
ZMLUVA 0 NAJME 
c. 	/OD/2022 

Clanok 1 
Zmluvne strany 

Nazov: 
so sidlom: 
Zastti pen: 

DPH: 
Bankove spojenie: 
islo uZtu: 

adresa: 
/cfalej aj „Prenajimater/ 

a 

EKO - podnik verejnoprospe§nYch stuiieb 
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  

Nazov/Obchodne meno: 
	

Mohamed Abdelbaset Osman Tammam - Streetfood 
Sidlo: 
	

Krakovska 892/30, 966 81 tamovica 
53281179 

gtatutarny zastupca: 
	

Mohamed Abdelbaset Osman Tammam 
RegistraZne Zis1o/zapisan9: 
	

OU-ZH-OZP-2020/010286-2 Zislo iivnostensk4ho registra 680-23315 
Predmet Zinnosti: 
	

Poskytovanie sluieh r9chleho obEerstvenia spojen9ch s predajom na priamu 
konzurnaciu 

Bankove spojenie: 
	

SK03 1100 0000 0029 3110 3576 
Oslo itZtu: 
	

Tatra banka, a.s. 
Kontaktna osoba: 
	

Mohamed Abdelbaset Osman Tammam. 
e-mail ad resa: 
/d'alej aj „Najomca" a spolu s Prenajtmatelom adiej aj „z.mluvne strany"/ 

uzatvarajii v zmysle § 663 a nasl. zakona Z.. 40/1964 Zb. ObZiansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov 
a prislugnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika nit° 

Zmluvu o najme +/V 2  CV,2-  zo dna 70. /0-2,002- 
/ cjalej len ako „Zmluva" I 

tlartok 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 Z. 2/1990 z 2. zasadnutia 

Miestneho zastupiterstva mestskej Zasti Bratislava — Nove Mesto, konaneho dna 20.12.1990, ktor9 
vykonava spravu majetku Mestskej Zasti Bratislava - Nov e Mesto, funacka 1, Bratislava alebo majetku, 
ktor9 bol mestskej Zasti zveren9. 

2.2 Najomca je fyzickou osobou podnikajucou podfa pravneho poriadku Slovenskej republiky s predmetom 
Cinnosti najrna v oblasti poskytovania slu'Zieb r9chleho oblerstvenia spojen9ch s predajom na priamu 
konzumaciu. Najomca ma zaujem v ramci svojej podnikatejskej Zinnosti zulastnif sa podujatia 
Novomestsk9 vinny festival 2022 
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Článok 3
Predmet zmluvy a Predmet nájmu

3.1       Predmetom  tejto  Zmluvy je  úprava  práv  a  povinnosti'  Zmluvných  strán  pri  nájme  časti  pozemku  s

príslušenstvom v správe Prenaiímateľa v prospcch Nájomcu.
3.2       Prenajímateľ vyhlasuje,  že  vykonáva  spľávu  nasledovných  nehnutel.ností  -pozemok  parcela  registra

C" č.10403/2, o výmere 10.440,00  m2 druh pozemku O§tatné plochy,    ktoró sú zapísané na l.V č.1226

pre k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava -m. č.  Nové Mesto,  okres Bratislava  lTl  vo vlastníctve Hlavného
Mesta SR Bratislava v evidencii Okre§ného úradu Bratislava, katastrálny odbor.

3.3      Prenajímatel. prenecháva  čast' majetku  definovaného  v bode  3.2  tohto  článku  Zmluvy  do  dočasného
užívania nasledovne:

-  čast. pozemku s príslušenstvom, ktorý tvorí spevnená plocha o celkovej rozlohe maximálne 15m2 na

jedcn prĺvcs/foodtruck/stánok (rozmer detských atrakcií sa môže líšit.), pričom ich počet bude 14, bez
pora§tu  za  účelom  prevádzkovanja  predajných  pri`vesov  určených  na  ambulantný  predaj;  touto
Zmluvou Nájomcovi (ďalej aj „Pi.edmet nájmu"), za čo sa Nájomca zaväzuje uhradit' Prenaji'mateľovi
nájomné dohodnuté v tejto Zrnluve. Sĺmačné vymedzenie časti pozemku, ktorý má byt' Predmetom
nájmu podl'a tejto Zmluvy tvorí Pr]'lohu č. 2 tejto Zmluvy. Nájomca vyhlasuje, že takéto vymedzenie
I'redmetu nájmu je dostatočne zrejmé a určité, pričom situačné vymed7.enie, ktoré tvori' Pri'lohu č. 2
tejto   Zmluvy   súhlasi'  podl'a   osobnej   obhliadky   so   stavom   na   mieste   samom   avoči   takémuto
vymedzeníu nemá výhrady a súhlasí s tým, čo má tvorit. Predmet nájmu. Po skončení podujatia bude
zreálnený nakoľko je podkladom pre výpočet nájmu.

