaníteľného plnenia.
Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v pn`pade,  že  Nájomca  z pozície  dodávatera  faktúm nevyhotovi',
môže v súlade so Zäkonom  o  dani  z  pridanej  hodnoý č.  222/2004 Z. z.   túto  ĺaktúru v mene a na
účet  Nájomcu  vyhotovit'  Pren.ijímateľ,  na  čom  sa  Zmluvné  strany  výslovne  dohodli  a  Nájomca
akceptuje  takto  `ryhovenú  Íaktúru.  Faktúru  v mene a na  účet  Náj.omcu  vyhotovuje  Pľenajím.iteľ

podľa zákona členského Štátu, v ktorom je miesto dodania vect';
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d)  I'renaji'mati:l.  zaplati.  fakturovanú  sumu  na  účet  Nájomcu  alebo  povínnost.  jmplatit.  túto
zanikne  iným spôsobom zániku záväzkov.

Po  splneni'  uvedených  podmjenok  sa  Nájomca  zaväzuje  n.i  základe  tohto  článku  Zmluvy  všetky
Pľenaji'maierom  spi'sané  hnutel'né  a nehnuterné  vecí,  ktoré  ostali  na Predmete  nájmu  previest.  na
PTen.iji'm.ilcra ?xi u`Jildimú sumu, pričom pre pri'pdd pochybnosti' Plah', že zaplalením sumy 100,-EUR
bez  DPH  s.i  považujl`  7.a  vysporiad.inú  aj  protihodnota  toho,  o čo  sa  zvýšila  hodnota  Predmetu
nájmu.  Prenajĺmateľ  je  oprávnený  úhľadu  uvedenej  sumy  realizovat`  aj  foľmou    započítania  tejto

pc>hradávky  Nájomcu  voči  s`Jojim  splatným  pohradávkam.  Na  účely  toh[o  ustanovenia  sa  nárok
Nájomcu stane splatným márii}rm uplyniiti'm dodatočnej lehoty podra písm. b) tohio bodu Zmluvy.

Podčlánok 7.4
Ďalšie práva a povinnosii zmlwných strán

7.4.]    Nájomca  je  oprávnen.Ý  pľenechat.  Predmet  nájmu  alebo  jeho  čast'  do  podnájľnu  (.Tlebo  do  uži'vania

z akéhokorvek   timlu   a akýmkol.vek   spôsobom)   len   s výslovným   a vopred   udeleným   pi.somným
si`ih]asom  Prenajímatera, daným  pred  uzavretím  prislušnej  zmluvy o podnájTne  (inej  zmluvy).  Súhlas
Prenaji'm.itera  musi'  byť  daný  ako  súhlas  s konkrétnym  znením  zmluvy  o podnájme  (inej  zmlu`y),
k!orú má Nájornca v úmysle uzavriet.,
Ak vyššie uvedeným spôsobom súhlas Prenaji'mateľa nebQl daný, alebo ak Nájomca uzatvoril zmluvu
o podná).me (inú zmluvu) v inom znení, než bola Prenaji'mateľom odsúhlasená, je takto Nájomcom
uzatvorená zmluva neplatiiá. Zároveň sa to považuje za dôvod na cidshípenie od tejto Zmluvy.

7.4.2    Nájomc.i  ji`  povimý  dr`om  začatia  i`áimu  uži.`Jat.  Predmet  nájmu  v súlade  s touto  Zmluvou tak,  aby
Nájomca uži'varH.m  Predmetu  nájniu  nespôsoboval  Prenajimaierovi  a treti'm osobám  škodu ani  hi-ozbu
`tzniku Škody, ani  ich neobmcdzoval \J ich uži`vaci.ch a vlastni'ckych pTá`Jach.

7.4.3    Nájomca  j.e   povinný   v pri`pade   nebezpečenstva   hroziacej   alebo   vzniknutej   Škody  na   zdrav]'  alebo
maje[k`i   umožnit.   Prenaji'mateľovi,   prípadne   inej   poverenej   osobe   alebo   oprávnen€i   osobe   podra
7,ákona, vstup m Pri.dmet nájmu.

7.4.4    Premjimater  je  oprávr`ený  po  predchádzajúcej  dohode  kedykol.vek  kontrolovat.  plnenie  povinnosti'
Nájomcu  podl'a  tejto  Zmlwy  <i užív.i"Ĺ`  Prcdmetu  nájn`u  a za  t}`ĺmto  účelom  vstupwat' m  Pľedmetu
n.ijmu.  V pripade,  že  k dohode  o kontrole  nedôjde,  je  Prenaji'mater  tak  oprávnený  urobít.  v termíne
ozT`ámenorn  Prenaji'materom,  a to  aj   za  pľedpokladu,  že  Nájomca  sa  vtomto   iermi`ne  v predmete
nájmu nenachádza.

7.4.5    Nájomca  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  informov{it.  PrĽ.naji'matel`a  o  všetkých skutočnostiach
bráriacich riadnemu uži.vaniu Predmetu nájmu.

7.4.6   Nájomca nie je oprávnený  umiestňovat` ani  chovat. akékol`vek  zvieratá na Predmete  nájmu,  pokiar sa
Zm luvné strany nedohodnú inak.

