
ZMLUVA 38/0D/2022 0 NAJME MAJETKU 
tlanok 1 

Zmluvne strany 

PRENAOMATEE 
Nazov: 
so sIdlom: 
ZastapenY: 
ItO: 
DPH: 

Bankove spojenie: 
dslo Utu: 
e-mail adresa: 
/dalej aj „Prenajimater"/ 

a 

EKO - podnik verejnoprospeinYch sluieb 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr. Daniel Hulin povereny' vYkonom funkcie riaditera 
00 491 870 
SK2020887022 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
info@ekovps.sk  

NAJOMCA 
Nizov: 	 Tomag Kvart 
so sidlom: 	 Bojnicka 149, 831 04 Bratislava 

ZastiipenY: 	 Tomag Kvart 
ItO: 

DPH: 
predmet prenajmu: 	east' obecneho pozemku v areali Kuchajda, Bratislava s prislugenstvom 
/d'alej aj „Najomca" a spolu s Prenajimaterom d'alej aj „Zmluvne strany"/ 
uzatvarajU v zmysle § 663 a nasl. zakona Z. 40/1964 Zb. ObZiansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov a prislugnymi 
ustanoveniami Obchodneho zakonnika a zakona Z. 116/1990 Zb. o najme a podnajme nebytovYch priestorov, v zrteni neskorgich 
predpisov. 

Zmluvu o najme majetku 
/ d'alej len ako „Zmluva" / 

dlinok 2 

Ovodne ustanovenia 

2.1 	Prenajimater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podra zakona Z. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s uznesenim C. 2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupiterstva 

mestskej Casti Bratislava — Nove Mesto, konaneho dila 20.12.1990, ktory vykonava spravu majetku Mestskej Zasti Bratislava 

- Nove Mesto, Junacka 1, Bratislava alebo majetku, ktory bol mestskej Zasti zverenY. 

2.2 	Najomca je Fyzickou osobu nepodnikaterom a ma zaujem o prenajom Zasti pozemku, ktorY je v sprive prenajimatera na 

sitkromne 66ely. 

dinok 3 
Predmet zmluvy a Predmet najmu 

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

3.2 	Prenajimater vyhlasuje, e vykonava spravu nasledovnyrch nehnutel'nosti — pozemku nachadzajuceho sa v areali 
prirodneho kupaliska Kuchajda, parcela registra „C" Z. 15132/4  o vymere 2.334,00 m2  druh pozemku Ostatne plochy, 
ktory je zapisanY na LV Z. 2382 pre k.11. Nove Mesto, obec Bratislava — m.Z. Nove Mesto, okres Bratislava Ill vo vlastnictve 
Hlavneho Mesta SR Bratislava v evidencii Okresneho iftradu Bratislava, katastralny odbor. 

3.3 	Prenajimatel' prenechava Zasfmajetku definovaneho v bode 3.2 tohto Zlanku Zmluvy do dolasneho taivania as pozemku, 
ktory tvori v Zasti spevnena plocha a v Zasti nespevnena travnata plocha bez porastu a stavebnych objektov o celkovej 
rozlohe 15 m2  vratane prislu:senstva /cralej aj „Predmet Najmu"/ za o sa Najomca zavazuje hradif Prenajimaterovi 
najomne dohodnute v tejto Zmluve. SituaZne vymedzenie Zasti pozemku, ktory ma byf Predmetom najmu podra tejto 
Zmluvy tvori Prilohu Z. 2 tejto Zmluvy. Najomca vyhlasuje, e taketo vymedzenie Predmetu najmu je dostatoZne zrejrne 
a urZite, priZom situa 'end vymedzenie, ktore tvori Prilohu Z. 2 tejto Zmluvy stihlasi podra osobnej obhliadky so stavom na 
mieste samom a voZi takemuto vymedzeniu nema vyhrady a sithlasi s tym, Zo ma tvorif Predmet najmu. 
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Článok 4
Účel nájmu

4.1        Predmet   nájmu   sa   prenajíma   Nájomcovi   za   účelom   organizovania   spoločenskej   akcie   s propagáciou   z dočasného

stanovišt`a  -stánku.

