
ZMLUVA Z. 30/0D/2022 0 NAJME MAJETKU 
danok 1 

Zmluvne strany 

PRENAOMATEI: 
Nizov: 
so sidlom: 
ZastUpenY: 
ICO: 

DPH: 
Bankove spojenie: 
Cislo 
e-mail adresa: 
/cralej aj „Prenajimater/ 

a 

EKO - podnik verejnoprospeinYch slulieb 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr. Daniel Hulin povereny vykonom furtkcie riaditera 
00 491 870 
51(2020887022 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
info@ekovps.sk  

NAJOMCA 
Nizov: 	 'rig. Peter Kysela 
so sidlom: 	 Vajnorska 98/H, 831 04 Bratislava 
Zastaperty: 	 Lng. Peter Kysela 
16D: 

DPH: 
predmet prenajmu: 	as obecneho pozemku v areali Kuchajda, Bratislava s prisluknstvom 
/cralej aj „Najonica" a spolu s Prenajimaterom cralej aj „Zmluvne strany"/ 
uzatvarajil v zmysle § 663 a nasl. zakona Z. 40/1964 Zb. ObZiansky zakonrul v zneni neskorgich predpisov a prislugnymi 
ustanoveniami Obchodneho zakonnika a zakona Z. 116/1990 Zb. o najme a podnajme nebytovYch priestorov, v zneni neskor§ich 
predpisov. 

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

tlanok 2 

throdne 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 uznesenitn Z. 2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupiterstva 
mestskej Zasti Bratislava — Nove Mesto, konarteho dna 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 
stikromne 

elanok 3 
Predmet zmluvy a Predmet najmu 

	

3.1 	Predmetom tejto Zmluvy je Uprava pray a povirmosti ZmluvnYch stran pri najme Zasti majetku v sprive Prenajirnatera 
v prospech Najomcu. 

	

3.2 	Prenajimater vyhlasuje, e vykonava sprivu nasledovnYc.h nehnuternosti — pozemku nachadzajUceho sa v areali 
prirodneho kiipaliska Kuchajda, parcela registra „C" 15132/4 o vYmere 2.334,00 m2  druh pozemku Ostatne plochy, 
ktorY je zapisanY na LV Z. 2382 pre k.U. Nove Mesto, obec Bratislava —m.. Nove Mesto, okres Bratislava III vo vlastrtictve 
Hlavneho Mesta SR Bratislava v evidencii Okresneho dradu Bratislava, katastralny odbor. 

	

3.3 	Prenajimater prenechava e'asf majetku definovandho v bode 3.2 tohto e'1artku Zmluvy do dolasneho ulivania Zest' pozemku, 
ktorY tvori v Easti spevnena plocha a v'Cash nespevnena travnati plocha bez porastu a stavebnych objektov o celkovej 
rozlohe 16 m2  vratane prisluknstva /cralej aj „Predmet Najmu"/ za"do sa Najornca zavazuje hradif Prenajirnaterovi 
najomne dohodnute v tejto Zmluve. Situane vymedzenie Easti pozemku, ktorY me byf Precimetom najmu podra tejto 
Zmluvy tvori Prilohu Z. 2 tejto Zmluvy. Najomca vyhlasuje, e taketo vymedzenie Precimetu najmu je dostatoZne zrejme 
a urCite, priZom situaZne vymedzenie, ktore tvori Prilohu Z. 2 tejto Zmluvy sahlasi podra osobnej obhliadky so stavom na 
tnieste sarnom a voili takemuto vymedzeniu nerna vftrady a salasi s tYrn, Zo ma tvorif Predmet najmu. 

-I- 



1                   Článok 4

|               Účelnájmu
1

Predmet   nájmu   sa   prenajíma   Nájomcov|   za   účelom  organizovania   spoločenskej   akcie   s propagáciou   z dočasného

stanovišt'a  - stánku.

Ná)omcaniejeoprávnenýbezpreddádzajľcehopísomnéhosúhlasuvyužívatpredmstnájmunainýúčelakodohodnuý
v tejto Zmluve.