7.4.7   Nójomca je po`.inný bezodkladne po uza`rren' tejto zmluvy iníormovat. Mestskú časi. Bratislava -Nové
nies(o o uzavret`' tejto Zmluvy.

7.4.8    `iáiomc.i  ji` povim)'i  rešpektova{. a dodržiavat. POŽIARNO  BEZPEČNOSTNÉ  POKYNY -na podu).atí
Novomestský  Íestival  vĺn 2022, ktoré t`Joria  Prílohu  č. 4  tejto Zmluvy a je neoddeljternou súčast.ou tejto
Zmluvy.   Porušenie   tejto   povinnosťi   s<i   považuje   za   podsiatné   porušenie   tejto   Zmlu`.y   s právom

Prenaji'matera od  (ejto Zmluvy odstúpii..
7.4.9    Näjcimca sa za`'äzuje rešpektovat` a dodrž.iav.it. Kódcx  tThcwni'ka",  klorý tvor]' Pn'lohu č. 5  tejto Zmlwy

.i je   neoddeliti-ľnou   súčast.ou   tejto   Zniluvy.   Porušenie   tejto   povinnos[i   sa   považuje   za   podstatné

porušenie tejto Zmluv}J s právom Prenaji.matel.a od tejto Zmluvy odstúpit..

7.4.10  N.íjomca  je  povinný  požiadat.  Mestskú  čast`  Bľatisla`Ja-No\ĺé  Mesto  o povolenie  vjazdu  za  účelom
zásobov<inía   na   Predmet   nájmu,   pričom   je   povinr`ý   dodržiavat.   dobu   určenú   na   zabezpečenie
zásobovania  stanovenú   touíc)  Zmluvou  v čase  od  06:00  hod.  do  09:00  hod..   Na  každý  jedno[Iivý
vjazd/vykládku/výjazd, resp` vjazd/mkládku/výjazd je stanovená doba v rozsahu do max.15 minút.
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'   7.4.11  Nájomca   je    povinný    požiad<it.    Miestny    úrad    mestskei    časti    Bratisla`J.i-Nové    Mesto,    oddelenie

správT`ych   činnosti.,  o vydanie  povolenia  ]ia   predaj   výrobkov   a poskyto`.anie  služieb  na  trhovom
mieste.

7.4.12 Nájomca  je  povínný  použi.vat`  na  Predmete  nájmu  komposto`tatel'ný,  biologícky  rozložiterný  riad,

poháre  a pribory  a slamky  v súlade  s STN  EN  13432  v plamom  znení  /ďalej  len  „EN  13432"/  a na
vyzvanie oprávnených osôb sa  pľeukázat. certifikátom vydaným autorizovanou skúšobňou  pcidra  EN
13432.  V prípade,  ak  Nájomca  nesplní  po`innost.  podra  predchádzajúcej  vety  tohto  bodu  Zmlwy,  je

povimý používat. systém vratných pohárov realizovaný počas trvania podujatia Novomestský fes[ival
vín  2022  Zároveň je Nájomca  povinný  pri  predaji  sortimentu  používat.  kompostovaterné,  biologický
ľozložiteľné vľecká a tašky z papier.i, príp. bioplastu.

7.4.13 Nájomca   je   povimý   dodrž.iavat`   počas   doby   trvani.i   podujatia   zákaz   predaja   liehu,   destilátov
a spotrebitersky   balených   alkoholických   nápojov   a z{ikaz   rozlie\Jar`ia   akýchkorvek   alkoholických
nápojov s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v článku 4. tejto Zmluvy.

7.4.14  Nájomca  je  povinný  uži'v.it' logo  Novej  Tržnice,  EKO  podniku  VPS  a logo  mestskej  časti  Bratislava -
Nové Mes[o v rámci  akejkorvek ďalšej  komunikácie na 6ociálnych siet.ach (Facebook,  InsťagTam a pod.)
v rámci propagácie Nájomcu  a  poduiatia Novomes[sk}'J festival \Jín 2022.

Podčlánok 7.5
Zmluvné pokuty

7.5.1    Zmluvné strany sa dohodli, že okrem pn'p.idov wedených v tejto Zmluve má Prenajímater r`árok na
zmluvnú  pokutu  vo  výške  150,-  EUR za  každé jednotLivé  porušenie  povinnosti' ustanovených  v bode
4.1,  4.2,  7.2.1  aá 7.2.6,  7.3.1,  7.4.1  -7.4.3,  7.4.6  -7.4.i3,  7.4.14,  7.4.i6-17  tejto Zmluvy,  a to  aj  op.ikovane.

Zmluvná pokuta je splaťná na výzvu Pľenajímateľa.
7.5.2   Zaplateni'm zmluvr`ej pokuty podra tejto zmlwy nezanjká povinnost., splnenie ktorej zmluvná pokuta

zabezpečuje, ani nárok na i`áhradu škody v celom ľozsahu.

