
ZMLUVA e. 31/01020 NA E MAJETKU 

  

- yi_c‘y7-ozz 
4%7a2z 

RENAPIMATEI: 
Nazov: 
so sidlom: 
zashipeny: 
ICO: 

DPH: 

bankove spojenie: 

61slo 66tu: 
e-mail adresa: 
/d'alej aj „Prenajimater"/ 

EKO-podnik verejnoprospegnych 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  

a 

NAJOMCA 

meno/obchodne meno/nazov: 
adresa: 
zasttipeny: 

e-mail adresa: 
tel. kontakt: 

Eva Matejova 
Tabakova 1965/48, 900 27 Bernoiakovo 
Eva Matejova 

53 106 911 
108 456 3678 

(cralej len „Najomca" a spolu s Prenajimaterom aj „Zmluvne strany") 
uzatvarajii v zmysle ust. § 663 a nasl. Likona 6. 40/1964 Zb. 0136iansky zakonnik v zneni neskorgich 
predpisov a prislugnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika a zakona 6. 116/1990 Zb. o najme a 
podnajme nebytovych priestorov v zneni neskorgich predpisov 

Zmluvu o najme pozemku 
/ cralej len ako „Zmluva" I. 

lanok 1 
Ovodne ustanovenia 

1.1 Prenajimater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podra zakona 6. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s uznesenim 6. 2/1990 z 2. 
zasadnutia Miestneho zastupiterstva mestskej 6asti Bratislava — Nove Mesto, konaneho dia 
20.12.1990, ktory vykonava spravu majetku Mestskej 6asti Bratislava - Nove Mesto, Junacka 1, 
Bratislava alebo majetku, ktory bol mestskej 6asti zvereny. 

1.2 

	

	Najomca je podnikaterskym subjektom podnikajacim podia pravneho poriadku Slovenskej republiky 

s predmetom 6innosti najma v oblasti kupa tovaru na 66ely jeho predaja kone6riemu 
sprostredkovaterovi. Najomca ma zaujem v ramci svojej podnikaterskej 6innosti realizovaf predaj 
z do6asneho stanovigea na pozemku v sprave prenajfmatera. 
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Predm
Článok 11

t zmluvy a Predmet nájmu

2.1

2.2

2.3

3.1

Predmetom tejto Zmluvy je úprava

pozemku v správe Prenajímateľa v

;.',.::,:`,.,::;..,:

ráv a povinností Zmluvných strán pri nájme časti   obecného

rospech Nájomcu.

Prenajímatel`    vyhlasuje,     že     vy#onáva     správu     nasledovných     nehnutel.nosti     -     pozemkov
i Kuchajda, zapísaných na LV č. 2382, ako  parcela            registra
iozemku -ostatnéplochy,15119, druh        pozemku   -ostatné

isty,1512/1-vodnáplocha,             nachádzajúce   sa   v       k.   ú.

ovéMesto, okresBratislavalll,       vo     vlastníctve     Hlavného

estie l, Bratislava  v evidencii okresného   úradu        Bratislava,

rávcu     Mestská čast`      Bratislava -Nové Mesto, ]unácka  l,

zácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20,

nachádzajúcich sa v  prírodnom ar

C``parc. č. 15 123/1, 15 123/28, dru

plochy, 15 132/4 -trvalé trávnaté p
Nové Mesto, obec Bratislava -m. č

mesta SR Bratislava, Primaciálne n

::;:,sst,raá;:ys:dzbvoerr:npér:sotrsepdr:]:c;voorEasnp[Bratislava sú zverené do správy o]

Bratislava.