4.2        Ná].omca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu využívať predmet nájmu na iný účel ako dohodnutý
v te).to Zmluve.

4.3        Nájomca podpisom zmluvy potvrdzuje, že sa osobnou obhliadkou oboznámil so stavom predmetu nájmu a tento je v stave
spôsobilom  na  dohodnutý  účel  a nevykazuje  žiadne  vady,  ktoré  by  mu  bránili  v užívaní  Predmetu  nájmu  na  účel
dohodnutý  touto  Zmluvou  a že  od  Prenajímatel'a  sa  nevyžaduje  žiadna  úprava,  prispôsobenie,  prípadne  iné  plnenie
vrátane zabezpečenia  súhlasov úradov  v súvislosti  so  stavom  a vlastnost.ami  Predmetu  nájmu  v čase jeho odovzdania.
Nájomca d`alej vyhlasuje, že bol zo strany Prenajímatel.a oboznámený s prístupovými komunikáciami na Predmet nájmu
a prevádzkovým poriadkom areálu vzt.ahujúcim sa k pozemku (vo forme platného VZN MČ BA -Nové Mesto č. 1/1997),
ktorého súčast`ou je Predmet nájmu.

Článok 5
Doba nájmu

5.1.     Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to  na deň  23.10.2022, v čase od 14:00 hod.do 18:30 hod.

Článok 6
Nájomné a súvisiace platby, Platobné podmienky

6.1.      Nájomca sa na základe tejto zmluvy zaväzuje platit' nájomné a prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu nájmu.
Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli na cene za užívanie Predmetu nájmu podl'a tejto Zmluvy. Cena nájmu je uvedená vo
Faktúre/Splátkovom kalendári, ktorá tvorí Prĺlohu č. 2 tejto Zmluvy a je neoddelitel'nou súčast.ou tejto Zmluvy.

6.2        Bez podpísanej Faktúry/Splátkového kalendára je zmluva neplatná.
6.3        Nájomné je splatné v termíne stanovenom vo Faktúre/Splátkovom kalendári. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania

úhrady  nájomného  na  bankový  účet  Prenajímatel'a  uvedený  v záhlavi'  tejto  Zmluvy  alebo  deň  prevzatia  hotovosti  do

pokladnice Prenajímateľa. Faktúra/Splátkový  kalendár je neoddelitel'nou súčast'ou tejto Zmluvy.
6.4        V Nájomnom nie je zahrnutá úhrada za odber elektrickej energie, vodné, využívanie hygienických zariadení, poplatok za

odvoz odpadu a služby elektrikára spojené  s užívaním Predmetu nájmu, ktorú sa zaväzu)e hradit. Nájomca vo výške 293,60

€ bez DPH a lehote podl'a Faktúry/Splátkového kalendára, ktorá ]e neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy.
6.5         V prípade, že sa Nájomca omešká s úhradou splátky podl'a platnej Faktúry/Splátkového     kalendára,  je  povinný  zaplatit.

Prenajímatel'ovi úrok z omeškanía vo výške 0,05% denne z neuhradenej sumy až do dňa úhrady omeškanej splátky.
6.6.       Nájomca nemá právo započítat' svoje pohľadávky alebo nároky voči prenajímatel'ovi proti pohl.adávkam alebo nárokom

Prenajímateľa voči Nájomcovi na Nájomné alebo na p]atby ani proti iným nárokom alebo pohl'adávkam Prenajímatel'a voči
Nájomcovi  vzniknutým na  základe Zmluvy  alebo zadržiavať a nep]atit' Nájomné alebo akékol'vek  iné  platby  (ich čast')

podl'a   Zmluvy   z dôvodu   akýchkol'vek   nárokov   alebo   pohl'adávok   Nájomcu   voči   Prenajímatel'ovi.   Nájomca   nie  je
oprávnený  svoje  pohľadávky voči  Prenajímatel'ovi  postúpiť na  tretiu  osobu bez  predchádzajúceho  písomného súhlasu
Prenajímatel'a.