9.1

Článok s
Skončenie nájmu

Nájom skončí uplynu[ŕm dohodnutej doby nájmi` s uplatneni.m  podl`a bodu 5.1  [ejto Zmluvy.
Nájom môže skončit. písomnou dohodou Zmlu\mých sti.án i pred uplynuti'm dohodnu!ej doby nájmu.
Prenaji'matl.r móže od  tl`jio Zmluv,v odstúpii., ak:

•i)   Nájomca prenechá Predmet nájmu alebo jeho čast. do podnájmu v rozpore s touto Zmluvou,.
b)   Nájomca  užíva  Predmet ]iájmu  v rozpore so  Zmluvou  alebo  prá\inymi  predpismi;  t. j.  ak Nájomca

poruší   niektorú   zo   svojich   povinností   pľevzat}'.ch   touto   Zmluvou   alebo   právnymi   predpismj
a nezjedná nápravu ari v dodatočne poskymutej lehote;

c)   Nájomca je v omeška"' s úhradou Nájomného alebo iného peňažného plnenja podl.a tejto Zmluvy a
táto   nebola  zrealizovaná   do  9.5.2022  pri   zálohe  a  do  3  dni  od   doručenia   zúčiovacej   faktúľy.

Účinky  odstúperia  a zánik  nájmu  nastáva  okamíhom  doručenja   písomného  odstúpenia
Nájomcovi.   V takom   pr]'pade   je   Prenajímater   oprávnený   `.   písomnom   odstúpení   určit.   deň
vypratania Predmetu nájmu aj na neskoi.ší deň ako je deň účínnosti odsripenia. Zmluvné §trany n].e
sú  povínné  si  z dôvodu   takéhoto  odstúpenía  vTátit'  dovtedy  poskytT`uté  plnenia,  pokiar  v tejto
Zmluvi. nie je uvedené inak. Odst\'ipenie nemá sp.iti`é účinky.

Článok 9
Doručovanie

Písomnosti r`a základe tejto Zmluvy sa doručujú druhej zmlwnej sirane osobne alebo prostredníctvom
doporučenej  zásielky  na  adresu  uvedenú  v tejto  Zmluve.  Nájomca  je  povímý  kažclú  zmeľ`u  adTesy
ohlásit.   Prenaji'mateľo\Ji.   V  prípade,   žĹ>   takúto   zmenu   neohlási,   ie   Prenajímater   povinný   preverovat.
aktuálnu    adresu    na    doručovanie    písomnosti'    Náiomco`Íi    v obchodnom/živnoster`skom    registri
a v pn'pade rozporu zápisu adresy Nájon`cu  podra obchodného registra s adTesou uvedenou v záhlavi'
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tejto Zmluvy bude dorueovanie prebiehaf na adresu uvedern't v obchodnom/iivnostenskom regi\s 

Zasielka sa povaiuje za dorueenit v den, ked ju dotknuta zmluvna strana prevzala alebo odmietla 

prevziaf. pripade, 	druha zmluvne strana zasielku nepreberie, povaiuje sa zasielka 7.a dorueenu 

v den, ked sa z akehokorvek dovodu vratila ako neprevzata. V pripade dorueovania prostrednictvorn 

kurierskej s1u7.bv sa 7.6sielka pova7uje za dorueen6 driom jej prevzatia dn.thou zmluvnou stranou alebo 

dtiom, kedsa zasielka vratila ako neprevzata odosielaterovi. 

Clanok 10 

Zavereene ustanovenia 

10.1 Tato Zmluva nadobuda platnosf a zavazuje Zmluvne strany v den, v ktorom ju podpigu opravneni 

zastupcovia oboch Zmluvnych stran. Ak nedojde k podpisaniu tejto Zmluvy v ten isty den oboma jej 

Zmluvrtymi stranami, za rozhodujuci den pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladaf den, 

v ktorom druha zmluvna strana pod pie Zmluvu neskor. 

Zmluva nadobada tleinnosf &tom nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv 

v stilade s ustanovenim § 47a Obdanskeho zakonnika. Najomca berie na vedomie, e na nadobudnutie 

utinnosti Zmluvy sa vybduje jej zverejnenie prostrednictvom CRZ, s eim 

10.2 Zmluvne strany sa zavazujii, 2e v pripade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktorych spinenie 

pova2ujit za podstatne, zositladia Zmluvu s aktualnym stavom, vo forme jej pisomnYch dodatkov, ktore 

budit chronologicky eislovane. Zmluvne strany sa dohodli, 7.e zmluvny vzfah zalo2eny touto Zmluvou 

sa $ vYnimkou ust. § 663 a nasl. Obdanskeho zakonnika o najomnej zmluve bode riadif prislugnymi 

ustanoveniami zakona e. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika v platnom zneni. 

10.3 Zmluvrte strany sa zavazuja, e sa vyvarujit akYchkorvek krokov, ktore by znemoinili, siaili alebo 

spochybnili prava, povinnosti alebo zavazky, ktore sit predmetom tejto Zmluvy. 

10.4 Zmluvne strany sa dohodli, e pripadne spar),  tYkajuce sa zavazkov a povinnosti vplyvajticich z tejto 

Zmluvy sa zmluvne strany zavazuja prednostne riegif osobnym rokovanim. 