1

1                  Článok 5
|             Dol)a nájmu

5.1.     Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to  na qeň  08.10.2022, v čase od 12:00 hod.do 19:00 hod.

Nájo-éa!úrisiaceplatby,Platobnépohienb
Článok 6

1

61.    :i:on:cá::eTaazŔá;á:ec;eJst: ZoToudT ::vc=n:j:ap:žtiít;=|:::íamp=vää::vÉ#al::ťosž:::;-cž::=nEmp:Ťe=:ťd:áJámvu;

Faktúre/Splátkovom kalendári, ktorá tvorí Prílohu č. 2 te]to Zmluvy a je neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy.

: :      Reá;op#=p:aF::í7e,äá:sotví:%na:emnd+áoraF,±á=7svpa]art:po[;ommá ka]endár[  za deň úhady sa považu,e deň pnpíffima
úhrady  nájomného  na  bankový  účet  Prenqjímateľa  uvedený  v záhlaví  tejto  Zmluvy  alebo  deň  prevzatia  hotovosti  do

pokladnice Prenajímatel'a. Faktúra/Splátko`ý  kalendár je neoddelitel`nou súčasťou tejto Zmluvy.
6.4        V Ná).omnom nieje zahmutá úhrada za

odvoz odpadu a služby elektrikára spojené::ie:žeíl;=

Nájomcovi  vzniknutým  na základe Zml

r elektrickej energie, vodné, využívanie hygierických zariadení, poplatok za
Predmetu nájmu, ktorú sa zaväzuje hradit' Nájomca vo výške 293,60

Prenajímaierav?čiNĺj.omcovi,naľáj::n:ié4lebpnaplatbyamprotiinýmnárokom,alebopohl'adávkamprenajímateľavoči
lebo zadržiavať a neplatiť Nájomné  alebo  akékc)l'vek  iné platby  (ich čast)
kov  alebo  pohľadávok   Nájomcu  voči   Prenajímatel'ovi.   Nájomca  nie  je
el'ovi  postúpiť na tretiu  osobu bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu;nErao;

podl.a  Zmluvy  z dôvodu  akýchkoľvek  n
oprávnený  svoje  pohľadávky  voči Prenají]
Prenajímatel'a.

6 7    :IÍ'Í:ito: Fá:::ä:iä,;täloa:Íe=Ľu±:l;ar?že.z:a#iisf:z:o::,a:ťueá::ťa;:ä`::|n:.J;o:?CÉov:ä:;:Ét:N::i:aim.e:::;,`v:t:et;ämaä:ľie;

si  neplml  svoje  povinnosti  zo  Zmluvy.  N

písomne bez zbytočného odkladu.

Práv

7.1   Prenajímatel' je povinný:

a)   odovzdať predmet nájmu uvedený v
b)   umožnit' Nájomcovi užívať predmet nájm

výkon práv spojených s nájmom.

rok  na  poskytnutie  zl'avy  musí  byt'  Nájomcom  uplatnený  u Prenajímatel'a

iapoumč:::°žm7iumydstim

tejto Zmluvy v stave spôsobilom na užívanie na dohodnutý účel;
za podmienok dohodnutých touto Zmluvou a zabezpeč]ť mu plný a nerušený



7.2   Prenajímatel. je oprávnený:

a)   poverenými   osobami   vykonávať   kontrolu,   či   Nájomca   užíva
ustanoveniami te)to Zmluvy a ďalšími právnymi a všeobecne závä

b)   uplatnit. si u Nájomcu náhradu všetkých ním spôsobených škôd n

Predmet   nájmu   riadnym   spôsobom   v   súlade   s
nými právnymi predpism;

prenajatom majetku.