Prenajĺmatel'  prenecháva   Nájomc

parcele  registra  ,,C"  parc.  č.   15 1

prĺslušenstva   /ďalej   aj   „Predmet
nájomné   dohodnuté   podl.a   tejto

Predmetom nájmu podl'a tejto    Zm

súčasťou.  Nájomca vyhlasuje, že ta

do  nájmu  časť  obecného  pozemku  nachádzajúceho  sa  na

1,  druh  pozemku  -ostatné  plochy  orozlohe  9  m2    vrátane

ájmu``/   za   čo   sa   Nájomca   zaväzuje   hradit'  Prenajímatel.ovi

luvy.   Situačné  vymedzenie  časti   pozemku,   ktorý   má   byť

tvorí  Prílohu  č.  1  tejto  Zmluvy,  ktorá je jej  neoddelitel.nou

vymedzenie Predmetu  nájmu je dostatočne zrejmé a určité,

pričom situačné vymedzenie, ktoré| tvorí Prílohu č.  1  tejto Zmluvy súhlasí podl`a osobnej  obhliadky
so  stavom  na  mieste  samom

tvorit' Predmet nájmu.

Predmet nájmu  sa prenajíma Nájo

(predajný    stánok)    s nasledovnýr
:`.`,':,`:`.:',',:lietadielka na vyhadzovanie, bu

šarkaniáda `'.

takémuto  vymedzeniu  nemá  výhrady  a súhlasí  s tým,  čo  má

Článok 111

Účel nájmu

covi za účelom poskytovania predaja z dočasného stanovišt'a

sortimentom:    keramické    hrnčeky,    nafukovacie    zvieratká,

ky, klobúky, Šarkany, a to na kultúrne  podujatie ,,Novomestská

3.2        ľúĺJa°d:Csao í:e::::n=:::ä:nž;Vma:'p::;:;t, pnra:Jdmp:;mu]Vedený  V článku  II ods.  2 3  te]b  Zm|uvy  v

4.1

5.1

Zmluva  onájme  sa  uzatvára  na

podujatia  ,,Novomestská šarkaniá

Nájomca   sa  na  základe  tejto  Zm

s užívaním  Predmetu  nájmu.  Pren
nájmu  podľa  tejto  Zmluvy.  Cena

Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a je neodd

a"  dňa 23.10.2022 v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod..

Článok v
ena nájmu a splatnost`

uvy  zaväzuje  platiť  nájomné  a prevádzkové  náklady  spojené

Článok IV

[obuurčitu,atonaterminkonaniakulmrnospoločenskeho

Doba nájmu

jímatel'  a  Nájomca  sa  dohodli  na  cene  za  užívanie  Predmetu
ájmu  je  uvedená  vo  Faktúre/Splátkovom  kalendári,  ktorá  tvorí

litel`nou súčasťou tejto Zmluvy.
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Bez podpísanej Faktúry/Splátkového kalendára je Zmluv

:aankkt::e/

neplatná.

Nájomné  je  splatné  v termíne  stanovenom  vo

považuje deň pripi'sania úhrady nájomného na bankový
Zmluvy alebo deň prevzatia hotovosti do pokladnice Pre

Splátkovom  kalendári.  Za  deň  úhrady  sa

účet Prenajímatel.a uvedený v záhlaví tejto

ajímatel'a. Faktúra/Splátkový kalendár    je

5.4

5.5

neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

V Nájomnom nie je zahrnutá úhrada  za odber elektrick

zariadení a poplatok za odvoz odpadu §pojenej s užívaní

hradit' Nájomca vo výške a lehote podl.a Faktúry/Splátko

súčast.ou tejto zmluvy.

V   prípade,   že   sa   Nájomca   omešká   s   úhradou   sp

kalendára,   je   povinný   zaplatiť   Prenajímatel'ovi   úro

z neuhradenej sumy až do dňa úhrady omeškanej splátk

Článok vl
Práva a povinnosti prenajímatel`

6.1   Prenajímater je povinný:

a)  odovzdať  Predmet  nájmu   uvedený   včlánku   llods.

