
ZMLI,JVAONAJME 
	/OD/2022 

elanok 1 
Zmluvne strany 

Nazov: 
so sidlom: 
ZashapenY: 

DPH: 
Bankove spojenie: 
aslo 
e-mail adresa: 
/dalej aj „Prenajimater/ 

a 

Nizov/Obchodne meno: 
Sidlo: 

gtatutarny zastupca: 
Registraene eislo/z,apisany: 
Predmet einnosti: 
Bankove spojenie: 
Cislo Uetu: 
Kontaktna osoba: 
e-mail adresa: 
/cralej aj „Najonica" a spolu  

EKO - podnik verejnoprospegnych sluiieb 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr.Daniel Hulin 
00 491 870 
SK2020887022 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
ekovps@ekovps.sk  

Radko Loczi Lore Consulting 
Vinohradnicka 51, 90091 Limbach 
43252559 
.Radko Loczi 
130-18556 
Vyroba a predaj vina 
Fio banka 
SK6883300000002702058708 

Radko Loczi 

s Prenajimaterom dalej aj „Zmluvne strany"/ 

uzatvaraju v zmysle § 663 a nasl. zakona 6. 40/1964 Zb. Obelansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov 
a prislugnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika tato 

Zmluvu o najme 	3/iL.ozi 	.0 dela 2a.  /0- 2-e-70-0 
/ dalej len ako „Zmluva" / 

elanok 2 
Ovodne ustanovenia 

2.1 Prenajimater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podia zakona C. 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 easti Bratislava — Nove Mesto, konaneho dila 20.12.1990, 
ktory vykonava spravu majetku Mestskej 6asti Bratislava - Nave Mesto, Junicka 1, Bratislava alebo 
majetku, ktorY bol mestskej easti zvereny. 

2.2 Najomca je fyzicka osoba podnikater osobou podnikajucou podia pravneho poriadku Slovenskej 
republiky s predmetom Cinnosti najma v oblasti: vYroba a predaj vina 	Najomca 	ma 	zaujem 
v ramci svojej podnikatetskej annosti zifdastrtif sa podujatia Novomestsky festival vina. 

elanok 3 
Predmet zmluvy a Predmet najmu 



3.1 Predmetom tejto Zmluvy je tiprava pray a povinnosti Zmluvnych stran pri najme Casti pozemku s 
prislugenstvom v sprave Prenajimatera v prospech Najomcu. 

	

3.2 	Prenajimater vyhlasuje, e vykonava spravu nasledovnych nehnuternosti — pozemok parcela registra 
„C" C. 10403/2, o vymere 10.440,00 m2  druh pozemku Ostatne plochy, ktore sü zapisane na LV'C. 1226 
pre k. Nove Mesto, obec Bratislava — m. C. Nove Mesto, okres Bratislava DI vo vlastrtictve Hlavneho 
Mesta SR Bratislava v evidencii Okresneho itradu Bratislava, katastralny odbor. 

	

3.3 	Prenajimater prenechava Casf majetku definovaneho v bode 3.2 tohto aanku Zmluvy do doCasneho 
ulivania nasledovne: 

Easf pozemku s prislugenstvom, ktorY tvori spevnerta plocha o celkovej rozlohe maximalne 15m2  na 
jeden prives/foodtruck/stanok (rozmer detskych atrakcii sa mole 	priCom ich poet bude 14, 
bez porastu za tiCelom prevadzkovania predajnych privesov urCenYch na ambulantnY predaj; touto 
Zmluvou Najomcovi (d'alej aj „Predmet najmu"), za o sa Najomca zavazuje uhradif 
Prenajimaterovi najomne dohodnute v tejto Zmluve. SituaCrte vymedzenie Cash pozemku, ktorY ma 
byf Predmetom najmu podra tejto Zmluvy tvori Prilohu Z. 2 tejto Zmluvy. Najomca vyhlasuje, le 
taketo vymedzenie Predmetu najmu je dostatoCne zrejrne a urCite, priCom situaCne vymedzenie, 
ktore tvori Prilohu C. 2 tejto Zmluvy sithlasi podra osobnej obhliadky so stavom na mieste samom 
a voCi takemuto vymedzeniu nema vyhrady a sithlasi s tym, o ma tvorif Predmet najmu. Po 
skonCeni podujatia bude zrealneny nakorko je podkladom pre vYpoCet najmu. 

tlinok 4 
Uel najmu 

	

4.1 	Predmet najmu sa prenajima Najomcovi za itCelom prevadzkovania predajnych stankov urCenych na 
prezentaciu produktov a ambulantny predaj, ktory prechnet Einnosti je v sidade s opravnenim na 
vYkon jeho podnikaterskej Cinnosti s nasledovnym sortimentom: jedlo, napoje, pochutiny, dopinkovy 
tovar urCenY na konzumaciu. 

	

4.2 	Rozmiestrtenie a ulolenie predajnYch privesov vgalc musi za kaidych okolnosti regpektovaf rozlohu 
Predmetu najmu v sulade s Clankom 3 tejto Zmluvy a musi byf schvaleny osobou zodpovednou za 
stranu Prenajimatera. 

	

4.3 	Najomca rue je opravneny bez predchadzajUceho pisomneho sUhlasu vyulivaf Predmet najmu na iny 
tiCel ako dohodnutY v tejto Zmluve. Zirduvne strany sa dohodli, le Najomca je povinnY Predmet 
najmu ulivaf. 

	

4.4 	Najomca podpisom Zmluvy potvrdzuje, e sa osobnou prehliadkou oboznamil so stavom Predmetu 
najmu a tento je v stave sposobilom na dohodnutY *Cel a nevykazuje liadne vady, ktore by mu branili 
v uIvani Predmetu najmu na itCel dohodnuty touto Zmluvou a le od Prenajimatera sa nevyiaduje 
iadna tiprava, prisposobenie, pripadne me pinenie vratane zabezpeCenia sithlasov itradov v sitvislosti 

so stavom a vlastnosfami Predmetu najmu v Case jeho odovzdania. Najomca berie na vedornie priva 
tretich osob vzfahujiicich sa k pozemku, ktoreho Cast' tvori Predrnet najmu a voCi tymto pravam tretich 
osob, ktore mu nebrania v ulivani Predmetu najmu na dohovorenY ifeel nema vyhrady. 

Clanok 5 
Doba najmu 

	

5.1 	Zrnluva sa uzatvara na dobu urCita, a to na termin konania podujatia Novomestsky festival vin 2022 
chia 22. 10. 2022 (sobota) od 14:00 hod. do 22:00 hod., priCom predmet najmu bude odovzdany 22. 6. 
2022 medzi 10:00 hod. a 12:00 hod. a najomca je povinrty zabezpeCif v tento deft rozloienie svojho 
prezenta6no predajneho stanku. Kontaktnou osobou je Zuzarta Kmifova, tel.: 0908 498 582. 

	

5.2 	Najomca je povinny poCas doby najmu podia predchacizajticeho odseku tejto Zmluvy zabezpeCif 
nepretrlity predaj cliia 22. 10. 2022 v Case od 14:00 hod. do 22:00 hod., teda po relit dobu trvania 
podujatia. 