10.5 Ak niektore ustanovenia Zmluvy nie sit celkom alebo seasti ifeinne alebo neskeir stratia cleinnosf, nic je 

tYm dot knuta platnosf ostatnYch ustanoveni. Namiesto neiteinnych ustanoveni a na vypinenie medzier 

sa potaije tiprava, ktora, pokiar je to prtivne mane, sa o najviac prib1ikuje zmyslu a iteelu Zmluvy, 

pokiar pri uzatvarani Zmluvv Zmluvne strany tilt° otazku brali do avahy. 

10,6 ZmItivna strana berie na vedomie, 7:e v StIViSIOSti so spracuvanim osobnych Majov a/alebo osobnYch 

Ctdajov elenov gtatutarneho organu, spoloenikov/akciondrov, zamestnancov a poverenych °sib druhej 

zrnluvnej strany je viazana povinnosfou mleanlivosti v sidade s el. 90 nariadenia Eurbpskeho 

parlamentu a Rady (El)) 2016/679 7 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych 

t'idajov a o vornom pohybe takychto itdajov, ktorym sa zruguje smernica 95/46/ES (vgeobecne 

nariadenie o ochrane itdajov) (dalej len „Nariadenie") a ust. § 79 zakona e. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobnych udajov a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov (dalej len 

„Zakon"). Zachovavaf mleanlivosf podia tohto bodu zmluvy sti povinni aj jej zamestnanci, jej 

gtatutarni zastupcovia, elenovia jej gtatutarneho organu, kontaktne osoby ako aj ostatne osoby, ktore 

prichadzaj6 akymkorvek sposobom do kontaktu s osobnymi tidajmi. Povinnosf podra tohto bodu 

Zmluvy nadalej trva aj po zaniku Zmluvy bez obmedzenia, to ZmIttvna strana berie na vedomie 

a nenia voei tomu Iiadne vyhrady. Zmluvna strana sa zav5zuje vopred poueif vgetky osoby podra 

tohto bodu Zmluvy o povinnosti zachovavaf mleanlivosf, a to aj po zaniku ich pravneho vzfahu k 

zrnluvnej strane, a a rizikach a ntirokoch spojenych s porugenim tejto povinnosti. 

10.7 Zmluvna strana berie na vedomie, e druha zmluvna strana spradiva jej osobne udaje, osobne tidaje 

elenov jej gtatutarneho organu, gtatutarnych zastupcov, kontaktnych osob a jej zamestnancov v 

nevvhnutnom rozsahu na tel pinenia podra tejto Zmluvy. Zmluvna strana zaroveri vyhlasuje, 

osoby podia prvej vety tohto bodu bolt poueene o ich pravach v oblasti ochrany osobnych ticlajoy 

a povinnosti zachovavaf mleanlivosf, eo potvrdzuje svojim podpisom. 

10.8 Zmluvne stranv vyhlasuju, ie sit oboznamene s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatnYmi pravnymi 

predpismi v oblasti ochrany osobnych adajov, eo potvrdzujit svojim podpisom. 
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10.9 Zmluvne strany vyhlasuja, e prijali naleiite organizatne a technicke opatrenia na zabezpeeenie 
ochrany osobnych adajov, a to najma pred ich zneuiitim, znieenim alebo stratou akymkorvek 

sposobom. 
10.10 Zmluvne strany, zhodne kaida vyhlasuje, e je pine sposobila a opravnenzi na tento pravny ikon, 

nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahuja ich slobodna, vanu, ureita 

a zrozumiterna voru, prejavena bez tiesne alebo napadne nevyhodnych podmienok. 
10.11 Zmluvne strany zhodne vyhlasuja, C si tato Zmluvu pozorne preeitali, jej obsahu porozumeli a na 

znak ich sahlasu so vktkymi jej ustanoveniami ju podpisuja opravneni zastupcovia oboch zmiuvnych 

strim. 
10.12 Tato Zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, pritom l'ivnajimater obtirZ jedno vyhotovenie a Najomca 

jedno vyhotovenie. 
10.13 Neoddeliteinymi prilohami tejto Zmluvy 

Priloha e. I - Vypis z prishgneho registra 
Priloha 5. 2- Sittiat'ne vymedzenie 	najmu v priestore - pOdorys 

Priloha e. 3- FaktUra - danovi,  doldad r stilade so zakonom 222/2004 Z. / 
Priloha 4 - l'021ARNOBEZPECNOSTNE POKYNY - „Noromestskj,  festival yin 21122" 

Priloha 5- Kodex trhovnika „Noromestsky festival yin 2022" 
Priloha 6 - Usmernenie Mestskej &isti Bratislava - Novo hiesto, kiddelente ..ivotneho prostredia a fizemnato planovania 

nakladaniu sodpadom pri priIeitosti konania podulatia ..NtwomestskY festival yin 2022.7 

Zmluvrt6 strana: 
EKO — podnik verejnoprospegnych siuicb 
zast: JUDr. Daniel Hulin (povereny vedenirn) 