užívanie na dohodnutý účel,.
b)  umožniť   Nájomcovi   uži'vať   Predmet   nájmu   za   po

zabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv spojených s

6.2   Prenajímateľ je oprávnený:

a)  poverenými  osobami vykonávat. kontrolu,  či  Nájomca

súlade  s   ustanoveniami   tejto  Zmluvy  a   ďalšími   prá

predpismi;
b)  uplatnit` si u Nájomcu náhradu všetkých ním spôsobenýc

6.3  Nájomca je povinný:

a)         užívat'   Predmet   nájmu   len   na   účel   dohodnutý
užívania je možné len s predchádzajúcim písomným

b)         užívat.  Predmet  nájmu  s  riadnou  starostlivost.ou  t

zamedzila možnost.jeho  poškodenia alebo zničenia;

c)          dodržiavať  vzN  č.1/1997  Mestskej  časti     Bratislav

dodatkov, ktorým bol vydaný Prevádzko\ý poriadok
d)        počas  doby  nájmu  a  pri  celom  zabezpečení,  realizá

sa pokynmi správcu prírodného areálu Kuchajda;

e)         v   prípade   potreby   zabezpečit`  poriadkovú,   bezpe

vlastné náklady;

f)     zabezpečiť po ukončení užívania predmetu nájmu v]
do   pristaveného   kontajnera,   pri   nedodržaní   toht
zmluvnú pokutu 250 €;

g)        odovzdať po ukončení nájmu predmet nájmu v stave,
majetku je Nájomca povinný zabezpečit. odstránenie

s požiadavkami  Prenajímatel'a.  V prípade,  ak  Nájo

tohto  bodu  Zmluvy,  Prenajímatel'  má  rovnako  v t
vypratat. Predmet nájmu, odstrániť všetky úpravy,  v
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j energie, vodné, využívanie hygienických
Predmetu     nájmu,    ktorú   sa   zaväzuje

ého    kalendára,   ktorá  je  neoddelitel'nou

átky   podľa   platnej   Faktúry/Splátkového

z    omeškania    vo    výške    0,05%    denne

a nájomcu

.3   tejto  Zmluvy  v  stave  spôsobilom  na

mienok   dohodnutých   touto   Zmluvou   a
ájmom.

žíva Predmet nájmu riadnym  spôsobom v

nymi   a   všeobecne   záväznými   právnymi

škôd na prenajatom majetku.

outo   Zmluvou,   zmeniť   dohodnutý   účel
úhlasom Prenaj ímateľa;

k,  aby  sa  čo  najviac  znížila  alebo  úplne

-  Nové  Mesto,   vrátane  jeho  neskorších

prírodného areálu Kuchajda,.
ii  a organizácii  aktivít  rešpektovat'  a riadit'

nostnú,   hasičskú   a zdravotnú   službu   na

}tenie Predmetu nájmu a odnesenie smetí
bodu   Nájomca   Prenajímatel.ovi   uhradí

v akom ho prevzal. V prípade poškodenia

oškodeniana vlastné   náklady         vsúlade

a  nesplní  včas  svoj.e  povimosti  v zmysle

kom  prípade  právo,  nie  však  povinnost.

konat. opravy  a uviesť Predmet nájmu  do



takého  stavu,  v  akom  bol  ku  dňu  odovzdania  Nájomcovi,  pričom  Prenajímatel'  má  nárok  na

\:,:,`.':

náhradu  všetkých  nákladov,  k

nájmu v zmysle vyššie uvedené

ré  mu  v súvislosti  so  zánikom  nájmu  a vyprataním  Predmetu
vznikli,.

h)        dodržiavať   všetky   zákonom   §tanovené   bezpečnostné   predpisy   austanovenia   a disponovať

::aľ::
všetkými    zákonom    stanoven

príslušný   právny   predpis
zmluvy  potvrdzuje,  že  za  aké

vznikli v súvislosti s ním  posky

zodpovednosť;

overiť   si   pred   samotným

služieb, súvisiacich s účelom a

povoleniami    avybavením,    ak    to    kpredmetu    činnosti
ovuje.   Nájomca   berie   na   vedomie,   prehlasuje   a podpisom

L.:

íi:pl

oľvek  škody  na   majetku,   zdraví  či  životoch   osôb,   ktoré  by

vanými  službami,  či organizovanými  aktivitami,  preberá  plnú

y+žitím   Predmetu   nájmu   funkčnosť   a kapacitu   požadovaných
edmetom nájmu,.