Článok 4
Účel nájmu

4.1       Predmet nájmu sa prenajíma Nájomcovi za účelom prevádzkovania predajných stánkc}v  určených na

prezeniáciu produktov a ambulantný predaj, ktorý predmet činnosti je v súlade s oprávnením na výkon
jeho  podnikatel.skej  činnosti  s nasledovným  gortimentom: jedlo,  nápoje,  pochutiny,  doplnkový  tovar

4.2

4.3

4.4

5.1

určený r`a konzumáciu.
Rozmíestnenie  a  uloženie  predajných  prívesov  však  musi'  za  každých  okolností  rcšpektovat'  rozlohu
Predmetu  nájmu  v súlade  s článkom  3  tejto  Zmluvy  a  musí  byť  schválený  osobou  zodpovednou  za
stra nu Prenaji'matel.a.
Nájomca níe je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu využi'vat' Predmet nájmu iia iný
účel ako dohodnutý v tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca je povinný Predmet nájmu
užívat,.
Nájomca  podpisom Zmluvy potvrdzuje,  že  sa osobnou prehliadkou  oboznámíl  so stavom  Predmetu
nájmu a tento je v stave spôsobilom na dohodnutý účel a nevykazuje žiadne vady, ktoré by mu bránin
v užívaní  Pľedmetu  nájmu  na  účel  dohodnuíý  touto  Zmluvou  a že  od  Prenajímatel'a  ga  nevyžaduje
žiadna úprava, prispô§obenie, prípadne iné plnenie vrátane zabezpečenia súhlasov úradcw v súvislosti
go  §tavom  a vlastnost.ami Predmetu nájmu  v časc. jeho  odovzdania.  Nájomca  berie  na  vedomie  práva
tretích osôb vzt'ahujúcich sa k pozemku, ktorého čast' tvorí Predmet nájmu a voči týmto právam tretích
osôb, ktoré mu nebránia v užívaní Predmetu nájmu na dohovorený účel nemá výhrady.

Článok 5
Doba nájmu

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na termín konania podujatia Novomestský festival vín 2022 dňa
22.  10. 2022 (sobota) od 14:00 hod.  do   22:00 hod.,  pi.ičom  predmet nájmu  bude odovzdaný 22. 6. 2022
medzi 10:00 hod. a 12:00 hod. a nájcmca je povinný 7,abezpečit. v tento deň rozloženie  svojho prezentačno

predajného stánku . Kontaktnou osobou je Zuzana Kmit'ová, tel.: 0908 498 582 .



5.2       Nájomca  je  povinný  počas  doby  nájmu  podľa  predchádzajúceho  odseku  tejto  Zmluvy  zabezpečit'
nepretržitý  predaj  dňa  22.  10.  2022  v  čase  od  14:00  hod.  do  22:00  hod.,  teda  po  celú  dobu  trvania

podujatia.
5.3       Nájomca je povinný bezodkladne po skončcní predajnej dQby predmet nájmu opustít`, najneskôr však do

24:00 hod., pričom je povinný zabezpeč`it. Predmet nájmu tak, aby zamedzil vzniku škody.

Článok ó
Nájomné a súvísiace platby, Platobné podmienky

6.1       Nájomca   sa   na   základe   tejto   Zmluvy   zaväzuje   platit`   za   užívanie   Predmetu   nájmu   nájomné   a

prevádzkové náklady spojené s užívaním Predmetu nájmu. Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli na cene
za užívaníe Predmetu nái.mu podľa tej.to Zmluvy.