	

5.3 	Najomca je povinny bezodkladne po skonCeni predajnej doby Predmet najmu opustif, najneskor vgak 
do 24:00 hod., priCom je povinnY zabezpeCif Predmet najmu talc aby zamedzil vzniku gkody. 



6.1

6.2

Článok 6
Nájomné a súvisiace platby, Platobné podmienky

Nájomca   sa   na   základe   tejto   Zmluvy   zaväzuje   platit.   za   užívanm   Predmetu   nájmu   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 zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne, a to vo výške 90,00 EUR bez DPH za 1 ks

prezentačno-predajného stánku s rozlohou do gm2 za každý aj začatý deň, vrátane odberu elektrickej
energie  /ďalej  aj  Nájomné"/.  V  pripade,  že je  Nájomca  registrovaným  platcom  DPH,  k  Nájomnému
bude  pripočítaná  DPH  platná  v  čase  zdanitel`ného  plnenia.  Zm]uvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že
Nájomné  Nájomca  uhradí  najneskôr    1  deň  pred  konaním  podujatia  t.j.  21.  10.  2022  na  zálohovej
faktúre,  ktorú  Nájomca obdrží mailom  na  mailovú  adresu  uvedenú  v  záhlaví tejto  Zmluvy.  Celková
cena  Nájomného  a  lehoty  splatnosti  budú  uvedené  vo  Faktúre  s  náležitosťami  daňového  dokladu  v
zmysle zákona č.  222/2004 Z.  z., ktorá tvorí Prílohu č. 3  tjto Zmluvy.  Okamihom  doručenia Faktúry
Nájomcovi sa táto stáva dňom doručerúa neoddentel'nou prílohou tjto Zmluvy.
Nájomné sa považuje za uhradené dňom pripísania platby v prospech bankového účtu Prenajímatel'a
uvedeného v záhlaví tgto Zmluvy.
V prípade,  ak nájom  skončí  pred uplynutím  dohodnutej  doby nájmu  z dôvodov na  strane Nájomcu,

prepadá  zaplatená  cena  nájmu  v  plnj  výške  v prospech  Prenajímatel'a  ako  zmluvná  pokuta,  ak  sa
Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, čím rie sú dotknuté iné nároky Prenajímatel'a, vyplývajúce
z takéhoto ukončeriia nájmu.

6.5       Vprípade,   že   nájom   skončí   zdôvodu   nezakladajúceho   nárok   podľa   bodu   6.4   te]to   Zmluvy,
nespotrebovanú   čast.  ceny  nájmu  po   odpočítaní   všetkých  nárokov  zo   strany  Prenajímatel'a   voči
Nájomcovi, Prenajímatel' vráti Nájomcovi najneskôr do 30. 6. 2022

Článok 7
Práva a povinnosti Zmluvných strán

Podclánok7.1
Poistenie predmetu nájmu

7.1.1    Nájomcovi  sa  odporúča  uzatvorit'  a  na  vlastné  náklady  po  celú  dobu  nájmu  udržiavať  v platnosti
a účinnosti  poistné  zmluvy,   ktoré  budú  pokrývat'  poistenie  jeho  majetku,  ktorý  sa  nachádza  na
Predmete   nájmu   aškody   spôsobené   tretím   osobám   vsúvislosti   sužívaním   Predmetu   nájmu.
V prípade, že takéto poistenie Nájomca neuzavrie, nemôže si v prípade odcudzenia, poškodenia alebo
hocijakej   d'alšj   škody   na   vlastnom   majetku   alebo   voči   tretím   osobám   túto   škodu   uplatňovať
u Prenajímatel`a.  V prípade,  že je takáto  škoda  uplatnená  voči  Prenajímatel'ovi,  zaväzuje  sa ju uhradit`
Nájomca bezodkladne po doručení výzvy zo strany Prenajímatel'a a predložení výzvy na jej úhradu zo
sti`any tretej osoby.  Takéto plnenie sa nepovažuje za bezdôvodné obohatenie na strane Prenajímatel'a,
ale plnenie záväzku Nájomc.u uplatneného tret'ou osobou voči Prenajímatel'ovi.

7.1.2    Nájomca   berie   na   vedomie   auznáva,   že   akékol`vek   poistenie   uzavreté   zostrany   Prenajímatel`a
vzt'ahujúce sa k Predmetu nájmu sa nebude vzťahovať na majetok Nájomcu, bez ohľadu na skutočnost',
či je tento majetok zabudovaný do Predmetu nájmu alebo nie.

7.1.3   Nájomca  i  Prenajímatel.  týmto  vzájomne  potvrdzujú,  že  si  neuplatnia  nároky  na  odškodnenie  voči
druhej Zmluvnej strane za straty alebo škody na majetku v tom rozsahu, v akom j.e takáto strata alebo
škoda   poškodenému   uhradená    z príslušnej    poistnej   zmluvy,    uzatvorenej    podľa   tejto   Zmluvy
Prenajímatel.om alebo Nájomcovi, a to ku dňu vzniku takýchto nárokov.

Podclánok7.2
Údržba predmetu nájmu, jeho úpravy a Bezpečnost'



7.2.1    Nájomca je povinný počas  doby nájmu nepretržite udržiavat` poriadok  a čistotu  na Predmete nájmu,
ako  aj  v bezprostrednom  okolí  Predmetu  nájmu  a samotného  miesta  prevádzkovania  obchodného
zariaderia, atrakcie alebo poskytovania služieb a zabezpečiť, aby sa odpad a iné emisie, ktoré vznikajú
v súvislosti s jeho činnost.ou r`a Predmete nájmu nešírili v okolí Predmetu nájmu a neobťažovali tretie
osoby.  Za  tým  účelom je  Nájomca  povinný  v celom  rozsahu  vykonávat. údržbu  a  úpravy  Predmetu
nájmu spojenú  s užívaním 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
inštalácií,   prislušenstva   a vybavenia   umiestneného   v súčasnosti   resp.    kedykol'vek   v budúcnosti
na Predmete nájmu. Plnenie tjto povinnosti zabezpečuje Nájomca bez zbytočného odkladu a výlučne
na  vlastné  náklady.   Sohľadom  na   charakter   Predmetu  nájmu   sa   Zmluvné  §trany  dohodli,  že
Prenajímatel'   nezabezpečuje   žiadnu   údržbu,   úpravy   a opravy   Predmetu   nájmu,   ani   zariadení
a inštalácií  na  Predmete  nájmu.   Ak  uvedené  práce  v zmysle  predchádzajúcej  veý  Nájomca  bez
zbytočného odkladu nezabezpečí sám, je tak oprávnený urobiť Prenajímatel. na náklady Nájomcu.