EKO - 
Haldova 2n 	„ratigivi 

ICO: 	 a0117022 47 (0 
L sK20201117023

dna 1022 
odtlaeok petiatky a podpic 

Zmluvna strana: 
FAJ s.r.o. - Vino juragek 
zast: Ing. Eugen Juragek 

' 	I ,• 

2 ICOV;' 

\' Senkviciach, dna 12.10.2022 

odtlaeok peeiatky a podpis 

S.r.O. 
s. 	tit ift.r 
• 4...4•121..fri%* 

Rueitefske vyhlasenie 

	  nar.• 	, bytom 	 , tYmto ako mate 

vyhlasujem, e osobne spinim za Najomcu v§etky povinnosti a zavazky Najomcu voti Prenajimaterovi 

podra tejto zmluvy a/alebo v stivislosti s nou, ako aj podra inYch zmlav, ktore maja uzavrete alebo 

v budacnosti medzi sebou uzavra, pokiar ich tento nespini riadne a Was, a to aj bez osobitnej V)%ztry 

adresovanej Niijomcovi. 

Zmluvrta strana: 

rueitel   dna 	 

pod pis 
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Priloha č. 4 k Zmluve -
I'OžlARNOBEZPEČNO STNÉ POKYNY
„Novomestský festival vín október 2022"

Prá`.iiické a  podnikajúce  fyzické osoby,  ktoré  si  prenaj.ili  prcdajné stánky sú  povinné zabezpečova!` plnenie
týchto   povirmosti'  na  úseku  ochrany  pred   požiarmi   počas  tr`.ania  poduiatia   "Novomestský  festival   vín
októbcr 2022"  v súlade s § 4 a 5 zákona  NR SR c-. 3]4/2"  Z. z. o ochrane pred  požiarmi  v znení neskorších

predpisov a všeobecne záväzných nariadeni.  hlavného mesta SR Bratisla\?ĺ:

i.     Strpiet. výkon preventi'\mycli  pľotipožiamych kontrol  oprávnen}'Ími osobamí na výkon tejto kontroly
a bez odkladu odstraňovat. zistené nedos[atky.

2.     K.ižd}'ĺ  stánok  musi' byt. vyb.i\tený  vhodným  druhom  hasi.icel`o pristroja  s dostatočným  množstvom
l`asiva,  iak,   aby  trhovni'k  veclel  vykonat.  prvotT`ý  hasený  zásah  v  pri'pade  vzniku  požiaru  v  jeho
stánku. Pre stánk}ĺ je povirmý hasiťici prístroj prenosný 6 kg prá.ško`ý. V prípadi., ak by mohlo dôjst' k

požiaru  tuko`J  v  stánku  (   fritéza,  verké  panvice  s  olejom  a  pod.)  stánok  vybavit'  aj  prenosným
ha5i.icim pri'strojom 61, ktorý umoŕ.ňuje hasenie požiaro`J triedy F. Hasiace pristroje musia byt` platné
minimálne do konca roku 2022.

3.     Počí"t.sí tak, aby nedochádzalo k `'zniku požiaro`J mjmä:
a.     pri poLLžívaní tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov
b.    pri skladovani', manipulácii a použi'vaní horravých, horerie podpoľujúcich alebo požiame
c.     nc.bezpečných látok,
d.    pri manipulácii s ot"eným ohňom
e.     skladovat.   materiál    tak,   .ib.\r   nedošlo   k   zaprataniu   únikov}.tch   ciest,   zníženiu   možnosti

evakuácie osôb.

4.     Nevykonávat.  žiadr`e  neodbomé  zásahy  do  elektTickej  inštalácie,  tieto  môžu  vykonat.  lem  osoby  s

pľi'slušnou    odbomou    spôsobi`ost.oii,    neprc`t.ažovat.   elek[Tické    obvody    nadmemým    pripájam'm
.       eleklrických spo[rebičov.
5.     Spoťrebiče  použí\Jat. len  keď  sú  \ĺ  dobrom  technickom  s[ave  a  za  podmienok  uvedených  v  návode

výrobcu, nepoužívat` poškodené tepelné spotrebiče`

6.     Spoľrebiče  inštalovat.  `r  bezpečnej  vzdialenosti  od  horravých  materiálov  a  v  súlade  s  návodom  od
\,Ýrobcu.

7.     SpotTebiče  prevádzkovtit.  za  stáleho  dozoru.  Bez  dozoru  možno  prevádzkovat.  len  také  §potrebiče,
ktorých konštrukčné vyhotovenie to dovoľuje a je to uvedené v návode výrobcu.

8.     Dodľžiavat. záka7. ĺajčenia v predajných stánkoch.
9.    Skladovanie  horľavých  plynov  a  horerie  podporujúcich  plyiw  je  možné  len  podra  ustanovení

vyhlášky  č.124/2000  Z.  z`,  v jednom  s[ánku  gastro  pľevádzky  §kladovat'  max.  2  fraše  PB  fliaš  t.  )..  ]
fľaša prevádzková a 1  fl.aša ( pohotovo§triá alebo zásobná ). V priestoroch trhov nie je možné zriadit.
7.iaden sklad  horravých plynov.