6.7.        Nájomca má nárok na pomemú zl.avu z NájDmného iba vtedy, pokiaľ Nájomca môže predmet nájmu užívat' obmedzene
len preto, že Prenajímatel. si neplní svoje povinnosti zo Zmluvy. Nájomca nie ].e povinný platiť Nájomné iba vtedy a výlučne
len za ten čas, ked' Nájomca nemohol užívat' Predmet nájmu v celosti v súlade s dohodnutým účelom preto, že Prenajímater
si  neplnil  svoje  povimosti  zo  Zmluvy.  Nárok  na  poskytnutie  zl'avy  musí  byť  Nájomcom  uplatnený  u Prenajímatel`a

pi'somne bez zbytočného odkladu.

Článok 7
Práva a povinnosti Zmluvných strán

7.1   Prenaji'matel' je povinný:

a)   odovzdať Predmet nájmu uvedený v Článku 3 ods. 3.3 tejto Zmluvy v stave spôsobilom na užívanie na dohodnutý účel;

b)   umožnit' Nájomcovi užívať Predmet nájmu za podmienok dohodnutých touto Zmluvou a zabezpečiť mu plný a nerušený

výkon práv spojených s nájmom.
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7.2   Prenaji'matel. je oprávnený:

a)   poverenými   o§obami   vykonávať   kontrolu,   či   Nájomca   užíva   Predmet   nájmu   riadnym   spôsobom   v   súlade   s
ustanoveniami tejto Zmluvy a d.alšími právnymi a všeobecne záväznými právnymi predpismi;

b)   uplatnit. si u Nájomcu náhradu všetkých ním spôsobených škôd na prenajatom majetku.

7.3   Nájomcaje povinný:

a)          užívat'  Predmet  nájmu  len  na  účel  dohodnutý  touto  Zmluvou,  zmenit'  dohodnutý  účel  užívania  je  možné  len

s predchádzajúcim písomným súhlasom Prenaj ímatel'a;

b)          užívat. Predmet nájmu s riadnou starostlivost.ou tak, aby sa čo najviac znížila alebo úplne zamedzila možnost' jeho

poškodenia alebo zničenia;
c)           dodržiavat' VZN  č.1/1997 Mestsl(ej  časti   Bratislava -Nové  Mesto,  vrátane jeho neskorši'ch  dodatkov,  ktorým bol

vydaný Prevádzko\ý poriadok pri'rodného areálu Kuchaj da;

d)          počas doby nájmu a pri celom zabezpečení, realizácii a orgarizácii aktivít rešpektovat. a riadiť sa   pokynmi   správcu

prírodného areálu Kuchajda;
e)          v prípade potreby zabezpečiť poriadkovú, bezpečnostnú, hasičskú a zdravotnú službu na vlastné náklady;

P           zabezpečit. po ukončení užívania predmetu nájmu vyčistenie predmetu nájmu a odvoz smetí   a odpadu   na   vlastné
nál(lady;

g)          odovzdat' po ukončeni' nájmu predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal. V prípade  poškodenia         majetku         je
Nájomca povinný zabezpečit' odstránenie poškodenia na vlastné      náklady v súlade s požiadavkami prenajímatel.a.

V prípade, ak Nájomca nesplní včas svoje povinnosti v zmysle tohto bodu Zmluvy, Prenajímatel' má rovnako v takom

prípade  právo,  nie  však  povinnosť  vypratat'  Predmet  nájmu, odstránit.  všetky  úpravy,  vykonat. opravy  a  uviest'
Predmet  nájmu  do  takého  stavu,  v  akom  bol  ku  dňu  odovzdania  Nájomcovi,  pričom  Prenajímatel`  má  nárok  na
náhradu všetkých nákladov, ktoré mu v súvislosti so zánikom nájmu a vypratani'm Predmetu nájmu v zmysle vyššie

uvedeného vznikli;