7.3N";JomcaL:eívpaoťvlp=eämetnáJmu|er-aúče|dohodnutý-tozm|uLzmen|ťdohodnutýtie|užívan|apmožné|m

s predchádzajúdm písomn)h súhlasom Prenajímateľa;
b)         užívať predmet nájmu s nadnou starostlivosťou tak, aby sa č

poškodenia alebo zničeria;
c)          dodržiavať vzN  č.1/1997 Mestskej  časti   Bratislava

vydaný Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda;
d)          počas doby nájmu a pri celom zabezpečení, realizáciĺ

najviac znížila alebo úplne zamedzila možnosť jeho

::rogvile:

to,  vrátane jeho neskorších dodatkov,  ktorým bol

i aktivít rešpektovať a riadiť sa   pokynmi   správcu

prírodného areálu Kuchajda;

;,      ža?re,ž;ätp;oti::nzčaebíz=e|:t-p|oarlpardáom-Ĺb::í::;:sut,e::lfi:::=r::,ombuúasLúvbouz ::č::s::d=::dyĹa  v|astné
náklady,

Predmet nájmu  do  takého stavu,  v  akom bol  ku  dňu  odovz
náhradu všetkých nákladov, ktoré mu v súvislosti so zánikom
uvedeného vznikli;

ania  Nájomcovi,  pričom  Prenajímatel. má  nárok  na
ájmu a vyprataním Predmetu nájmu v zmysle vyššie

:t::rož;::;t=:vyo[zeg:=O]T;:aovveen:í:e=pt=Opsr:Í::emdp::ynis:stp=í3ĺueš=;apdr.ás|Oyno;ra:'dp[svšset=ť=,ezNÍ)Oonmoc=

:::be,nka,ovreéd:r:,z::;Tavs?|ej:F.os:p:s:TmzF.l:k?,opvoiwýdmz|uJse|,jeb=:,káko.livgeážk.ovdáĽm:#v:t,=d.:aííeäbežr`:o;oh:

i)         ::r:;:ie:rne::'amohym využitim predmem naimu hnkňost a|kapaQm požadovanyd služieb, súwsiaach s účelom
a Predmetom nájmu;

/.)          na výzvu prenajímatel'a, resp. jeho pracovníka, na meste pre•:.,1=".,..at. touto zmluvou   oprávneme     užívať   Predmet

Ukončenie  nájmu,  ods.  8.1  písm.  d)  bod  tretí  tejto

nájmu, resp. oprávnenie na v]azd dopravným prostriedkom;
k)         v prípade ukončema nájmu uplatnením ustanovenia článk

Zmluvy,vypratat'aopustiťpredmetná]mubezodHadnenajnŤkôrdo60mmútauhradit'Prena)ímatel'ouzmluvnú

pokutu vo výške 100,-EUR bez DPH;
Í)          v prípade požiadavky prenajímatel'a akceptovat. obmedzeria

:\,,.:.;:;.:`:ľ:.':.`:`:

)lývajúce z aktivít     Prenajímatel'a   v súvislosti   so

:omerčných   aktivít  pri  správe   a   prevádzkovaní
estore  organizuje  akékol'vek  podujatie  či  aktivita,

zabezpečovaním   verejnoprospešných   služieb   alebo   d'alší

prírodného  areálu  Kuchajda;  v prípade,  že  sa  v uvedenom
zabezpečiť      potrebnú súčmnost' pre      zabezpečenie    bezproplémového    priebehu    všetkých    podujatí    a svoje
aktivity zosúladit' v prípade kolízie termínu/miesta konaniaL na Eáklade požiadaviek   a inštrukcií správcu

a)    wpknorn°advna:hs:aavreeba;: ==u';raab;Z;kha;:::estapbreiia:;k:a=lí°]pvr:;;r::az:uec:::k°pd[nste=ifioms:::su)
7.4   Nájomca nie je oprávnený:

Prenajímatel'a;

:,;;;:::Í::ž.::e;v:.Íe:k:a:;:z;m;:c;o;z`v::a::o;;ä:a:.eiÉľi:r;epía::;::::aĺ;:n:;:;u:e:ot:o;;:ee::;le;:zz:ab::v''::r;:i:o:st:b::

zat'ažiť;