7.2.2   Nájomca nie je počas doby nájmu oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu na Predmete
nájmu   vykonat'   úpravy,   stavebné   zmeny   a inštaláciu   nových   technologických   a iných   zariadení
a stavebnýdi prvkov Nájomcu, ktoré budú mať charakter konštrukcií pevne spojených so zemou (d'alej
len  „Úpravy'`).  Žiadost`  o udelerLie  súhlasu  na  Úpravy  musí  obsahovať  opis  požadovaných  Úprav.
Súhlas Prenajímateľa  s Úpravami nezakladá  Prenajímateľovi  akúkol'vek zodpovednost'  za  správnost.,
dostatočnosť resp.  súlad Úprav s príslušnými právnymi predpismi  a platnými technickými nomami.
Ustanovením   tohto   bodu   nie   sú   dotknuté   Drobné   úpravy,   ku   ktorým  je   súhlas   Prenajímateľa
s Drobnými úpravami udelený podpisom tejto Zmluvy.
Funkčnosť (údržbu, opravy a servis) investícií Nájomc.u (na jeho vlastné náklady) zabezpečuje Nájomca
v celom rozsahu bez obmedzenia.

7.2.3   Nájomca sa zaväzuje, že akékol'vek Drobné úpravy a/alebo Úpravy a užívanie Predmetu nájmu budú
realizované  takým  spôsobom,  aby  nerušili  a/alebo  neobmedzovali  hlukom,  prašnost'ou,  vibráciami,

pachom a ďalšími nepriaznivými vplyvmi tretie osoby neprimeraným spôsobom. Nájomca sa zaväzuje
vykonávat' akékol'vek Úpravy  až po tom,  čo  obdržal k takýmto Úpravám všetky povoleria a súhlasy
dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sa zaväzuje si zabezpečit' samostatne a na vlastné náklady.

7.2.4   Nájomca je  povinný  užívat'  Predmet  nájmu  v  súlade  s  právnymi  predpismi,  platnými  technickými
nomami  a hygienickými, bezpečnostnými a protipožĺamymi predpismi aktuálne platnými na území
Slovenskei republiky tak, aby nevznikla škoda na majetku alebo živote a zdravi' osôb a nesmie používat'
látky,  postupy  a  zanadenia  poškodzujúce  životné  prostredie  výparmi,  hlukom  (reprodukovanou
hudbou a pod.) a vibrácíami alebo inak, nad hranicu prípustnú podl'a príslušných noriem platných na
území Slovenskej republiky.

7.2.5   Nájomca je zodpovedný za bezpečný technický stav svojich zariadení používaných na Predmete nájmu
alebo v jeho bezprostrednom okolí, je povinný zabezpečit. ich predpísané odbomé prehliadky a skúšky,
ako aj odstránenie závad v nich uvedených.

7.2.6   Nájomca  je   povinný  na   viditeľnom   mieste   vbezprostrednom   okolí   Predmetu  nájmu,   kde  bude
vykonávat'   svoju   podnikaterskú   činnost',   umiestnit`   cenníky/váhy   poskytovaného   sortimentu   a na
účtovanie poskytnutých služieb a produktov využívať výlučne registračné pokladnice.

7.2.7   Povinno§ti stanovené v tq)to Zmluve sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na zamestnancov Nájomcu, či iné
osoby,   ktoré   Nájomca   poveri   alebo   splnomocní   výkonom  jeho   činností   v súvislosti   s užívaním
Predmetu nájmu  a prevádzkovaním svojg.  čimosti.  Porušenie povinností podľa  tejto Zmluvy týmito
osobami má za následok aj pomšenie povinnosti samotn)h Nájomcom.

Podčlánok 7.3
Prevzatie a vrátenie Predmetu nájmu

7.3.1    Nájomca je povinný Predmet nájmu prevziat` dňa 22.  6.  2022 medzi 10:00 hod a 12:00 hod.  (kontaktná
osoba:   Zuzana   Kmit'ová,   tel   0908   498   582,   okrem   prípadu   vymedzeného   vtejto   Zmluve,   keď
Prenajímateľ nie je  povinný  Predmet  nájmu  Nájomcovi  odovzdat'.  Neprevzatie  Predmetu  nájmu  zo
strany Nájomcu nemá vplyv na povinnost' Nájomcu platit' Nájomné.
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7.3.2   0 prevzati Predmetu nájmu sa spíše protokol, ktorý bude obsahovať najmä opis Predmetu nájmu, jeho
stavu,  vrátane  stavu  a čísiel  meradiel  energii'  dodávaných  k stavbe,  nachádzajúcej  sa  na  Predmete
nájmu,  a vyhlásenie Nájomcu, že Predmet nájmu bez výhrad preberá, pokiaľ bude Prenajímatel` trvat.
na spísani' takéhoto protokolu.

7.3.3   V prípade  skončenia  Nájmu je  Nájomca  povinný  na  vlastné  náklady  do  2  pracovných  dní  odo  dňa
skončenia nájmu z akéhokol.vek dôvodu a akýmkoľvek §pôsobom:
a)   vypratat.  Predmet  nájmu  -  odstránit`  z Prcdmetu  nájmu  akýkoľvek  hmotný  majetok  Nájomcu,  či

tietich osôb (vrátane rekonštrukcie poškodeného zatrávnenia prípadne inej zelene);
b)  odstránit. z Predmetu nájmu všetky Úpravy (technické zhodnotenie) vykonané Nájomcom tak,  aby

pri  skončení nájmu Úpravy Predmetu nájmu nemali žiadnu zostatkovú hodnotu,  ak Prenajímatel`
neoznámi inak;

c)   odbom)h   spôsobom   opravit.   aod§trániť   akékol'vek   škody   na   Predmete   nájmu   spôsobené
Nájomcom alebo vyprataním majetku Nájomcu a odstraňovaním jeho Úprav.
Nájomca je d'alj povinný do 2 dní odo dňa skončenia nájmu:

d)  uhraďt'  všetky  nedoplatky  spojené  s predmetom  nájmu  vrátane  neuhradeného  nájomného,  resp.

jeho alikvotnú časť za dobu náj.mu.
7.3.4   0 odovzdaní  Predmetu  nájmu  spíšu  Zmluvné  strany  protokol,  pokial'  bude  Prenajímatel'  trvať  na

spísaní takéhoto protokcjlu. Na obsah protokolu sa primerane použijú ustanovenia bodu 7.3.2 Zmluvy.
Prenajímatel`  rue  je  povinný  Predmet  nájmu  prevziat'  za  predpokladu,  že  rie  sú  splnené  všetky

podmienky   podľa   bodu   7.3.3   Zmluvy.   Vtakom   prípade  je   Nájomca   vomeškani'   sodovzdaním
Predmetu nájmu.