Ji)          dodržiavať všetky zákonom stanovené bezpečnostné predpisy a ustanovenia a disponovať       všetkými       zákonom

stanovenými povoleniami a vybavením, ak to k predmetu činnosti  príslušný  právny   predpis   stanovuje.   Ná].omca

berie na vedomie, prehlasuje a podpisom zmluvy potvrdzu).e, že za akékol.vek škody na majetku, zdraví či životoch

osôb,  ktoré  by  vznikli  v súvislosti  s ním  poskytovanými  službami,  či  orgamzovanými  aktivitami,  preberá  plnú

zodpovednost.;

j)           overiť si pred samotným využitím predmetu nájmu funkčnost. a kapacitu požadovaných služieb, súvisiacich s účelom

a Predmetom nájmu;

/.)           na výzvu prenaji'matel'a, resp. jeho pracovníka, na mieste preukázat' touto zmluvou   oprávnenie      užívat'   Predmet
náj.mu, resp. oprávnenie na vjazd dopravným prostriedkom;

k)          v prípade ukončenia nájmu  uplatnením  ustanovenia  článku  s  ukončenie nájmu,  ods.  8.1  písm.  d) bod  tretí  te]to

Zmluvy, vypratat. a opustiť Predmet ná).mu bezodkladne najneskôr do 60 minút a uhradit. Prenajímatel'ovi zmluvnú

pokutu vo výške 100,-EUR bez DPH;
J)           v prípade požiadavky prenajímatel'a akceptovať obmedzenia vyplývajúce z aktivít     Prenajímateľa   v súvislosti   so

zabezpečovaním   verejnoprospešných   služieb   alebo   ďalších   komerčných   aktivít   pri   správe   a   prevádzkovaní

prírodného  areálu  Kuchajda;  v prípade,  že  sa  v uvedenom  priestore  organizuje  akékol'vek  podujatie  čĺ  aktivĺta,
zabezpečit'      potrebnú súčinnosť pre      zabezpečenie    bezproblémového    priebehu    všetkých    podujatí    a svoje

aktivity zosúladit' v prípade kolízie termínu/miesta l(onania na základe požiadaviek   a inštrukcií                       správcu

prírodného areálu Kuchajda bezvýhradne a bez nároku na akékoľvek prípadné odškodneme (finančné ,... );

7.4   Nájomca nie je oprávnený:

a)      vykonávať stavebné a iné úpravy týkajúce sa predmetu nájmu bez predchádzajúceho    písomného súhlasu
Prenajímatel'a;

b)      prenechat` Predmet nájmu,  a to  ani časť prenajatého predmetu do  nájmu,  podnájmu  alebo výpožičky ďalším tretím

osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímatel'a a nesmie ter`to majetok ani žiadnym iným spôsobom

zaťažiť;

c)       zasahovat' do elektrických rozvodov a inštalácii' bez súhlasu správcu areálu;

d)      obmedziť  svojimi  aktivitami  návštevníkov  a ostatných  nájomcov  a prevádzkovateľov  služieb  v   prírodnom  areáli

Kuchajda mimo predmet nájmu;
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e)       vstupovat' a stáť/parkovať v  prírodnom areáli Kuchajda mimo vyhradených verejných parkovacích plôch akýmkol'vek

dopravným prostriedkom mimo zmluvne dohodnutého rozsahu (Článok 7, ods. 7.5 písm. a) tejto Zmluvy);

f)       umiestniť ani používat. na predmete nájmu predmety/prvky, ktoré nie sú dohodnuté v tejto zmluve;

g)      poskytovat' služby mimo dohodnutého účelu a rozsahu nájmu.

7.5     Nájomca je oprávnený:

a)       na dočasný v]azd dopravným prostriedkom do prírodného areálu Kuchajda po asfaltovejA)etónovej spevnenej ploche

na miesto Predmetu nájmu, za účelom organizačného zabezpečenia vlastných aktivít/podujatia - a to pre nakládku a

vykládku   materiálu.  Na  každý jednotli\ý  v]azd/vykládku/výjazd,  resp.  vjazd/nakládku/výjazd  je  stanovená  doba

v rozsahu            do  max.15  minút.  Na  vjazd  a výjazd  je  Nájomca  povinný  použit'  k predmetu  nájmu  najbližšie  sa

nachádzajúcu  bránu;

b)       zabezpečit' si v prípade vlastnej potreby služby občerstvenia prostredníctvom trete] osoby/subjektu;

c)       počas doby nájmu používat' toalety zúčastnenými a organizačným personálom;