Kuchajda mimo predmet nájmu;



vstupovať a stát'/parkovat. v  prírodnoh areáli Kuchajda mimo vyhradených verejných parkovacích plôch akýmkol'vek

:;jk:;g;?aŤs::p:o:;,lid:ío:Tdp:rh:än:uié'#;:::rh:odrd;:äeíh:oií,;Íi::r:Č::ensoť::::;n7u:ep;st:t:,zt:::;eTlu"

7.5     Nájomca je oprávnený:                                              |

a'    :: ío|cÍ::y;rve:md.dmopnrá::nuý,:ap::::;lidí:gmand|:ap:ä::nzéahboffa::::um:uv::#oaaksá;lítt;::'d„u;::|:o-V:',:P;rT:::J|ap::::
.::'`.``:.'

vykládku   materiálu.  Na  každý  jedno
v rozsahu            do  max.15  minút.  Na

ý  v)azd/vykládku/vý]azd,  resp.  v]azd/nakládku/vý]azd  je  stanovená  doba
azd  a výjazd  je  Nájomca  poviriný  použiť  k Predmetu  nájmu  najbližšie  sa

nachádzajúm  bránu;

:))     :::::Pdeo:tysi;j::Ppaoduež:;::To:L:;tize::i:Lmúe:?=:čae:Srtgvaenn:aap:;Sir::::oťa::mbetej °S°by/SubJektuÍ

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

Predmete prenájmu spôsobené  tretími osot|ami, ktoré sa zdržujú na         Predmete         prenájmu   v   súlade   s   pokynmi
Ná).omcualebosjehovedomím.Všetkyškopy,zaktorézodpovedáNájomca,odstiáninavlastnénákladyNájomcaalebo

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

uvedeniepredmetunájmudebojehočastiFopôvodnéhostavu.

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie

a) uplynutím dohodnutej doby nájmu s

1                 Č,ánok s
|        Skončenienájmu
1

::Jl:i::í=o:::1Zaké:Ľh:k5o:ášk5Zlntae::;dzo=::,dôvodov
b) kedykol'vek na základe písomnej. dohody 2imluvných strán i pred uplynutím dohodnutej doby nájmu;

iE"i  EÉ
vodov:

edodržiava zmluvné podmienky;
c) výpoveďou Prenajímatel'a z nasledovný

• Nájomca napriek písomnému upozom
• bez udania dôvodu.

d).°#iecnaí:r::oZ=o[šukzz:)Setip?eyd:re::iíjiĽ

`,'1`.

el'a,  ak:

• Nájomca   hrubo   porušuje   svoje    povi osti   vyplývajúce   zte]to   Zmluvy,    ato   najmä   tým,   že   prenechal   bez

predchádzajúceho  písomného  súhlasu  PrFnaji'matel'a  Predmet nájmu  do  podnájmu  tretej  osobe;  že  využíva  Predmet

•_`::`...`

nájmu bez súhlasu  Prenajímatel.a na  iný

elektrický alebo vodovodný rozvod Prenaj

el,  alebo iným spôsobom ako je v Zmluve dohodnuté;  že je pripojený na

atel.a bez súhlasu Prenajímatel'a; že vstúpil a zdržiava sa v prírodnom areáli

užívanie Predmetu nájmu;

`.`:,`.:```.`...``!`

uzlvanle;

8.2   Výpovedná  lehota  pri  ukončení nájmu  výpo

Zmluvy  je jednomesačná  a začína  plynúť od

Zmluvnej strane.

podl.a  ustanovenia  Článku  s  Ukončenie nájmu  ods.  8.1  písm.  c)  te)to
dňa mesiaca nasledujúceho  po  doručení  písomne]  výpovede  druhej

83ľe,i;íž:d|:;k,o::::;:í:á:,:|uuo,d|:ä?eunsfm::eznTČ?áioud`,apursát::Oav;:ä`.=::.::,::čae,::::á::::d::á::í;mpÉdĽ::;::,e,:

Zmluw.
8.4   Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade n

Predmet nájmu uvol'nený Prenajímatel'om n

ol'r`enia Predmetu nájmu do jedného (1) dňa po uplynutí doby nájmu bude
klady Nájomm.