7.3.5   V prípade, ak Nájomca nesplní včas svoje povinnosti vyplývajúce pre Nájomcu z bodu 7.3.3 Zmluvy, je

povinný zaplatit' Prenajímatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každý aj začatý deň omeškania.
Prenajímatel'    má    rovnako    vtakom    prípade    právo,    nie    však    povinnost'    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 popri zmluvnq pokute, aj nárok na náhradu
všetkých nákladov, ktoré mu  v súvislosti so zánikom nájmu  a vyprataním Predmetu nájmu v zmysle
vyššie uvedeného vznikli. Ak tak Prenajímateľ podl'a vlastného uváženia neučiní, na základe dohody
Zmluvných  strán  platí,  že  všetky  takéto  Nájomcom  včas  neodstránené  hnutel.né  a nehnuteľné  veci

(vrátane  vstavaní  a úprav Nájomcu)  nachádzajúce  sa v Predmete nájmu, ktoré budú  Prenajímatel'om
protokolárne   spísané   sa   stanú   kúpnou   zmluvou   vlastníctvom   Prenajímateľa   za   kumulativneho
splneria nasledovných podmienok:

a)   Prenajímatel. Nájomcovi po mámom uplynuti lehoty uvedenej v bode 7.3.3 tejto Zmluvy písomne
oznámi,  že  má  záujem  na  uplatnení  práva  na  kúpu  neodstránených  ved  nachádzajúcich  sa
v/na Predmete ná].mu;

b)   Nájomca ani v lehote do 15 dnĺ od odoslania oznámenia Prena).ímatel'a podľa písm.  a)  tohto bodu
všetky veci z Predmetu nájmu nec)dstráni;

c)   Nájomca v pozícii Dodávatel'a  vecí  vyhotoví  Prenajímateľovi v pozícii Odberatel'a vecí faktúru  v
hodnote  100,-EUR  bez  DPH  za  neodstránené  hnutel.né  a nehnutel.né  ved  (vrátane  vstavaní
a úprav Nájomcu) nachádzajúce sa na Predmete nájmu.  V prípade, že je Nájomca registrovan]h

platcom DPH, k fakturovanej hodnote bude pripočítaná DPH platná v čase zdanitel'ného plnenia.
Zmluvné  §trany  sa dohodli,  že  v prípade,  že Nájomca  z pozície  dodávatel'a  faktúru nevyhotoví,
môže v súlade so Zákonom o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.   túto faktúru v mene a na
účet Ná).omcu  vyhotovit'  Prenajímatel',  na  čom  sa  Zmluvné  strany  výslovne dohodli  a  Nájomca
akceptuje  takto  vyhovenú  faktúru.  Faktúru  v mene  a na účet Nájomcu  vyhotovuje  Prenajímatel'

podl'a zákona členského štátu, v ktorom je miesto dodania vecí;
d)  Prenajímateľ  zaplatí  fakturovanú  sumu  na  účet  Nájomcu  alebo  povinnosť  zaplatit`  túto  sumu

zariikne  in]h §pôsobom zániku záväzkov.

Po  splnení  uvedených  podmienok  sa  Nájomca  zaväzuje  na  základe  tohto  článku  Zmluvy  všetky
Prenajímatel'om  spísané  hnutel'né  a nehnutel`né  veci,  ktoré  ostal]  na Predmete  nájmu  previest'  na
Prenajímatel`a za uvedenú sumu, pričom pre prípad pochybnosti platí, že zaplatením sumy 100,-EUR
bez  DPH  sa  považuje  za  vysporiadanú  aj  protihodnota  toho,  o čo  sa  zvýšila  hodnota  Predmetu
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nájmu.  Prenajímatel' je  oprávnený  úhradu  uvedene].  sumy  realizovať  aj  fom`ou    započítania  tjto

pohľadávky  Nájomcu  voči  svojim  splatným  pohl'adávkam.  Na  účely  tohto  ustanoverLia  sa  nárok
Nájomcu stane splatným mámym uplynutím dodatočnej lehoty podľa písm. b) tohto bodu Zmluvy.

Podčlánok 7.4
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.4.1    Nájomca  je  oprávnený  prenechať  Predmet  nájmu  alebo  jeho  čast'  do  podná].mu  (alebo  do  užívania
z akéhokoľvek   titulu   a akýmkol'vek   spôsobom)   len   s výslovným   a vopred   udeleným   písomným
súhlasom Prenajímatel`a,  daným  pred uzavreti'm príslušnej  zmluvy o podnájme  (inej  zmluvy).  Súhlas
Prenajímateľa  musí  byt'  daný  ako  súhlas  s konkrétnym  znením  zmluvy  o podnájme  (inej  zmluvy),
ktorú má Nájomca v úmysle uzavriet'.
Ak vyššie uvedeným spôsobom súhlas Prenajímatel`a nebol daný, alebo ak Nájomca uzatvoril zmluvu
o podnájme (inú zmluvu) v inom znení, než bola Prenajímatel'om odsúhlasená, je takto Nájomcom
uzatvorená zmluva neplatná. Zároveň sa to považuje za dôvod na odstúperie od tejto Zmluvy.

7.4.2   Nájomca je  povinný  dňom  začatia  nájmu  užívať  Predmet  nájmu  v súlade  s touto  Zmluvou tak,  aby
Nájomca užívaním Predmetu nájmu nespôsoboval Prenajímatel`ovi a tretím osobám škodu ari hrozbu
vzriku škody, ani ich neobmedzoval v ich užívacích a vlastníckyd` právach.

7.4.3   Nájomca  je  povinný  v prípade  nebezpečenstva  hroziace).  alebo  vzniknutej   škody  na  zdraví  alebo
majetku   umožnit.  Prenajímatel'ovi,   prípadne  inej   poverenej   osobe   alebo   oprávnenej   osobe  podl'a
zákona, vstup na Predmet nájmu.

7.4.4   Prenajímatel. je  ciprávnený  po  predchádzajúce]  dohode  kedykol'vek  kontrolovať  plneme  povinnosti'
Nájomcu podl'a  tejto Zmluvy a užívanie Predmetu nájmu a za týmto účelom vstupovat' na Predmetu
nájmu.  V prípade,  že  k dohode  o kontrole  nedôjde,  je  Prenajímatel'  tak  oprávnený  urobiť  v termíne
oznámenom  Prenajímateľom,  a to  aj  za  predpokladu,  že  Nájomca  sa  v tomto  termíne  v Predmete
nájmu nenachádza.

7.4.5   Nájomca  je  povimý  bez  zbytočného  odkladu  informovať  Prenajímateľa  o  všetkých skutočnostiach
brániacich riadnemu užívaniu Predmetu nájmu.

7.4.6   Nájomca nie je oprávnený umiestňDvat. ani  chovat' akékol'vek zvieratá na Predmete nájmu, pokial' sa
Zmluvné strany nedohodnú inak.

7.4.7   Ná).omca je povimý bezodkladne po uzavretí tejto zmluvy informovať Mestskú čast' Bratislava -Nové
mesto o uzavretí tejto Zmluvy.

7.4.8   Nájomca ).e povimý rešpektovať a dodržiavat' POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - na podujati
Novomestský festival vín 2022, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tjto Zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto
Zmluvy.   Porušenie  tejto  povinnogti   sa   považuje  za   podstatné  porušenie  tejto  Zmluvy  s právom
Prenajímateľa od tg.to Zmluvy odstúpit'.

7.4.9   Nájomca sa zaväzuje rešpektovat` a dodržiavať Kódex trhovníka", ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy
aje  neoddeliteľnou   súčasťou  tejto  Zmluvy.   Porušenie  tejto  povinnosti  sa  považuje  za  podstatné

porušenie tejto Zmluvy s právom Prenaj.ímatel'a od tejto Zmluvy odstúpit'.