7.6      Nájomca je zodpovedný za všetky škody na  Predmete nájmu, ktoré sám spôsobí.  Nájomca je zodpovedný i za škody r`a

Predmete prenájmu spôsobené  tretími osobami, ktoré sa zdržujú na         Predmete         prenájmu   v   súlade   s   pokynmi

Nájomcu  alebo s ).eho vedomím. Všetky škody, za ktoré zodpovedá Nájomca, odstráni na vlastné náklady Nájomca alebo

uhradí Prenajímatel.ovi podl'a  účtov predložených Prenajímatel.om,  ktoré preukazujú výšku  nákladov vynaložených na

uvedenie   Predmetu nájmu alebo jeho časti do pôvodného stavu.

Článok s
Skončenie nájmu

8.1  Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie nájmu je možné z ktoréhokol'vek z nasledovných dôvodov:

a) uplynutím dohodnutej doby nájmu s uplatnením podl'a Článku 5 ods. 5.1 tejto Zmluvy;

b) kedykol.vek na základe písomnej dohody Zm[uvných strán i pred uplynutím dohodnutej doby nájmu;

c) výpoveďou Prenajímateľa z nasledovných dôvodov:
• Ná).omca napriek písomnému upozorneniu nedodržiava zmluvné podmienky;

• bez udania dôvodu.

d) odstúpením od zmluvy zo strany Prenajímatel.a, ak:
•  Nájomca hrubo poškodzuje Predmet nájmu;

•  Nájomca    hrubo    porušuje   svoje    povinnosti    vyplývajúce    ztejto   Zmluvy,    ato    na).mä    tým,    že    prenechal   bez

predchádzajúceho  písomného  súhlasu  Prenajímatel'a  Predmet  nájmu  do  podnájmu  tretej  osobe;  že  využíva  Predmet
nájmu  bez  súhlasu Prenajímatel'a na iný   účel,  alebo iným spôsobc>m  ako je v Zmluve dohodnuté;  že je pripojený na

elektrický alebo vodovodný rozvod Prenaji'matel'a bez súhlasu Prenajímatel.a; že vstúpil a zdržiava sa v prírodnom areáli

Kuchajda  s  dopravným  prostriedkom  v rozpore  s ustanoveniami  tejto  Zmluvy;  že  nevie  preukázat'  oprávnenie  na

užívanie Predmetu nájmu;
•  Nájomca nerešpektuje pokyny a výzvy (aj ústne) správcu prírodného areálu Kuchajda, ktorými je upozomený na hrubé

porušovanie ustanovení tejto Zmluvy a od porušovania týchto ani po výzve neupustí.
e) odstúpením od zmluvy zo strany Ná)omcu, ak sa predmet nájmu stane bez jeho zavinenia     nespôsobilý na dohodnuté

užívanie;

8.2   Výpovedná  lehota  pri  ukončení  nájmu  výpoved.ou  podl'a  ustanovenia  Článku  s  Ukončenie  nájmu  ods.  8.1  písm.  c)  tejto

Zmluvy je jednomesačná  a začína  plynúť od  prvého  dňa mesiaca  nasledujúceho  pc)  doručení  písomnej  výpovede  druhej

Zmluvnej strane.

8.3   V prípade ukončenia nájmu odstúpením od zmluvy podľa ustanovenia Článku s Ukončenie nájmu ods.87.1 písm. d) bod treti'

tejto Zmluvy,  Prenajímatel` uplatní ustanovenie Článku 7 Práva a povinnosti prenajímatel'a a nájomcu ods. 6.3 písm. k) tejto

Zmluvy.

8.4   Zmluvné strany sa dohodli,  že v prípade neuvoľnenia Predmetu nájmu do jedného (1) dňa po uplynutí doby nájmu bude

Predmet nájmu uvol'nený Prenaji'mateľom na náklady Nájomcu.