9.1

Článok9--         1
1

Doručovanie         1

Písomostinazáklade;ejtozmluvysadomňjúdmhe)zmluvne)

#:::;:

strane  osobne  alebo  prostredníctvom  doporučenej
ú zmenu adresy ohlásit' Prenajímateľovi. V prípade,zásielky na adresu uvedenú'v tejto Zmluve. Nájomca je povĺnný

že takúto zmenu neohlási, je Prenajímatel' povinný preverovať
v obchodnom/živnostenskom registri a v prípade rozporu zápisu

adresu na doručovanie písomností  Nájomcovi
Nájomcu podl`a obchodného registra s adresou

uvedenou v záhlavi' tejto Zmluvy bude doručovanie prebiehat' na adresu uvedenú v obchodnom/živnostenskom registri.
si[=:eirjprevzala alebo odmietla prevziať. V pripade, žeZásielka sa považuje za doručenú v deň, ked. ju dotknutá zmluvná

diuhá zmluvná strana zásielku nepreberie, považuje sa zásielka za v deň, keď sa z akéhokoľvek dôvodu vrátila

ako neprevzatá. V prípade  doručovania  prostredníctvom  kuriérske]  služby  sa zásieuca  považuje  za  doručenú  dňom je]

prevzatiadmhouzmiumoustrmoualebodňom,kedsazffielkaw|

Článok 1o

Záverečnéustanovenil

tila ako neprevzatá odosielatel'ovi.

101Tátozmluvanadobúdaplatnostazavazujezmluvnéstranyvdeň,lktoromjupodpíšuoprávnerizástupcouaoboch

Lsgtg
oboma jej Zmluvnými stranami, za rozhodujúci
zmluvná strana podpíše Zmluvu neskôr. Zmluva

Zmluvných strán. Ak nedôjde k podpísaniu tejto Zmluvy v ten
deň pre nadobudnut]e je] platnosti sa bude pokladat' deň, v ktorom
nadóbúdaúčinnosťdň'oi:nasledujúcimpódnijejzverejneniavcenLálnomregistnzmlivv-súladesustanovením§47a
Občianskeho zákonníka. Nájomca berie na vedomie, že na nadobu+nutie účinnosti Zmluvy sa vyžaduje jj zverejnenie
v Centrálnom registri zmlúv, s čím súhlasí.

10.2      Zmluvné strany sa zaväzujú, že  v prípade, ak sa podstatne zme
zosúladia Zmluvu s aktuálnym stavom, vo forme jej písomných:±o:ieriky, ktorých splnenie považujú za podstatné,

v, ktoré budú chronologicky číslované. Zmluvné

:ďnä:=e:ozhridul:ež;uzdmel:=dít.v;:'äu::l;=nžs:o=;ovezn:Ľ:ozuáks:nsaľn:#:;:sĽ::ťc;o::;:.h:bzaii:ieí::::|oa=;k:
Zne".                                                                                                                                 1

:::ío:iio:€s:ĺe:b;os:aaa:z.=íš#:žáerže:::::Entä;;:v-*;ľíg:z:iv:;k?aťvoí::'viit;r.ev:í::ti:::;l::ús;aál:,a;::ozs:ou;y::`:ip:aťa:
strany zaväzujú prednostne riešiť osobným rokovaním.

10.5      Ak  niektoré  ustanovenia  Zmluvy nie sú  celkom  alebo sčasti účinn

platnost' ostatných ustanovení. Namesto neúčinných ustanovení a ri
je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy

:,;,:::.,.j:::,!:`::::.,.:::.`:,:`..!t:`.,,:.`

o  neskôr  stratia účinnosť,  nie je tým  dotknutá
lnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokial.
ľ pri uzatvárani' Zmluvy Zmluvné strany túto

na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do
zrozumiternú vôl'u, pre).avenú bez tiesne alebo

otázku brali do úvahy.
10.6      Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a

omylu a ustanovenia te]to Zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu,
nápadne nevýhodných podmienok.