7.4.10 Nájomca  je  povimý  požiadat'  Mestskú  čast`  Bratislava-Nové  Mesto  o povolenie  vjazdu  za  účelom
zásobovania   na   Predmet   nájmu,   pričom   je   povinný   dodržiavat'   dobu   určenú   na   zabezpečenie
zásobovania  stanovenú  touto  Zmluvou  v čase  od  06:00  hod.  do  09:00  hod..  Na  každý  jednotlivý
vjazd/vykládku/výjazd, resp. vjazd/nakládku/výjazd je stanovená doba v rozsahu do max. 15 minút.

7.4.11  Nájomca   je   povimý   požiadat'   Miestny   úrad   mestskej   časti   Bratislava-Nové   Mesto,   oddelenie
správnych  činností,  o vydanie  povolenia  na  predaj  výrobkov  a poskytovanie  služieb  na  trhovom
mieste.

7.4.12 Nájomca  je  povimý  použĺvať  na  Predmete  nájmu  kompostovatel'ný,  biologicky  rozložiteľný  riad,

poháre  a príbory  a slamky  v súlade  s STN  EN  13432  v platnom  2není  /ďale]  len  ,,EN  13432"/  a na
vyzvmie oprávnených osôb sa preukázat' certifikátom  vydaným autorizovanou skúšobňou podl.a EN
13432.  V prípade,  ak Nájomca  nesplní povinnost' podl'a predchádzajúcej  vety tohto bodu  Zmluvy, je
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povinný používat. systém vratných pohárov realizovaný počas trvania podujatia Novomestský festival
vín 2022  Zároveň je  Nájomca  povinný  pri  predaji  sortimentu  používať  kompostovatel'né,  biologický
rozložitel'né vrecká a tašky z papiera, príp. bioplastu.

7.4.13 Nájomca   je   povinný   dodržiavat.   počas   doby   trvania   podujatia   zákaz   predaja   liehu,   destilátov
a spotrebiteľsky   balených   alkoholických   nápojov   a zákaz   rozlievania   akýchkol'vek   alkoholických
nápojov s výrimkou tých, ktoré sú uvedené v článku 4. tejto Zmluvy.

7.4.14 Nájomca j.e povinný užívat` logo Novej  Tržnice,  EKO podniku VPS a logo mestskej  časti Bratislava -
Nové Mesto v rámci akq.koľvek ďalšej komurúkácie na sociálnych siet.ach (Facebook, Instagram a pod.)
v rámci propagácie Nájomcu a podujatia Novomestský festival \ún 2022.

Podčlánok 7.5
Zmluvné pokuty

7.5.1    Zmluvné strany sa dohodli,  že okrem prípadov uvedených v tejto Zmluve  má Prenajímateľ nárok na
zmluvnú pokutu vo výške  150,-  EUR za každé jednotlivé porušenie povinností ustanovených v bode
4.1,  4.2,  7.2.1  až 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  opakovame.

Zmluvná pokuta je splatná na výzvu Prenajímatel'a.
7.5.2   Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nezaniká povimost., splnenie ktorej zmluvná pokuta

zabezpečuje, ani nárok na náhradu škody v celom rozsahu.

9.1

Článok s
Skončenie nájmu

Nájom skončí uplynutím dohodnutj doby nájmu s uplatnením podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy.
Náj.om môže §končiť písomnou dohodou Zmluvných strán i pred uplynutím dohodnutej doby nájmu.
Prenajímatel' môže od tejto ZmLuvy odstúpiť, ak:
a)   Nájomca prenechá Predmet nájmu alebo jeho časť do podnáj.mu v rozpore s touto Zmluvou;
b)  Nájomca užíva Predmet nájmu v rozpore so Zmluvou  alebo právnymi predpismi; t. j.  ak Nájomca

poruší  riektori   zo   svojich  povinností   prevzatých   touto  Zmluvou   alebo   právnymi   predpismi
a nezjedná nápravu ani v dodatočne poskytnutej lehote;

c)   Nájomca je v omeškaní s úhradou Nájomného alebo iného peňažného plnenia podl.a tejto Zmluvy a
táto  nebola  zrealizovaná  do  9.5.2022  pri  zálohe  a  do  3  dni  od  doručenia  zúčtovacq  faktúry.

Účinky  odstúpema   a zánik  nájmu  nastáva   okamihom   doručeriia  píscmnéhc)   odstúpenia
Nájomcoví.   V takom   prípade   je   Prenajímateľ   oprávnený   v   písomnom   odstúpení   určit'   deň
vypratania Predmetu nájmu aj na neskorší deň ako je deň účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany iue
sú  povinné  si  z dôvodu  takéhoto  odstúpenia  vrátit'  dovtedy  poskytnuté  plnenia,  pokial.  v tejto
Zmluve nie je uvedené inak. Odstúpenie nemá spätné účinky.

Článok 9
Doručovarie

Písoinnosti na základe tejto Zmluvy sa doručujú druhej zmluvng. strane osobne alebo prostredníctvom
doporučeng  zásielky  na  adresu  uvedenú  v tejto  Zmluve.  Nájomca je  povinný  každú  zmenu  adresy
ohlásit'  Prenajímatel'ovi.  V prípade,  že  takúto  zmenu  neohlási,  je  Prenajímatel.  povinný  preverovať
aktuálnu    adresu   na    doručovanie    písomností    Nájomcovi    v obchodnom/živnostenskom   registn
a v prípade rozporu zápisu adresy Nájomcii podl`a obchodného registra s adre§ou uvedenou v záhlaví
tejto  Zmluvy  bude  doručovanie  prebiehať na  adresu  uvedenú  v obchodnom/živnostenskom registri.
Zásielka  sa  považuje  za  doručenú  v deň,  keď ju  dotknutá  zmluvná  strana  prevzala  alebo  odmietla

prevziat'.  V prípade,  že druhá zmluvné strana zásielku nepreberie,  považuje sa  zásielka  za doručenú
v deň, keď sa z akéhokol'vek dôvodu vrátila ako neprevzatá. V prípade doručovania prostredníctvom
kuriérskej služby sa zásielka považuje za doručenú dňom jej prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo
dňom, keď sa zásielka vrátila ako neprevzatá odosielatel'ovi.
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tlanok 10 
Zavereene ustanovenia 

10.1 Tato Zmluva nadoblida platnosf a zavazuje Zmluvne strany v den, v ktorom ju podpigu opravneni 
zastupcovia oboch ZmluvOch strait. Ak nedeljde k podpisaniu tejto Zmluvy v ten ist3i den oboma jej 
Zmluvnini stranami, za rozhodujtici den pre nadobudnutie jej platnosti sa bude poldadaf den, 

v ktorom druha zmluvni strana podpige Zmluvu neskor. 
Zmluva nadobitda UCinnosf driom nasledujUcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmltiv 
v sulade s ustanovenim § 47a OHianskeho zakonnika. Najomca berie na vedomie, e na nadobudnutie 

innosti Zmluvy sa vyladuje jej zverejnenie prostrednictvom CRZ, s Elm sithlasi. 
10.2 Zmluvne strany sa zavazujit, e v pripade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktorkch spinenie 

povaiujit za podstatne, zosUlaclia Zmluvu s aktualnym stavom, vo forme jej pisomOch dodatkov, ktore 
budit chronologicky Cislovane. Zmluvne strany sa dohodli, e zmluvn vzfah zalolemi touto Zmluvou 
sa s v)hlimkou ust. § 663 a nasl. Oheianskeho zakortnika o najonmej zmluve bude riadif prislugmimi 
ustanoveniami zakona E. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika v platnom zneni. 