Článok 9

Doručovanie

9.1         Písomnosti  na  základe  tejto  Zmluvy  sa  doručujú  druhej  zmluvnej  strane  osobne  alebo  prostredníctvom  doporučenej
zásielky na adi.esu uvedenú v tejto Zmluve. Nájomca je povinný každú zmenu adresy ohlásit. Prenajímatel'ovi. V prípade,

že takúto zmenu  neohlási, je Prenajímateľ povinný preverovať aktuálnu adresu na doručovanie pi'somností  Nájomcovi

v obchodnom/živnostenskom registri a v pri'pade rozporu zápisu adresy Nájomcu podl'a obchodného registra s adresou

uvedenou v záhlaví tejto Zmluvy bude doručovanie prebiehať na adresu uvedenú v obchodnom/živnostenskom registri.
Zásielka sa považuje za doručenú v deň, ked' ju dotknutá zmluvná strana prevzala alebo odmietla prevziat.. V prípade, že

druhá zmluvná strana zásielku nepreberie, považuje sa zásielka za doručenú v deň, keď sa z akéhokol`vek dôvodu vrátila

ako neprevzatá.  V prípade doručovania  prostredníctvom kurĺérskej  služby sa  zásielka  považuje za  doručenú  dňom jej

prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo dňom, ked' sa zásielka vrátila ako neprevzatá odosielatel'ovi.

Článok 1o

Záverečné ustanovenia

10.1   Táto Zmluva nadobúda platnost. a zaväzuje Zmluvné strany v deň, v ktorom ju podpíšu oprávnení zástupcovia     oboch

Zmluvných strán. Ak nedôjde k podpísaniu tejto Zmluvy v ten istý deň oboma jej Zmluvnými stranami, za rozhodujúci

deň pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladat' deň, v ktorom druhá zmluvná strana podpíše Zmluvu neskôr. Zmluva

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zvei.ejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a

Občianskeho zákonníka.  Nájomca berie na vedomie,  že na nadobudnutie účinnosti Zmluvy  sa vyžaduje jej  zverejnenie

v Centrálnom registri zmlúv, s čím súhlasí.

10.2      Zmluvné strany sa zaväzujú, že  v prípade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktorých splnenie považujú za podstatné,
zosúladia Zmluvu s aktuálnym stavom, vo forme jej písomných dodatkov, ktoré budú chronologicky číslované. Zmluvné

strany sa dohodli,  že zmluvný vzt'ah založený touto Zmluvou sa s výnimkou ust.  § 663 a nasl.  Občianskeho zákonníka

o nájomnej  zmluve  bude  riadit.  pri'slušnými  ustanoveniami  zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodného  zákonníka  v platnom

znení.

10.3      Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa vyvarujú akýchkol'vek krokov,  ktoré by znemožnili,  sťažili alebo spochybnili práva,

povinnosti alebo záväzky, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.
10.4      Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory týkajúce sa záväzkov a povinností vplývajúcich z tejto zmluvy sa zmluvné

strany zaväzujú prednostne riešit' osobným rokovaním.
10.5      Ak  niektoré ustanovenia  Zmluvy  nie sú  celkom  alebo sčasti  účinné alebo  neskôr  stratia  účinnost',  nie je tým dotknutá

platnost. ostatných ustanovení. Namiesto neúčiriných ustanoveni' a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokial'
je to právne možné, §a čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokial' pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto
otázku brali do úvahy.

10.6      Zmluvné §trany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do
omylu a ustanoveria tejto Zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumitel'nú vôľu, pre]avenú bez tiesne alebo
nápadne nevýhodných podmienok.

10.7      Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozome prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so
všetkými jej ustanoveniami  ju podpisujú.

10.8      Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom prenajímatel' obdrží jedno vyhotovenie a Nájomca jedno vyhotovenie.

10.9      Neoddelitel`nými prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Situačné vymedzenie Predmetu nájmu v priestore
Príloha č. 2 -Faktúra/Splátkový kalendár -daňo\ý doklad v súlade so zákonom č. 222#004 Z.z.