;žjí,;;;ai:eepd;i::;i:aiaeu`;;:á:rs;;:°!e]hí:|:e:n:[:°mí:í:sl:a;Z:d::::P:r;::Čn:Í;:í:%Í;::u:i:On:č:::ev°nuá,;::á:::n`;]
písm.  d)  bod  tretí  tejto  Zmluv vypratať  a  opustiť  Predmet  nájmu  bezodkladne najneskôr  do

60minútauhradit'Prenajímateľ+vizmluvnúpokutuvovýškel00,-EURbezDPH;

1)          vprípade      požiadavky      Pren

Prenajímateľa    v súvislosti    so

komerčných  aktivít  pri  správe

v uvedenom priestore organizuj

pre   zabezpečenie   bezproblém
v prípade    kolízie    termínu/mi

prírodného  areálu  Kuchajda  b
(finančné,...);

m)   bezodkladne  po  uzavretí  tejto

uzavretí  tejto  Zmluvy  a požia

služieb.

6.4 Nájomca nie je oprávnený:

a)     vykonávat' stavebné a iné úpravy

súhlasu Prenajímateľa;

b)     prenechať  Predmet  nájmu,   a

výpožičky   d'alším   tretím   osob

nesmie tento majetok ani žiadny

c)      zasahovat' do elektrických rozvod

d)     obmedziť   svojimi   aktivitami   ná

v  prírodnom areáli Kuchajda mi

e)      vstupovať    a    stáť/parkovat'   v

parkovacích  plôch  akýmkoľvek
(Článok VI, ods. 6.5 písm. a) tejto

f)      umiestniť  ani   používat'  na   Pred

Zmluve,.

g)     poskytovať služby mimo dohodn

jímatel'a      akceptovať      obmedzenia      vyplývajúce      zaktivĺt
zabezpečovaním    verejnoprospešných    služieb    alebo    ďalších

prevádzkovaní  prírodného  areálu  Kuchajda;  v prípade,  že  sa
akékoľvek podujatie či aktivita, zabezpečiť potrebnú súčinnost`

vého   priebehu   všetkých   podujatí   a svoje   aktivity   zosúladit'

sta    konania    na    základe    požiadaviek    a inštrukcií    správcu

zvýhradne  a bez  nároku  na  akékol'vek  prípadné  odškodnenie

zmluvy  informovať  Mestskú  časť  Bratislava  -  Nové  mesto  o

ať  ovydanie    povolenia  na   predaj   výrobkov  a poskytovanie

ýkajúce sa predmetu nájmu bez predchádzajúceho  písomného

ani   čast'  prenajatého   predmetu   do  nájmu,   podnájmu   alebo

bez   predchádzajúceho   písomného   súhlasu   Prenajímateľa   a

ným spôsobom zaťažiť,.

v a inštalácií bez súhlasu správcu areálu,.

števníkov   a ostatných   nájomcov   a prevádzkovateľov   služieb

o predmet nájmu;

prírodnom    areáli    Kuchajda    mimo    vyhradených    verejných
opravným prostriedkom  mimo  zmluvne  dohodnutého rozsahu

mluvy),.

ete  nájmu  predmety/prvky,  ktoré  nie  sú  dohodnuté  v tejto

tého účelu a rozsahu nájmu.



6.5 Nájomca je oprávnený:

a)      na     dočasný     vjazd     dopravným     prostriedkom
asfaltovejfl}etónovej   spevnenej   ploche  na   miesto   Pr

zabezpečenia  vlastných  aktivít/podujatia  -  a to  pre  n

jednotli\ý vjazd/vykládku/výjazd, resp. vj azd/nakládk
max.  15  minút.  Na  vjazd  a výjazd  je  Nájomca  povi

nachádzajúcu  bránu,.

b)      pripojiť sa na rozvod el. energie a vody v predmete náj

zabezpečenie vlastných aktivít, súvisiacich s účelom ná

c)      zabezpečiť     si     vprípade     vlastnej     potreby     služ

osoby/subjektu,.

d)     počas doby nájmu používat. toalety zúčastnenými a or

d)     umiestniť a používat. na predmete nájmu predmety/pr

6.6  Nájomca  je  zodpovedný  za  všetky  škody  na  Predme

zodpovedný  i  za  škody  na  Predmete  prenájmu  spôso

Predmete  prenájmu  v  súlade  s  pokynmi  Nájomcu  aleb

zodpovedá  Nájomca,  odstráni  na  vlastné  náklady  Ná

účtov predložených Prenajímateľom,  ktoré preukazujú

Predmetu nájmu alebo jeho časti do pôvodného stavu.