10.   Maximálne prikony pľe jednotlivé st.inky sú uľčené naslcdo`me:

q.     stánok [yp 1  pre d.irčeko\'ý sortiment a siánok typ 2 pre balené potraviny -3kw;
b.    stánok typ 3 pre predai jedla určeného na priamu  konzumáciu typ občerstvenie, siánok typ 5

pre predaj nápojov -12kw.
Do každého stánku bude nainštalovariý rozvádzač s istĹ`ním  pľe tieto maximálne hodnoty celkového

pľíkonu elek!rickei energie / 12t(W alebo 3kw - podl.a  [ypu stánk`i /.
1].   Dodržiôvat'   pokyny   a   usmeriienia   vydané   Protipožiamou   .isistenčnou   hliadkou   prítomnou   na

VĹ.rkonočných  trhoch.

12.   Po skončení  prevádzk{wei dob}' :

a.     zhasnút. horiacL. sviečk}';

b.     vypnút` elektrické spotrebiče a oclpojit. ich zo zásu\Jky.

13.   V pripade vzniku požíaru :
a.     pokú§it' sa požiar uhasit. vlastným prenosným hasiaciTn pr]'stTojom;
b.    v   súvťslosti   so   zdolávaním   požiaru   nevyvolať  bezdôvodne   požiamy   poplach,   vykonat.

'0



nevyhnutne opatrenia pre zachranu ohrozenych ()sob a na zamedzenie §irenia periiaru; 
c. poskytair pomoc zasahujiicej hasieskej jednotke a na vyzvu jej velitera poskyhi6f vecne 

prostriedky na zdolanie poiiaru; 
d. privolaf pomoc na telefonnych eislach: 

Integrovany zachranny system 112 
Hasiesky a zachranny fitvar hl. mesta SR Bratislavy 150 

Doleiite telefonne eisla: 
Elektrarne 0800 111 567 
Plynarne 0850 111 727 
Vodarne 0800 121 333 
Tiesetove volania 
Policia 158 
Zachranna sluiba 155, lb 155 

Poznarnka: 
V pripade, ak Hasiesky a zachranny titvar Hlavneho mesta SR Bratislavy urei vo svojom rozhodnuti 
ine podmienky podujatia, najomca sa zavazuje uzavrief s Prenajimatelbm dodatok k tejto Zmluve, 
predmetom ktoreho bude akceptacia podmienok ureenYch v rozhodnuti Hasieskeho a zachranneho 
tvaru Hlavneho mesta SR Bratislavy. 

II 



Priloha Z. 5 k Zmluve 
K6dex trhovnika „Novomests14 festival vin 2022" 

Ka2c1)", 
 predajca verkonoen)rch trhov sa zaviizuje doddiavaf !Codex dobreho trhovnika a viese svojich 

predajcov k doddiavaniu nasledovrich zasad: 

Svojim spravanim a pristupom, pont"ikaqmi produktmi a sluibami a vzhradom na svoj stanok sa 

budem snaiif o maximalnu spokojnosf navgtevnikov. 

• Budem dbaf na kvalitu a eerstvosf ponUkan),ch tovarov, pochutin a slu2ieb. 

Kaideho zakaznika pozdravim a na zaver predajneho rozhovoru podakujem. 

I3udem dbaf na poriadok, eistotu a hygienu poniikamich tovarov a pochutin, stanku aj okoliteho 

priestoru ako aj pracovneho obleeenia predajcov. 
Doddirn vgetky zmluvne podmienky najmu stanku ,budem chranif majetok a naklady 

prevadzkovatera, regpektovaf upozornenia spravcu trhov. 
Zabezpeeim riadne oznaeenie pornIkanfth tovarov, pochutin a sltdieb viditermirni cenovkami. 

Budem separovaf recyklovaternyt odpad vznikajaci pri prevadzke. 

Podia Kodexu dobreho trhovnika sa Najomca ako predajca zavazuje k nasledovrim povinnostiam, a to: 

original povolenia umiestnif na viditernom mieste (praq horn)",  rob stanku) a na vyzvanie 

opravnench °sob sa preukazaf tymto povolenim. 

pri predaji obeerstvenia: 

o preukazalsa povolenim k einnosti od prislugneho organu verejneho zdravotnictva; 

preukazaf sa dokladorn o kupe biodegradovateriVch materialov; 

o cladr=iiavaf zasady osobnej hygieny, zabezpeeif v umftacom dreze teeku teplU vodu 

a vlastnu smetn6 nadobu; 

o obsluhujtici personal musi maf vyhovujUce pracovne obleeenie a musi byl zdravotrie 

a odborne sposob4; 

o vgetky potravinv vratane pokrmov musia byf znameho peivodu, zdravotne negkodne, 

v spotrebnfth lehotach, podavane do nenavratn)",ch obalov, v mieste konania akcie 

musia byf k nahliadnutiu doklady o nadobudnuti tovaru; 

o pri priprave a podavani pokrmov musi byf doddiavan)",  teplotny, refazec, v 

dostatoenom mnoistve musia byf zabezpeeene chladiace zariadenia na uskladnenie 

potravin vykadujiicich chladenie, nakladaf s tukom/olejom pouiitm pri priprave 

jedal v sülade s ustanoveniami zakona e. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

Zmluvna strana: 

FAJ s.r.o. - Vino Juragek 

zast: Eng. Pgen Juragek 

odtlaeok peeiatky a podpis 
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MINISTERSTVO SPIUVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ  REGISTER
NA  INTERNETE

Slovenskyl | E=English
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Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použitel'ný pre právne úkony !