6.2       Cena nájmu je zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne, a to vo výškc 90,00 EUR bez DPH za l ks

prezcntačnci-predajného stánku s rozlohou do gm2 za každý aj začatý deň, vrátane odberu elektrickj
energie /ďalej aj Nájomné`'/. V pi.i'pade, že je Nájomca rcgistrovaným platcom DPH, k Nájomiiému bude

pripočítaná  DPI 1 platná  v  čase zdaritĹ.l'ného plneria.  Zmluvné strany  sa dohodli na  tom,  že Nájomné
Nájomca  uhradi' najneskôr   1  deň  pred  konam'm  podujatia t.j.  21.  10. 2022 na  zálohovej  ĺaktúre,  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  tejto Zmluvy.  Okamihom doručenia  Faktúry  Nájomcovi sa  táto
stáva dňom doručcmia neoddelitel.nou prílohou tejto Zmluvy.

6.3       Nájomné sa považuje 7.a uhradené dňom pripísania platby v prospech bankového účtu prenaji'matel.a
uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

6.4       V p].ípade,  ak  nájom  skonč]' pred  uplynutím  dohodnutej  doby  nájmu  z dôvodov  na  strane Náj.omcu,

6.5

prepadá  zaplatená  ceria  nájmu  v  plnej  výške  v prospech  Prenajímateľa  ako  zmluvná  pokuta,  ak  sa
Zmluvné strany pi'somne nedohc)dnú inak, čím nie sú dotknuté iné nároky Prenajímatel'a, vyplývajúce
z takéhoto ukončenia nájmu.
V prípade,   že   nájom   skonči'   zdôvodu   nezaklada].úceho   nárok   podl'a   bodu   6.4   tejto   Zmluvy,
nespotrebovanú   časť  ceny   nájmu   po   odpočítani'   všetkých  nárokov  7.o  strany   Prenajímatel'a   voči
Nájomcov], Prenajímateľ vráti Nájomcovi najneskôr do 30. 6. 2022

Článok 7
Práva a povinnosti Zmluvných strán

Podčlánok 7.1
Poistenie pTedmetu nájmu

7.1.1    Nájonicovi  sa  odporúča  uzaivorit'  a  na  vlastné  náklady  po  celú  dobu  nájmu  udržiavat'  vplamosti
a účjnnosti poistné zmluvy, ktoré budú pokrývať poistenie jeho majetku, ktorý sa nachádza na Predmete
nájmu a škody spôsobené treti'm osobám  v súvislosťi s užívaním Predmetu nájmu.  V prípade, že takéto

pc.istenie Nájomca neuzavrie, nemôže si v prípade odcudzenia, poškodenia alebo hocij.akj ďalšej škody
m vlastnom majetku alebo voči tretím osobám túto škodu uplatňovat. 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 pred]ožení výzvy na jej úhradu zo strany tretej osoby. Takéto plnenie
sa  nepovažuj`e  za  bezdôvodné  obohatenie  na  strane  Prenajímateľa,  ale  plnenie  záväzku  Nájomcu
upl atneného tret`ou o§obou voči Prenajĺmatel'ovi.

7.1.2    NájomĹ.a   berie   na   vedomie   auznáva,   že   akékol.vek   poistenie   uzavreté   zostrany   Prenajĺmateľa
vzťahujúce sa k Predmetu nájmu sa nebude vzt.ahovat. na majetok Nájomcu, bez ohl`adu na skutočnosť,
či je tento majetok zabudovaný do Pĺedme(u nájmu alebo nie.

7.1.3    Nájomca i Prenajímatel. týmto vzájomne potvrdzujú, že si neuplatnia nároky na odškodnenie voči druhej
Zmluvnej  strane 2a  straty alebo škody  na  majetku  v tom  rozsahu,  v akom j.e takáto strata  alebo škoda

poškodenému uhradená z príslušnej poistnej zmluvy,  uzatvorenej podl`a tejto Zmlwy Prenajímateľom
alebo Nájomcovi, a to ku  dňu vzniku takýchto nároko`J.
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Podčlánok 7.2
Údržba predmetu nájmu, jeho úpravy a Bezpečnogt'