Článok vll
Ukončenie náj mu

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie nájmu je možné z k

a) uplynutím dohodnutej doby nájmu s uplatnením podľa Č

b)  kedykoľvek  na  základe  písomnej  dohody  Zmluvných
nájmu;

c) výpoveďou Prenajímatel'a z nasledovných dôvodov:
• Nájomca napriek písomnému upozomeniu nedodržiava
• bez udania dôvodu.

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

• Nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímatel
že  využíva  Predmet  nájmu  bez  súhlasu  Prenajímatel.a

v Zmluve  dohodnuté;  že  je  pripojený  na  elektrický  a
súhlasu   Prenajímatel.a,.   že   vstúpil   a zdržiava   sa   vp

prostriedkom v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy;
Predmetu nájmu;

• Nájomca  nerešpektuje pokyny  a výzvy  (aj  ústne)  správ

upozornený na  hrubé porušovanie ustanovení tejto Zm

neupustí.

e)  odstúpením  od  Zmluvy  zo  strany  Nájomcu,   ak  §a

nespôsobilý na dohodnuté užívanie;
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do     prírodného     areálu     Kuchajda     po
dmetu  nájmu,   za  účelom   organizačného

kládku  a  vykládku    materiálu.  Na  každý

vý]azd je stanovená doba v rozsahu    do

ý  použiť  k Predmetu  nájmu  najbližšie  sa

u za účelom odberu el. energie a vody pre

y     občerstvenia     prostredníctvom     tretej

nizačným personálom;

ky definované v tejto zmluve.

e  nájmu,  ktoré  sám  spôsobí.   Nájomca  je

ené    tretími  osobami,  ktoré  sa  zdržujú  na

s  jeho  vedomím.  Všetky  škody,  za  ktoré

omca  alebo  uhradí  Prenajímateľovi  podl.a

ýšku  nákladov vynaložených na  uvedenie

oréhokol'vek z nasledovných dôvodov:

ánku IV ods. 4.1 tejto Zmluvy;

strán  i pred  uplynutím  dohodnutej  doby

mluvné podmienky;

to Zmluvy, a to najmä tým, že prenechal

redmet nájmu do podnájmu tretej osobe,.

iný   účel,  alebo  iným  spô§obom  ako je

o  vodovodný  rozvod  Prenajímatel'a  bez

dnom   areáli   Kuchajda   s   dopravným
evie preukázať oprávnenie na užívanie

prírodného  areálu  Kuchajda,  ktorými je

y a od  porušovania  týchto  ani  po  výzve

dmet  nájmu   stane  bez  jeho  zavinenia



7.2  Výpovedná lehota pri ukončení nájm

7.1  písm.  c)  tejto  Zmluvy i.e jednom

doručení písomnej výpovede druhej

7.3  V prĺpade  ukončenia  nájmu  odstúp

ods. 7.1 písm. d) bod tretí tejto Zmluv

prenajímatel'a a nájomcu ods. 6.3 písm

poveďou podl.a ustanovenia Článku VII Ukončenie nájmu ods.
a začína  plynúť  od  prvého  dňa  mesiaca  nasledujúceho  po

uvnej strane.

`  od  zmluvy  podl'a  ustanovenia  Článku  VII  Ukončenie nájmu

Prenajímateľ uplatní ustanovenie Článku VI Práva a povinnosti

• k) tejto Zmiuvy.

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

doby nájmu bude Predmet nájmu uvo

8.1   Písomnosti na základe tejto Zmluvy sa

doporučenej  zásielky  na  adresu  uve

adresy  ohlásiť  Prenajímateľovi.  Zási

Prenajímatel'om na náklady Nájomcu.