10.3 Zmluvne strany sa zavazujit, e sa vyvarujit algichkorvek krokov, ktore by znemoInili, sfthli alebo 
spochybnili prava, povinnosti alebo zavazky, ktore sit predmetom tejto Zmluvy. 

10.4 Zmluvne strany sa dohodli, k pripadne spory tijrkajitce sa zavazkov a povinnosti vpljr.vajitcich z tejto 

Zmluvy sa zmluvne strany zavazujit prednostrte riegif osobOrn rokovanim. 
10.5 Ak niektore ustanovenia Zmluvy nie sit celkom alebo s'6asti it6inne alebo neskOr stratia itannosf, nie je 

Vrm dotIcnuta platnosf ostatOch ustanoveni. Namiesto neikinn)'7ch ustanoveni a na vypinenie medzier 
sa poulije Uprava, ktora, pokiar je to pravne moIne, sa'do najviac pribliiuje zsnyslu a UC'elu Zmluvy, 
poldar pri uzatvarani Zmluvy Zmluvne strany tUto otazku brali do tivahy. 

10.6 Zmluvna strana berie na vedomie, le v sitvislosti so spraciwanim osobnjrch Uclajov a/alebo osobnch 
itclajov elenov gtatutameho organu, spolo6nikov/akcionarov, zamestnancov a poveremich °sob druhej 
zmluvnej strany je viazana povinnosfou mkanlivosti v sidade s 1. 90 nariadenia Europskeho 
parlamentu a Rady (E1)) 2016/679 z 27. aprfla 2016 o ochrane fyzic4ch °sob pri spracdvani osobOch 
Udajov a o vornom pohybe takfthto udajov, ktorSrm sa zruguje smernica 95/46/ES (vgeobecne 
nariadenie o ochrane itclajov) (d'alej len „Nariadenie") a ust. § 79 zfikona C. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobmich Udajov a o zmene a dopineni niektorch zakonov v zneni neskorgich predpisov (cralej len 
„Mon"). Zachovivaf mkanlivosf podia tohto bodu zmluvy sit pov-inni aj jej zamestnanci, jej 

gtatutarni zastupcovia, aenovia jej gtatutarneho organu, kontaktne osoby ako aj ostaine osoby, ktore 
prichadzajit al4rmkorvek sp8sobom do kontaktu s osobm'Imi Udajmi. Povinnosf podra tohto bodu 
Zmluvy nad'alej trva aj po ziniku Zmluvy bez obmedzenia, o Zmluvna strana berie na vedomie 
a nema voi5i tomu liadne vhrady. Zmluvna strana sa zavazuje vopred poll& vgetky osoby podia 
tohto bodu Zmluvy o povinnosti zachovavaf mkanlivosf, a to aj pc, zaniku ich pravneho vzfahu k 
zmluvnej strane, a o rizikach a narokoch spojert3ich s porugenim tejto povinnosti. 

10.7 Zmluvna strana berie na vedomie, le druha zmluvna strana spracava jej osobne tidaje, osobne Adaje 
&enov jej gtatutameho orginu, gtatutarnych zastupcov, kontaktmich os8b a jej zamestnancov v 
nevyhrtutnom rozsahu na tk'el pinenia podra tejto Zmluvy. Zmluvna strana zaroven vyhlasuje, 
osoby podia prvej vety tohto bodu bolt pouene o ich pravach v oblasti ochrany osobOch Adajov 

a povinnosti zachovavaf mkanlivosf, o potvrdzuje svojim podpisom. 
10.8 Zmluvne strany vyhlasujit, le si oboznamene s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatnmi privnymi 

predpismi v oblasti ochrany osobrq/ch Udajov, o potvrdzujit svojim podpisom. 
10.9 Zmluvne strany vyhlasujit, e prijali nalelite organizaZne a technicke opatrenia na zabezpe&nie 

ochrany osobmich Udajov, a to najma pred ich zneulitim, znkenim alebo stratou akmkorvek 

sp8sobom. 
10.10 Zmluvne strany, zhodne kaida vyhlasuje,sie je pine sp8sobila a oprivnena na tento privny 'ikon, le 

nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahujit ich slobodmi, valnu, urCitit 
a zrozumiternit verru, prejavenit bez tiesne alebo ruipadne nevljhodmich podmienok. 

10.11 Zmluvne strany zhoclne vyhlasujit, e si tilt° Zmluvu pozome precHtali, jej obsahu porozumeli a na 
znak ich sithlasu so vget4mi jej ustanoveniami ju podpisujit opravneni zastupcovia oboch zmluvOch 

stran. 
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10.12 Tato Zmluva je vyhotovena' v 2 rovnopisoch, priom Prenajimatei obdrii jedno vyhotovenie a Najomca 
jedno vyhotovenie. 

10.13 NeoddeliteinYmi prilohami tejto Zmluvy 

Priloha I - Vy.pis z prisluiaThau registra 
Priloha 6. 2- SituaIna vyrnedzerue Nvdrrietu najmu v priestore - p6clorys 
Prilulu 6. 3- FaktUra - daftovi• doklad v sUlade so zakonom e. 22212004 1 z. 
Priloha 6. 4 - P021ARNOHEZPECNOSTNE POKYNY - „Novomestsloi festival yin 2022" 
Nikita E. 5- !Codex trhovrtika „Novomests14,  festival vin 2022" 
Priloha 6. 6 - Usmemenie Mestskej iasti Bratislava - Novi Mesto, uddelenie Eivotneliu prostredia a tizemneho planovania 

k nakiadaniu s odpadom pri priletitosti konanta podujatia „Novomestsky festival vin 2022.." 

Zmluvna strana: 
EKO - podnilc verejnoprospeinych sluiieb 
zast: JUDr. Daniel Hulin (poverenV vedenim) 

Zrtjuvota torana: 
	  exrituLivi 

,,st: 	ILA 7)140 LOCI) 

EKO 	vo- 
lialak 20 	—....fg 
IO 0 	.C: 2020887022 

t Di _2020887022 
	  dila .13.10.2022 
odtlaeok peeiatky a podpis 

, 

_ 

	  diSA1/1022 
odtlaZuk peelatky a podpis 

RuZitei ski vyldisenie 

ILAPtS LOcWi  nar. 	- 	 wtom I 	 , tymto ako rutiter 
vyhlasujem, e osobne spinim za Najomcu vitetky povinnosti a zavazky Najomcu voei Prenajimateiovi 
podia tejto zmluvy a/alebo v ñvislosti s riou, ako aj podia inch zmlüv, ktore maju uzavrete debo 
v budUcnosti medzi sebou uzavni pokiai ich tento nespini riadne a v&s, a to aj bez osobitnej vyzvy 
ad resovanej Najomcovi. 