7`2.1    Nájomca je povinný počas doby nájmu nepretržite udržjavat' poriadok a čistotu na Predmete nájmu, ako
aj   vbezprostrednom   okol]'   Predmetu   nájmu   a samotného    miesta   prevádzkovania   obchodného
zariadenia,  atrakcie alebo poskytovania služieb a zabe?pečit`,  aby sa odpad a iné emisie,  ktoré vznikajú
v súvislosti s jeho  čínnosťou na Predmete nájmu nešírili  v okolí  Predmetu nájmu  a neobt.ažovali tretie
osoby.  Za  ťým  účelom  je  Nájomca  povimý  v celom  roz,sahu  vykonávať  údržbu  a  úpĺavy  Predmetu
nájmu  spojenú s užívaním  Predmetu nájmu,  ako aj  opravy a údržbu  zariadeni',  ktoré sú na Predmete
nájmu  umiestnené  bez  ohl'adu  na  výšku   nákladov  na  takúto  údržbu  a  úpravu,  vrátane  všetkých
inštalácií,    príslušenstva    a vybavenia    umiestneného    v súčasnosti    resp.    kedykol.vek    v budúcnosti
na Predmete nájmu. Plnenie tcjto povinnosti  zabezpečuje Nájomca bez zbytočného odkladu a výlučne
na   vlastné   náklady.   Sohradom   na   charakter   Predmetu   náj.mu   sa   Zmluvné   strany   dohodli,   že
Prenaji'mateľ nezabezpečuje žiadnu údržbu, úpravy a opravy Predmetu nájmu, ani zariadení a inštalácií
naPredmetenájmu.AkuvedenéprácevzmyslepredchádzajúcejvetyNájomcabezzbytočnéhoodkladu
nezabezpečí sám, je tak oprávnený urobiť Prenajímateľ na náklady Nájomcu.

7.2.2    Nájomca nie je počas doby nájmu oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu na Predmete
nájmu   vykonať   úpravy,   sťavebné   zmeny   a jnštaláciu   nových   technologických   a iných   zariadení

f.it:#rnay:cyp,,?ržv|::šsť:J::.T.hte`::éhľaus:ún:ôt;:::;aát|::ík.ob?at:š:::.í.ppe.:npe.:::'oevnaýnc;cioúÁ;::us`áa,`ae:
Prenajímatel.a    §    Úpravami   nezakladá    Pľenajímateľovi    akúkol'vek   zodpovednost'   za    správnost.,
dostatočnosť resp.  sú]ad  Úprav  s príslušnými  právnymi  predpismi a  platnýmj  technick}'.mi normami.
Ustanovením tohto bodu nie sú dotknuté Drobné úpravy, ku ktorým je súhlas Prenajímateľa s Drobnými
úpravami udelený podpi§om tcjto Zmluvy.
Funkčnost' (údržbu, opravy a servis) investíci`' Nájomcu (na jeho v[astné náklady) zabezpečujc Nájomca
v celom rozsahu bez obmedzenia.

7.2.3   Nájomca sa  zaväzuje,  že akék()ľvek  Drobné  úpravy a/alebo  Úpravy a užívanie  Predmetu  nájmu budú
realizované  takým  spôsobom,  aby  nerušili  a/alebo  ncobmedzovali  hlukom,  prašnost'ou,  víbráciami,

pachom a d.alšími nepriaznivým] vplyvmi tretie osoby neprimeraným spôsobom. Nájomca sa zaväzuje
vykonávat' akékoľvek Úpravy až po tom, čo obdržal k takýmto Úpravám všetky povolenia a súhlasy
dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sa zaväzuje si zabezpečit' samostatne a na vlastné náklady.

7.2.4   Náj.omca  je  povinný  užívať  Predmet  nájmu  v  súlade  s  právnymi  predpismi,  platnými  technickými
iiormami a  hygiemckými,  bezpečnostnými a protipožiamymi  predpismi  aktuálne platnými na území
Slovenskej. republiky tak, aby nevznikla škoda na majetku alebo živote a zdraví osôb a nesmie použi'vať
látky,  postupy  a  zariadenia  poškodzujúce  životné  prostredie  výparmi,   hlukom  (reprodukovanou
hudbou  a pod.) a vibráciamj  alebo inak,  nad hranicu  pr(pustnú p()dl.a príslušných  noriem platných na
území Sloverčkej repubLiky.

7.2.5   Nájomca je zodpovedný za bezpečný technický stav svojich zariadení použi'vaných na Predmete nájm
a]ebo v jeho bezprostrednom okolí, je povinný zabezpečit. ich pľedpi'sané odbomé prehliadky a skúšky,
ako aj odstránenie závad v nich uvedenýdh.