Článok vlll
Doručovanie

doručujú druhej zmluvnej strane osobne alebo prostredníctvom
v záhlaví  tejto  Zmluve.  Nájomca  je  povinný  každú  zmenu

sa  považuje  za  doručenú  vdeň,  keď  ju  dotknutá  zmluvná

strana  prevzala  alebo  odmietla  prevz[ať.  V prípade,  že  druhá  zmluvná  strana  zásielku  nepreberie,;;ľä:

považuje   sa   zásielka   za   doručenú eň,   ked.   sa   zakéhokol.vek   dôvodu   vrátila   ako   neprevzatá.

V prípade  doručovania  prostredníctvo+  kuriérskej  služby  sa  zá§ielka  považuje  za  doručenú  dňom  jej

prevzatia druhou zmluvnou stranou al bo dňom, keď sa zásielka vrátila ako neprevzatá odosielateľovi.

i,H!

Článok IX
verečné ustanovenia

9.1 Táto  Zmluva  nadobúda  platnosť  a zaľäzuje  Zmluvné  strany  v deň,  v ktorom  ju  podpíšu  oprávnení

zástupcovia oboch Zmluvných strá

Zmluvnými  stranami,  za

vktorom   druhá   zmluvná

k nedôjde k podpísaniu tejto Zmluvy v ten istý deň oboma jej

nadobudnutie  jej  platnosti  sa  bude  pokladať  deň,

Zmluvu   neskôr.   Zmluva   nadobúda účinnost'   dňom:o:t=:::Jtc:ddpeí:eprz:
nasledujúcim  po  dni  jej.  zvereJ.neniá  Vcentrá,nom  registri   zmlúv  v  súlade  s  ustanovením  §  47a

Občianskeho   zákonníka.   Nájomca

9.2    Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,

erie  na  vedomie,  že  na  nadobudnutie  účinnosti  Zmluvy  sa

vyžadujejejzverejneni:vf,en:ráinoľegi,strizmiúv,sčímsúhiasí.
e,  ak  sa  podstatne  zmenia  podmienky,  ktorých  splnenie

) aktuálnym stavom, vo forme jej písomných dodatkov, ktoré

vzťahy   výslovne   neupravené   v   tejto   zmluve   sa   riadia;aezpíáli;e:as;
považujú za podstatné, zosúladia
budú   chronologicky   číslované.

;=í:i-uš:-ý-=; --u-s-t:Tn-;-:en-i-a-=i  občiansk!ho  zákon`níka` ako  aj  plat:ými  právnyĹi  predpismi  majúcimi
vzt`ah k predmetu a účelu tejto zmlu

9.3    Zmluvné  strany  sa  zaväzuj.ú,  že  sa

spochybnili práva, povinnosti alebo

arujú  akýchkol.vek  krokov,  ktoré  by  znemožnili,  sťažili  alebo

zky, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.

9.4    Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že prípadhé spory týkajúce sa  záväzkov a povinností vplývajúcich z tejto

Zmluvy sa zmluvné stTany zaväzujú

9.5    Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie

dnostne riešit' osobným rokovani'm.

celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnost', nie je

:ímpodu°:::Uút:r:|aat,n:::r°á::tonký]::,:S::t°rváevníeNmaomžiee:,t°san::č|:ľvý]::::::::=,een::;:[:yap:nčee::ezm;:uZ;;:
pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluv

9.6    Zmluvná  strana  berie na  vedomie,  ž

údajov členov  štatutárneho orgánu,

;trany túto otázku brali do úvahy.

súvislosti  so spracúvaním  osobných údai.ov a/alebo  osobných

ločníkov/akcionárov,  zamestnancov  a poverených  osôb druhej



zmluvnej   strany   je   viazaná   povinnosťou   mlčanlivosti

parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochr
údajov   a   o   voľnom   pohybe   takýchto   údajov,   ktorým

nariadenie  o ochrane  údajov)  (ďalej  len  ,,Nariadenie``)  a

osobných. údajov  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  záko

„ZákQrí`). Zachovávat. mlčanlivosť podl'a tohto bodu zmlu
zástupcovia, členovia jej štatutárneho orgánu,  kontaktné c