Zrn1u vni strana: 
R-141)41?  LOCV Lou- 	A).rvL7iil6 

rutitei 
V  

 

   

 

podpis 

  

9 



Priloha Z. 4 k Zmluve — 

PO2IARNOBEZPEtNOSTNE POKYNY 

„NovomestskS7 festival yin oktOber 2022" 

Pthvnicke a podnilcajuce fyzicke osoby, ktore si prenajali predajne stinky sü povinne zabezpeCovaf pinenie 
tychto povinnosti na irseku ochrany pred poiiarmi po&s trvania podujatia "NovomestskY festival yin 
oktOber 2022" v stilade s § 4 a 5 zikona NR SR C 314/2001 Z. z. o ochrane pred paiarmi v zinenf neskorgich 

predpisov a vgeobecne zivaznych nariaderd hlavneho mesta SR Bratislavy: 

1. Strpief vykon preventivnych protipoZiamych kontrol oprivnenYmi osobami na vykon tejto kontroly 

a bez ocikladu odstranovaf zistene nedostatky. 
2. Kaidy stinok musi by vybavenY vhodnYm druhom hasiaceho pristroja s dostatoi±nym mno2stvom 

hasiva, tak, aby trhovnik vedel vykonaf prvotrty hasenY zisah v pripade vzniku poZiaru v jeho 
stinku. Pre stinky je povinnY'hasiaci pristroj prenosny 6 kg pragkovY. V pripade, ak by mohlo d8jsf k 
poliaru tukov v stinku ( friteza, verke panvice s olejom a pod.) stirtok vybavif aj prenosnym 
hasiacim pristrojom 6 1, ktorY umoinuje hasenie poiiarov triedy F. Hasiace pristroje musia byf platne 

minimilne do konca roku 2022. 

	

3. 	Podnaf si tak, aby nedochidzalo k vzniku poiiarov najma: 

a. pri pouilvani tepelnych, elektrickych, plynovych a inch spotrebRov 

b. pri skladovani, manipulicii a poulivanChorravych, horenie podporujircich alebo poiiarne 

c. nebezpe&tych latok, 

d. pri manipulicii s otvorenYm °Mom 

e. sldadovat material tak, aby nedoglo k zaprataniu anikovych dest, zniIeniu moinosti 

evakuicie osOb. 
4. Nevykonavaf iadne neodborne zisahy do elektrickej ingtalicie, tieto moiu vykonaf len osoby s 

prislugnou odbomou spOsobilosfou, neprefaiovat elektricke obvody nadmemym pripijanirn 

elektrickych spotrebi&v. 
5. SpotrebRe pouilvaf len kecr sü v dobrom technickom stave a za podrnienok uvedenych v navode 

vYrobcu, nepouilvaf pogkodene tepelne spotrebiCe. 
6. SpotrebRe ingtalovaf v bezpeEnej vzdialenosti od horravYch materiilov a v sUlade s nivodom ad 

vyrobcu. 
7. SpotrebRe previdzkovaf za stileho dozoru. Bez dozoru mono previdzkovaf len take spotrebf6e, 

ktorych kongtrularte vyhotovenie to dovoruje a je to uvedene v navode vyrobcu. 

	

8. 	Dodriiavaf zikaz fagenia v predajnych stinkoch. 
9. Skladovanie horravych plynov a horenie podporujircich plynov je molne len podra ustanoveni 

vyh1agky.124/2000 Z. z., v jednom stinku gastro previdzky skladovaf max. 2 frage PB fliag t. j. 1 
fraga previdzkova a 1 ffaga ( pohotovostni alebo zasobni ). V priestoroch trhov the je moine zriadit 

iiaden sklad horravych plynov. 
10. Maximilne prikony pre jednotlive stinky sti urCene nasledovne: 

a. stinok typ 1 pre dare'ekov-y sortirnent a stanok typ 2 pre balene potravirty - 3kW; 

b. stinok typ 3 pre predaj jedla urCeneho na priamu konzumidu typ obCerstvenie, stinok typ 5 

pre predaj nipojov - 12kW. 
Do kaideho stinku bude naingtalovanY rozvidza s istenim pre tieto maximilne hodnoty celkoveho 

prikonu elektridcej energie / 12kW alebo 3kW - podra typu stinku I. 
11. DodrEavaf pokyny a usmernenia vydarte Protipoliamou asistenalou hliactkou pritomnou na 

Verkonotnych trhoch. 
12. Po skod6eni previdzkovej doby : 

a. 	zhasmif horiace svie&y; 
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b.    vypnúť elektrické spotrebiče a odpojiť ich zo zásuvky.
13.  V pripade vzniku požiaru :

a.     pokúsit. sa požiar uhasit' vlastným prenosným hasiacim pristrojom;
b.    v  súvislosti  so  zdolávaním  požiaru   nevyvolať  bezdôvodne  požiamy  poplach,  vykonať

nevyhnutné opatrenia pre záchranu ohrozených osôb a na zamedzenie šíreria požiaru;
c.     poskytnút'  pomoc  zasahujúcej  hasičskj  jednotke  a  na  výzvu  jej  velitel'a  poskytnúť  vecné

prostriedky na zdolanie požiaru;
d.    privolat. pomoc na telefónnych číslach:

Integrovaný záchranný §ystém                                                112
Hasičský a záchranný útvar hl. mesta sR Bratislavy         150

Dôležité telefónne čísla:
Elektráme
Plynáme
Vodáme
Tiesňové volania
Polícia
Záchranná služba

0800111567

0850 111 727
0800 121 333

158

155, 16 155

Poznámka:
V prípade, ak Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy určí vo svojom rozhodnutí
iné  podmienky  podujatia,  nájomca  sa  zaväzuje  uzavriet'  s  Prenajímatel`om  dodatok k tejto Zmluve,

predmetom ktorého bude akceptácia podmienok určených v rozhodnutí Hasičského  a záchranného
útvaru Hlavného mesta SR Bratislavy.

"



Priloha 5 k Zmluve 

Koclex trhovnika „Novomests4 festival vin 2022" 

Kaidy predajca verkonoenych trhov sa zavazuje dodriiavaf Keldex dobreho trhovnika a viesf svojich 

predajcov k dodriiavaniu nasledovnych zasad: 

Svojim spravanim a pristupom, pontikanymi produktami a slubami a vzhradom na svoj stanok sa 

budem snalif o maximalnu spokojnosf naVatevnikov. 
Budem dbaf na kvalitu a eerstvosf porulkanYch tovarov, pochutin a sluiieb. 
Kaideho zakaznika pozdravim a na zaver predajneho rozhovoru pod'akujem. 
Budem dbaf na poriadok, eistotu a hygienu ponitkanych tovarov a pochutin, stanku aj okoliteho 

priestoru ako aj pracovneho obleCenia predajcov. 
Dodriim vgetky zmluvne podmienky najmu stanku,budem chranif majetok a naklady 
prevadzkovatera, reapektovaf upozomenia spravcu trhov. 
Zabezpeeim riadne onlaeenie pomikanYch tovarov, pochutin a sluiieb viditernymi cenovkami. 
Budem separovaf recyklovaternY odpad vznikajtaci pri prevadzke. 