Oddlel:   Sľo

obchodné meno:

Sídlo:

'čo:

Deň záplsu:

Pľávna bma:

Prodm®t člnnostl :

Spoiočnícl:

FAJ 8. r. o.

C®ľovská 5
Š®nkvic® 900 81

44 726 4el

03.04.2009

Spoločnosť s ručoním obmodzeným

uskutočňovanlo stav[eb a lch zmlen

výľoba plastových oklon

výroba n®kovových minerálnych výľobkov a výrobkov z betónu, sadiy a
c®m®ntu

izolatórstvo

ubytovac!e elužby v u bytovacĺch zaľiadenlach s prevádzkovaním
pohostlnských činnostĺ v týchto zariadon]ach a v chatovej osado triedy
3, v k®mplngoch tľled 3 a 4

ubytovaci® služby boz poskytovania pohostlnských činností .
ubytovanio v §úkromĺ

poskytovaľilo služl®b rýchleho občerstven[a v spoJení s pľedajom na
prlamu konzumác]u

výkon činnostl stav®bného dozoru

prípraviió pľác® k r®allzácil stavby

dokončovaclo stavobnó prác® pri  realizácii oxtoľ]éľov a interióľov

kúpa tovaľu na účely jeho prodaja konečnému spotr®blteľovl
(maloobcliod) alebo iným pr®vádzkovateľom žlvnosti (veľkoobchod)

spľostredkovat®l'ská člnnost' v oblastl obchodu

sprostľ®dkovateľská čln nosť v oblastl výľoby

vodonlo účtovnĺctva

admln lstratívne služby

sprostrodkovanlo predaja, pr®nájmu a kúpy n®hnutel'ností (r®amná
člnnost)

prenáJom nehnuteľností spoJený s poskytovaním lných nož základných
Služ[ob spoJených s pr®ná|mom

pohostinská č]nnosť a výroba hotových jedál pľe výdajn®

nákladná costná dopľava vykonávaná vozldlami s colkovou
hmotnostJou do 3.5 t vrátan® prĺpojnóho vozldla

Rastllnná výroba komblnovaná so žlvočíšnou výrobou

Výroba nápojov

Poskytovan l® služlob v poľnohospodárstv® a záh radníctve

lng. EEgen Jurášek
Ceľovská 5

Vložka číslo:   §777®/8

(od : 03.04.2009)

(od :  03.04.2009)

(od: 03.04.2009)

(od :  03.04.2009)

(od : 03.04.2009)

(od : 03.04.2009)

(od : 03.04.2009)

(od : 03.04.2009)

(od :  03.04.2009)

(od : 03.04.2009)

(od : 03.Od.2009)

(od :  03.04.2009)

(od: 03.04.2009)

(od : 03.04.2009)

(od :  03.04.2009)

(od : 03,04.2009)

(od : 03.04.2009)

(od : 03.04.2009)

(od: 03.04.2009)

(od : 03.04.2009)

(od : 03.04.2009)

(od :  03.04.2009)

(od: 03.04.2009)

(od :  03.04.2009)

(od:  19.03.2014)

(od:  02.02.2016)

(od:  02.02.2016)

(od: 24.05.2022)



Výška vkladu každého
spoločnĺka:

Štatutámy orgán:

l{onanle menom
spoločnostl:

Základnó lmanlo:

Šmkvfce 900 81

mgrid JuľášekováC-5Š-90o81ln9.E-
Corovff 5
Šenkvk» 900 81

mgrld Juľášeková
Ceľovská 5
Šenkvk» 900 81

Jng. Eugon Jurášek

mg. Eugon Jurášek
Vklad:  2 500 EUR Splatené: 2 500 EUR

lngrld J urášeková

lngľld Jurášoková
Wclad: 2 500 EUR Splatené: 2 500 EUR

konattik]

hg. Egon JuľášekL-5L-9oo81
Vznlk hinkclo: 03.04.2009

brid JuľášokováL-5L-9oo81
\tinik funkcle: 03.04.2009

V rrierie spoločnosti koná a za spoločnost' podplsuJ® každý konatop
spoločnostl samostatno.

5 000 EUR Rozsah splatenla: 5 000 EUR

Ďalšio Pľávno Skutočnostl:    obchodná spoiočnosť bola založoná spoločenskou zmluvou zo dňa
23.32009 v zmysl® st 1105 -153 Zák. č. 513/1991  Zb. v znení neskorších
pľedplsov.

Záplsnlca z valného zhromaždenia zo dňa 11.03.2014.