akýmkol'vek spôsobom  do kontaktu s osobnými údajmi.  P

trvá  aj  po  zániku  Zmluvy bez obmedzenia,  čo  Zmluvná
žiadne výhrady.  Zmluvná  strana sa zaväzuje vopred pou

o povinnosti   zachovávať  mlčanlivost.,   a to   aj   po   zániku

a o rizikách a nárokoch spojených s porušením tejto povinn

9.7    Zmluvná  strana berie na vedomie,  že druhá Zmluvná  strč

členov  jej   štatutárneho   orgánu,   štatutárnych   zástupco

nevyhnutnom  rozsahu  na  účel  plnenia  podl'a  tejto  Zm

osoby  podl'a  prvej  vety  tohto  bodu  boli  poučené  o ich  p

a povinnosti zachovávať mlčanlivosť, čo potvrdzuje svojím

9.8    Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  sú  oboznámené  s Nariade

predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, čo potvrdzuj
9.9    Zmluvné   strany   vyhlasujú,   že   prijali   náležité   organizač

ochrany   osobných   údajov,   a to   najmä   pred   ich   zneuži
spôsobom.

9.10 Zmluvné  strany,  zhodne každá  vyhlasuje,  že je plne spôs

nikoho   neuviedla   do   omylu   a ustanovenia   tejto   Zmlu

a zrozumiteľnú vôl.u, prejavenú bez tiesne alebo nápadne n

9.11 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozo

ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami  ju podpisujú.

9.12 Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch,  pričom Prena

a Nájomca jedno (1) vyhotovenie Zmluvy.

9.13 Neoddelitel'nými prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 - Situačné vymedzenie Predmetu nájmu v priestore

Pri'loha č. 2 - Faktúra/Splátkový kalendár -daňový doklad v súlade so

súlade   sčl.   90   nariadenia   Európskeho

e fyzických osôb pri  spracúvaní osobných

sa   zrušuje   smernica   95/46/ES   (všeobecné

st.  §  79  zákona  č.  18/2018  Z.  z.  o  ochrane

v  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len

sú povinní aj jej zamestnanci, jej štatutámi

)y ako aj ostatné osoby,  ktoré prichádzajú

vinnosť podl'a tohto bodu  Zmluvy nad.alej

trana  berie  na  vedomie  a nemá  voči  tomu

iť všetky  osoby  podľa  tohto  bodu  Zmluvy

ich  právneho  vzt.ahu    k  zmluvnej   strane,

ia  spracúva jej  osobné údaje,  osobné údaje

kontaktných   osôb   a  jej   zamestnancov  v

y.  Zmluvná  strana  zároveň  vyhlasuje,  že
ávach  v oblasti  ochrany  osobných  údajov

odpisom.

ím,  Zákonom  ako  aj ostatnými  právnymi

svojím podpisom.

é   a technické   opatrenia   na   zabezpečenie

ím,   zničením   alebo   stratou   akýmkol'vek

bilá a oprávnená na tento právny úkon,  že

y   obsahujú   ich   slobodnú,   vážnu,   určitú
výhodných podmienok.

e prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak

ímateľ obdrží dve (1) vyhotovenie Zmluvy

ákonom č. 222#004 Z. z.



EKO - podnik VPS ® 
Halaova 20, 832 90 Bratislava 

ItO: 00491870 DI: 2020887022 
DPH; SK2020887022 

Zmluvna strana: 

EKO — podnik verejnoprospe§qc.h 

zast: JUDr. Daniel Hulin, povereq qkonom funkcie riaditera 

V Bratislave diia 17.10.2022 

odtla.6ok pe&atky a podpis 

ZmluvnA strana: 

Eva Matejova 

zast: Eva Matejova 

V Bratislave dila 17.10.2022 

odtlgok peCiatky a podpis 

- 8 - 



Situaene vymedzenie predmetu najmu 

k zmluve 3 1/0D/2022 o najme majetku zo dna 1 7.10.202 2 

s vyznaenim predmetu najmu 

EKO - revinik VPS 

Halgova 20,832 90 Bratislava 
ICO: (0491870 MC: 202(1887022 

DPH; K2020887022 

' 
77 

 