Zmluvna strana: 

EKO — podnik verejnoprosp8n\ich slu2ieb 
zast: JUDr. Daniel Hulin, poverenjt qkonom funkcie riaditera 

EKO - podnik VPS 
Halgova 20, 832 90 Bratislava 

la): 00491870 D1C: 2020887022 
DPH: SK2020887022 

	 dfia 20.10. 2022 
V 

odtla&ik pe6atky a podpis 

,> 
Zmluvna strana: 
Tornag Kvart 

zast: Toniag Kvart   Dfia 20.10. 2022 
odtlaok peiafky a podpis 
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ran ava BalikoBOX 
0§0 	a§ikcivd 

Streo wo,ikout park 

fatealer Kuchaida 
Socha Simi-  hvota 

Situaene vymedzenie predmetu najmu 

k Zmluve 38/0D/2022 o najme majetku zo dna 20.10.2022 s vyzna6enim predmetu najmu 

EKO podnik VPS 
HalaAova 20, 832 90 Bratislava 

ICO: 00491870 D1t: 2020887022 
1C DPH: SK2020887022 

JUDr. Daniel Hulin 	V 
EKO podnik verejnoprospegn5Th slu2ieb 

prenajimatera 

  

Tong 
najoinca 



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

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

Cislo Littu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 	 ll DPH: SK2020887022 

FAKTORA Z. 12022200 

VariabilnY symbol: 

K zmluve tislo: 

tel najmu: 

Predmet podnikania: 

12022200 
38/0D/2022 

pre saromne Ueely 

nepodnikater 

Odberater: Tomit Kvart 

Adresa: Bojnicka 149, 831 04 	Bratislava 

ICO: Nepridelene It DPH: neplatca 

Prevadzkaren: as obec. pozemku v areal' Kuchajda 16,00 m2  

Predmet najmu jednotkova 	jednotka 	mnoistvo 

cena 

jednotka 	spolu [C] spolu [C] 

zaujatie priestoru 60,00 	 0,50 dna 	 30,00 30,00 

23.10.2022 

Celkom za predmet najmu: 90,00 30,00 

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

1. Tepla iiiitkova voda 0,0000 	€/m3/rok 	0,00 rri3 	 0,00 0,00 

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

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

4. Poriadkova sluiba/Vlastna ochrana 0,0000 	€/m2/rok 	0,00 m2 	 0,00 0,00 

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

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

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

8. Hygienicke zariadenia 0,0000 	€/naj./rok 	0,0 koeficient 	0,00 0,00 

Spolu za sluiby "V": 0,00 

9. Elektricka energia priama 0,3200 	€/kWh 	30,00 kWh/defi 	0,00 0,00 

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

0,00 

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

12. Odpad zvY•genY 0,0000 	€/prev./rok 

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

0,00 

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

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

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

Spolu za sluiby 'N°: 0,00 

•••••.-- 

EKO -p VP ®q 
Ha1a.4ova 20. 831g. 

tO: 0 	' 41e: 	'022 

20.10.2022 

Vystavil: 
	

Prevzal: 



EKO - podnik veľejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava

Bankové spojenie:  Prima  banka Slovensko,  a.s.

Či'slo účtu:  SK04 5600 0000 0018 0570 7008

lčo: 491870
lč DPH:  SK2020887022

SPLÁTKOVÝ   l(ALENDÁR  -   FAKTÚRA
Varlabllný symbol:     i2022Zqo           (Zhodný vs použĺvať prl všetkých jednotlivých úhíadách faktúry !)

l( zmluve čĺslo:     38/OD/2022

0dberatel':     Tomáš Kvart

Adresa:     Bojnická  l49,83104    Bratislava

lčo:      Nepridelené                                        ič  DPH:  neplátca

Ceny sú uvádzané  v  €
nájom             nájom               nájom               služby               služby               služby            spolu                 uhradiť do           dátum  dodania

pol.č.      bezDPH         DPH20%        sDPH                  bezDPH            DPH20%        sDPH              kúhrade                                              nájmuaslužieb

1            30,00                0,00                30,00                   0,00                   0,00                 0,00               30,00              31.10.202Z               23.10.2022