10.7     Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pozome
všetkými jej ustanoveniami  ju podpisujú.

10.8      Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom prenajímatel. ob

obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so

držíjednovyhotovenieaNá).omcajednovyhotovenie.

10.9      Neoddelitel.nými prílohami te]to zmluvy sú:                                                1

1

3=:::ä:.í=:#:ŤaísT]ľ;S;ťk:]Fnedg:::á:;udvog]r:ás;o::]adesozákoľom č. 222#004 Z.z.



	 Dna 07.10.2022 
ky a podpis odtlaeok 

EKO -podnikVPS 
Halakva 20, 832 90 Bratislava 

tot 00491870 D1: 2020887022 
t DPH: SK2020887022 

Zmluvna strana: 

EKO — podnik verejnoprospech slu2ieb 
zast: JUDr. Daniel Hulin, povereq v\ikonom funkcie riaditera 

c-6  
Jtia 07.10.2022 

odtlaeok peeiatky a podpis 

Zmluvna strana: 
Ing. Peter Kysela 
zast: Ing. Peter Kysela 

-6- 



Situathe vymedzenie predmetu najmu 

k Zmluve 30/0D/2022 o najme majetku zo dria 07.10.2022 s vyznaenim predmetu najmu 

EKO podnik VPS C.) 
Halallova 20, 832 90 Bratislava 

ItO: 00491870 D1:202(18P'72 
iC DPH: SK202088702. 

JUDr. Daniel Hulin eter Kysela 
EKO podnik verejnoprospetnych slutieb 	 najomca 

prenajimatera 



EKO - podnik verejnoprospegrnich sluieb, Halagova 20, 832 90 Bratislava 

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

IsIo Cfau: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 	 DPH: SK2020887022 

FAKTORA Z. 12022191 

Variabilmj symbol: 12022191 

K zmluve Eislo: 30/0D/2022 

Ckel najmu: pre stikromne teIy 

Predmet podnikania: nepodnikater 

Odberater: Ing. Peter Kysela 

Adresa: Vajnorska 98/H, 831 04 Bratislava 

Nepridelene 

Prevadzkareti: 	as obec. pozemku v areali Kuchajda 

  

DPH: nepl6tca 

16,00 m2  

 

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

cena 

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

8.10.2022 

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 rn3  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 OA 

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 opr6v 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/deri 0,00 0,00 

10. Elektricka energia reiijna 0,0000 €/m2/rok 0,00 rn2  0,00 0,00 

0,00 

11. Odpad z6kladnY 0,0000 €/prev./rok 

12. Odpad zvNitenY 0,0000 €/prev./rok 

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

0,00 

14. KOrenie 0,0000 €/m2/rok 0,00 rn2  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 m' 0,00 0,00 

Spolu za sluiby "N": 0,00 

EKO 	171,1 0 
Hala.lova : Br 	'ova 

ItO: 00491: 	 -12 
ID Ph. 

06.10.2022 

Vystavil: 
	

Prevzal: 	4,/ 



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

Bankové  spojenie..  Prima  banka  slovensko,  a.s.                                                                                                                              lčo:  491870

Či'slo účtu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008                                                                                                                                 lč DPH: SK2020887022

SPLÁTKOVÝ  KALENDÁR  -   FAKTÚRA
Variabilný symbol:     i2o22igi          (Zhodný vs používat' pri všetkých jednotlivých úhradách faktúry !)

K zmluve číslo:     30/OD/2022

0dberateľ:     lng.  Peter Kysela

Adresa:     Vajnorská 98/H, 83104   Bratislava

ičo:     Nepíidelené                                       ič DPH:  neplátca

Ceny sú uvádzané  v  €
nájom            nájom               nájom               služby               služby               služby            spolu                 uhíadit' 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             23.10.2022              08.10. 202 2