Podra Kodexu dobreho trhovnika sa Najomca ako predajca zavazuje k nasledovnYm povinnostiam, a to: 

original povolenia umiestnif na viditernom mieste (pravy horn Y roh stinku) a na vyzvanie 

oprivnenych osiib sa preukazaf tYmto povolenim. 
pri predaji obeerstvenia: 
o preukazaf sa povolertim k einnosti od prislugneho organu verejneho zdravotnictva; 

o preukazaf sa dokladom o kupe biodegradovaternych materialov; 

o dodrliavaf zasady osobnej hygieny, zabezpeeif v umYvacorn dreze teeticu tephl vodu 

a vlastrui smetnta nadobu; 
o obsluhujUci personal musi mai vyhovujUce pracolme obleeenie a musi byf zdravotne 

a odbome sposobilY; 
o vgetky potravirty vratane pokrinov musia byf znameho povodu, zdravotne negkodne, 

v spotrebnYch lehotach, podivane do nenavratnych obalov, v mieste konania akcie 
musia byf k nahliadrtutiu doklady o nadobudnuti tovaru; 

o pri priprave a podavani pokrmov musi byf dodriiavany teplotny refazec, v 
dostatoenom mnoistve musia byf zabezpeeene chladiace zariadenia na uskladnenie 
potravin vyladujacich chladenie, nakladaf s tukom/olejom pouiitYm pri priprave 
jedal v stilade s ustartoveniami zakona e. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

Zinluvni strana: 

zast: 	  

• 

odtlaeok peeiatky a podpib 
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VÝPIS ZO žlvNOSTENSKÉHO REGISTIU

Tento výpis má  informatívny charakter a  nie je použiteľný pre právne úkony

gí#sž|#orä:npsekzé::kregistra""8556

obchodné meno
Radko  Loczi  LORE CONSULTING

IČo
43252559

Miesto podnikania
90091  Limbach, Vínohradnícka  159/51
90091  Limbach,  Vinohradnícka  159/51    (Dátum  do:  17.02.2010)
90201  Pezinok,  Za  hradbami  13   (Dátum  do:  23.02.2014)

Predmety podnlkanla

1.  Kúpa tovaru  na  účely jeho  predaja  konečnému  spotrebltel'ovi  (maloobchod) v rozsahu vomých
živností

Deň  vzniku  oprávnenia:  07.07.2006
Deň  zániku  oprávnenia:  ig.08.2009

2,  Kúpa tovaru  na  účely jeho  predaja  iným  prevádzkovateľom živnosti  (velkoobchod) v rozsahu
voľných  živností

Deň  vzniku  oprávnenia:  07.07.2006
Deň  zániku  oprávnenia:  19.08.2009

3.  Nákladná cestná  doprava vykonávaná vozídlami  do celkovej  hmotnosti  3,5 t vrátane  prípojného
vozidla

Deň  vzniku  oprávnenia:  07.07.2006
Deň  zániku  oprávnenia:  19.08.2009

4.  Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v  rozsahu voľnej živnosti

Deň vzniku  oprávnenia:  o7.07.2006
Deň  zániku  oprávnenia:  19.08.2009

5.  Reklamná,  propagačná  a  vydavateľská  činnost' v rozsahu  voľnej živnosti

Deň  vzniku  oprávnenia:  07.07.2006
Deň  zániku  oprávnenia:  19.08.2009

6.  Sprostredkovateľská  činnost' v oblasti služieb

Deň  vzniku  oprávnenia:  Oi.oi.2oio

7.  Sprostredkovanie  poskytovanía  úverov alebo  pôžičiek z  peňažných zdrojov získaných výlučne bez
verejnej výzvy a  bez verejnej  ponuky majetkových  hodnôt

Deň  vzniku  oprávnenia:  Oi.oi.2oio

8.  Kúpa tovaru  na  účely jeho  predaja  konečnému  spotrebíteľovi  (maloobchod)  alebo  iným
prevádzkovatel'om  živnosti  (velkoobchod)

Deň  vzniku  oprávnenia:  12.03.2013

Prevádzkarne
90201  Pezinok,  Za  dráhou  21  (Zrušená  dňom  14.06.2017)

9.  Výroba  nápojov

Deň vzniku oprávnenia:  i5.05.20i7

Prevádzkarne



90091  Limbach,  Vinohradnĺcka  159/51

10.  Prenájom  nehnuteľností spojený s  poskytovaním  iných  než základných  služieb spojených s
prenájmom

Deň  vzniku  oprávnenia:  05.1i.2019

11.  Prenájom  hnuteľných  vecí

Deň vzniku  oprávnenía:  o5.ii.2oig

12.  Poskytovanie služieb  rýchleho občerstvenía  v spojení s  predajom  na  priamu  konzumáciu

Deň  vzniku  oprávnenia:  03.11.202i

Dátum výpisu:  20.10.2022
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Usmemenie Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, oddelenie životného
prostrediaaúzemnéhoplánovaniaknakladaniusodpadompripríležitosti

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 začati  činnosti   v súlade  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.  V stánku  musia  byt'  pracovnici  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   rizík   pri   zásobovaní  pitnou  vodou  vznení
neskorších predpisov v mieste konania  hromadného podujatia.

4.     Pri  stánkoch  s predajom  nápojov  a  pokrmov  je  potrebné  zabezpečít'  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  byť zabezpečené

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

vzdialenosti do 100 m.
7.     Nápoje a občerstvenie podávaťlen 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
zabezpečit` dozor,  priebežné čistenie a dezinfekciu.

9.     Pred začatím podujatia a  po skončení podujatia zabezpečit' vyčistenie dotknutých priestorov.



Faktúľa č.                                 31

( variabilný symbol )                202231

Dátum vystavenia      : 21 /10/2022

Dátum dodania 22/10/2022

Dátum splatnosti       : 22/10/2022

Konst.  symbol
Spec.  symbol

FÚ:                           pp
Banka dodávateľa I

Zmluva / Ob iednävka

Prima banka Slovensko,  a s.

1805707008 / 5600 3/10/2022BICKOMASK2X

lBAN  :     SK04 5600 00000018 0570 7008

Dodávaíe/..                                     ičo:   oo49i87o  Dič.        2o2o887o22
lč   SK2020887022

EKO-PODNIK VPS

Halašova 20
832 90    Bratislava

Odberateľ :RadkoLoczi LORE CONSULTINGVinohradnícka51

900 91    Limbach

ičo :   43252559           DIČ  :                                          lč  DPH.

Názov a druh tovaru / služby Cena/MJ Celkom  Eur

Fakturujeme  vám  za  prenájom  obchodného  priestoru/verejného  priestranstva   na   prevádzku
vášho   predajno-prezentačného   zariadenia   na   pc>dujatí   ,,Nc)vomestský   festival   vín   2022"   konaný   dňa
22.10.2022   v     Mestskej   Tržnici   na   Šancovej   ulici   č.    112   Bratislava   nasledovne:

prenájom  obchodného   priestoru                                                                          R15                                                 90.00                90.00

Spolu       :                      90.00

K    ÚHRADE:                         90.00

Vystavil  :                     Pernecká ol'ga tel  :   44 259 920