Dátum aktuallzácle údajov:   19.10L2022

Dátum výplsu:                             20.10.2022

(od : 24.05.2022)

(od: 03.04.2009 do: 23.05.2022)

(od: 03.04.2009 do: 23.05.2022)

(od: 03.04.2009 do: 23.05.2022)

(od : 24.05.2022)

(od : 03.04.2009 do: 23.05.2022)

(od : 24.052022)

(od : 03.04.2009)

(od : 03.04.2009)

(od : 03.04.2009)

(od: 03.04,2009)

(od : 03.04.2009)

(od : 03.04.2009)

(od:  19.03.2014)

0 obchodnom registri SR | Návod na používanie ORl | Naša adresa E
Výhl'adávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Fomuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR

Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)
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UsmemenieMestskejčastiBratislava-NovéMesto,oddelenieživotného

prostrediaaúzemnéhoplánovaniaknakladaniusodpadomprii)ríležitosti
konania príležitostných trhov

1.     Prevádzkovatelia       vykonávajúci       predaj       nápojov,       občerstvenia,       potravín       ainého
nepotravinového    sortimentu    musia    mat'    povolenie    kčinnosti    od    príslušného    orgánu
verejného  zdravotníctva,  príp.  pÍsomné  oznámenie  o začatí  činnosti   vsúlade  s  §  52  ods.  8
zák. č. 355/2007 Z.z..

2.     Predaj potravín,  pokrmov a nápojov a  iného nepotravinového sortimentu je možné realizovat'
na   bezprašnom  mieste  z predajných  stánkov,  ktoré  môžu  byt'  otvorené  iba  z prednej  časti,
v ktorej  je  umiestnený  predajný  pult  Vstánku  musia  byť  pracovníci  aj  potraviny  chránení

pred  nepriaznivými  vonkajšími  vplyvmi.  Vystavované  a skladované  potraviny a  nápoje  musia
byt' zabezpečené  proti akémukoľvek znečisteniu.

3.     Pre  uvedenú  činnosť je  potrebné  zabezpečit' vodu,  ktorá  spĺňa  požiadavky Vyhlášky  MZ SR č.
247/2017 Z.z.,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o kvalite  pitnej vody,  kontrole  kvality  pitnej
vody,   programe   monitorovania   a  manažmente   rizft   pri   zásobovaní   pitnou  vodou  v znení
neskorších predpisov v mieste  konania  hromadného  podujatia.

4.     Pri  stánkoch  s predajom  nápojov  a  pokrmov  je  potrebné  zabezpečiť  dostatočné  množstvo
odpadových  nádob  a  kontajnery  na  tuhý  komunálny odpad  a  ich  pravidelné  vyprázdňovanie

podľa  potreby a okolie  predajného miesta    udržiavať v čistote.
5.     Pre  zamestnancov  stánkov  s predajom  potravín,  pokrmov  a  nápojov  musia  byt' zabezpečené

WC vo vzdialenosti do  100 m a  musia  byt' oddelené od  záchodov pre konzumentov.
6.    V prípade  predaja  pokrmov  a  nápojov je  potrebné  zabezpečit'  záchody  pre  konzumentov vo

vzdialenosti do 100 m.

7.     Nápoje a občerstvenie podávat' len do nenávratných obalov.
8.     Zariadenia   na   osobnú   hygienu  je   potrebné  vybavit'  dostatočným   množstvom   toaletných

potrieb   (tekuté   mydlo,   papierové   utierky,   dezinfekcia   na   ruky),   počas   podujatia   v nich
zabezpečiť dozor,  priebežné čistenie a dezinfekciu.

9.     Pred začatím  podujatia a  po skončení podujatia zabezpečiťvyčistenie dotknutých príestorov.



Faktúra č.                             30

( variabilný §ymbol )                202230

Dátum vystavenia     : 21/10/2022

Dátum dodania 22/10/2022
Dátum  splatnosti       : 22/10/2022

Konst.  symbol
Spec.  symbol

FÚ:                           pp
Banka dodávateľa 1

Zmluva / Obiednávka

Prima banka Slovensko,  a.s 1
1805707008 / 5600 2/10#022BICKOMASK2X

lBAN  :     SK0456000000 001805707008

Doďávafe/..                                     ičo'   oo49i87o  Dič:        2o2o887o22
lč   SK2020887022

EKO-PODNIK VPS

Halašova  20
832 90    Bratis|ava

Odberateľ :FAJs.ľ.o.Cerovská 5

900 81   Šenkvice

lčo.   44726481            D|Č  :    2022810130            lč  DPH:      SK2022810130

Názov a druh tovaru / služby Cena/MJ Celkom  Eur

Fakturujeme   vám  za  prenájom  obchodného  priestoru/verejného  priestranstva   na  prevádzku
vášho  predajno-prezentačného   zariadenia  na   podujatí   ,,Novomestský   festival  vín  2022``   konaný  dňa
22.10.2022     v  Mestskej   Tržnici   na   Šancovej   ulici   č.    112   Bratislava   nasledovne:

prenájom  obchodného   priestoru                                                                          20                                                   90. 00                90.00

ZD    20%      :                            90.00

Spolu       :                     90.00

DAŇ    20%:                           18.00

TOTAL        :                      108.00

K    ÚHRADE:                      108.00

Vystavil  :                      Pernecká oľga tel  :   44 259 920