( 

JUDr. Daniel Hullo 
EKO podnik verejnoprospetnj,th sitaieb 

prenajimatel' 

Eva Matejova 

najomea 



EKO - podnik verejnoprospe§nich sluiieb, Hala§ova 20, 832 90 Bratislava 

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

Cislo Uttu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 	 IC DPH:  5K2020887022 

FAKTORA Z. 12022192 

Vadat:41m? symbol: 

K zmluve Eislo: 

UeI najmu: 

12022192 

31/0D/2022 

predaj z doasneho stanovigfa( stanok) 

Predmet podnikania: kupa tovaru na ely jeho predaja konetnennu spotrebiterovi 

 

Odberater: 

Adresa: 

ICO: 

Prevadzkaren: 

Eva Matejova 

Tabakova 1965/ 48 

53 106 911 

as obec. pozemku v areali Kuchajda 

It DPH: SK 

	

plocha: 	 9,00 m2  

	

jednotka 	spolu [C1 	spolu [C] 

	

robe 	spolu 

Predmet najmu 

 

jednotkova jednotka mnoistvo 

cena 

zaujatie priestoru 
	

25,00 	 1,00 m2 
	

25,00 

23.10.2022 

Celkom za predmet najmu: 
	

0,00 

Celkom za sluiby 1V+NJ: 
	

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 

0,0 

25,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1. Tepla Oiitkova voda 

2. Vzduchotechnika 

3. Chladenie 

4. Poriadkova sluTha/Viastna ochrana 

5. Upratovanie 

6. Deratizacia/dezinsekcia/dezinfekcia 

7. Fond Cidriby a °pray 

8. Hygienicke zariadenia 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

€/e/rok 

€/m2/rok 

€/m2/rok 

€/m2/rok 

€/m2/rok 

€/m2/rok 

€/naj./rok 

€/naj./rok 

rn3  

m2 

m2 

rn2  

M2 

nn
2 

najomca 

koeficient 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

     

Spolu za sluiby "V": 0,00 

 

        

9. Elektricka energia priama 
	

0,1549 €/kWh 
	

0,00 kWh/rok 
	

0,00 
	

0,00 

10. Elektricka energia reiijna 
	

0,0000 €/m2/rok 
	

0,00 m2 
	

0,00 
	

0,00 

      

0,00 

11. Odpad zaklad0 

12. Odpad zvOernj 

13. Odpad zniienyi 

0,0000 €/previrok 

0,0000 €/prev./rok 

65,0000 €/previrok 

   

      

0,00 

       

14. KUrenie 
	

0,0000 €/m2/rok 
	

0,00 m2 
	

0,00 
	

0,00 

15. Vodne a stone 
	

2,0120 €/m3/rok 
	

0,00 m3 
	

0,00 
	

0,00 

16. Zraikova voda 
	

0,0000 €/m2/rok 
	

0,00 m2 
	

0,00 
	

0,00 

Spolu za sluiby "N" : 0,00 

ETC() 	 ® 

	

Haaov 	I 	islava 

	

tO: 0049 	"": 2040f 	1 

DPkt,  44 

I/  

17.10.2022 

Prevzal: 



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

Bankové spoje,nie:  Prima banka slovensko, a.s.                                                                                                                           lčo: 491870     .

Číslo účtu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008                                                                                                                               lč DPH: SK2020887022

SPLÁTKOVÝ

Varlabllný symbol:     120221

I( zmluve či`slo:     31/OD/

Odberateľ:     Eva

Adresa:     Tab

'čO:     53

KALENDÁR  -   FAKTÚRA

(Zhotlný VS použfvať prl všetkých jednotlivých úhradách faktúry 1)
22

1965/ 48

106 911 lč Di]H:  neplátca

Ceny sú uvádzané  v  €
nájom            nájom               nájom               služby

pol.Č.       bezDPH         DPH20%         sDPH                   bezD

služby               služby            spolu                uhradit' do           dátum  dodania

H            DPH20%        sDPH              kúhrade                                             nájmuaslužieb

1            2 5,00                0,00                2 5,00                   0,00 0,00                 0,00               25,00              31.10.20Z2               23.10.2022

\