7.2.6   Nájomca  je  povimý  na   viditeľnom   mieste  v bezprostrednom   okolí  Predmetu   nájmu,   kde   bude
vykonávat.  svoju   podnikateľskú  činnosť,   umiestnit'   cenníky/váliy  poskytovaného   sortimentu   a na
účtovanie poskytnutých s]užieb a pi.oduktov využívať výlučne registračné pokladnice.

7.2.7   Povinnosti stanovené v tejto Zmluve sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na zamestnancov Nájomcu, či iné
osoby,ktoréNájomcapoveríalebosp]nomocnívýkonomjehočinnostívsúvislostisuži'va"'mPredmetu
nájmu a prevádzkovani`m svojej činnosti. Porušenie povinností podra tejto Zmluvy týmito osobami má
za následok aj porušenie povinnostĺ samotným Nájomcom.

Podčlánok 7.3
Prevzatie a vrátenie Predmetu nájmu

7.3.1    Nájomca je povimý Predmet nájmu prevziat. dňa 22. 6. 2022 medzi 10D0 hod a 12:00 hod. (kontakhá
osoba: Zuzana Kmit.ová, tel 0908 498 582, okrem prípadu vymedzeného v tejto Zmluve, keď Prenajímatel.
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nie je povinný Predmet nájmu Nájomcovi odovzdat'. Neprevzatie Predmetu nájmu zo strany Nájomcu
nemá vplyv na povinnost' Nájomcu platit' Nájomné.

7.3.2   0 prevzatí Predmetu nájmu sa spíše protokol, ktorý bude obsahovat' najmä opis Predmetu nájmu, jeho
stavu, vrátane stavu a čísiel meradiel energií dodávaných k stavbe, nachádzajúcej sa na Predmete nájmu,
a vyhlásenie Nájomcu, že Predmet nájmu bez výhrad preberá, pokiar bude Prenajímateľ trvat' na spísani'
takéhoto protokolu.

7.3.3   V prípade skončeria  Nájmu j.e  Nájomca  povinný  na  vlastné  náklady  do  2  pracovných  dní  odo  dňa
§končenia nájmu z akéhokol.vek dôvodu a akýmkol.vek spôsobom:
a)   vypratat'  Predmet  nájmu  -  odstránit'  z Predmetu  nájmu  akýkol'vek  hmotný  majetok  Nájomcu,  či

treti'ch osôb (vrátane rekonširukcie poškodeného zatrávnenia prípadne inej zelene);
b)   odstrániť z Predmetu  r`ájmu  všctky  Úpravy (technické zhodnotenie)  vykonané  Nájomcom tak,  aby

pri skončení nájmu  Upravy Predmetu  nájmu  nemali  žiadnu  zostatkovú hodnotu,  ak Prenajímatel'
neoznámi inak;

c)   odbomým spôsobom opravit' a odstránit' akékoľvek škody na Predmete nájmu spôsobené Nájomcom
alebo vyprataním majetku Nájomcu a odstraňovaním jcho Uprav.
Nájomca je ďalej povinný do 2 dní odo dňa skončenia nájmu:

d)  uhradit. všetky nedoplatky spojené s Predmetom nájmu vrátane neuhradeného nájornného, resp. jeho
alikvotnú časť 7,a dobu nájmu.

7.3.4    0 odovzdaní Predmetu nájmu spíŠu Zmluvné strany protokc)l, pokial. bude Prenajímatel` trvat. na spísanĺ
takéhoto   protokolu.   Na   obsah  protokolu   sa   primerane   použij.ú   ustanovenia   bodu   7.3.2   Zmluvy.
Prenajímate]'  nie  je  povinný  Prcdmct  nájmu  prevziat.  za  predpokladu,   že  nie  sú  splnené  všetky

podmienky podl'a bodu 7.3.3 Zmluvy. V takom prípade je Nájomca v omeškaní s odovzdaním Predmetu
nájmu.

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

povinný  zaplatit. Prenaji'matel.ovi  zmluvr\ú pokutu  vo výške 20,- € za  každý aj  začatý deň omeškania.
PTenajímate[' má rovnako v takom pri'pade právo, nie však poviiu`ost. vypratat' Predmet nájmu, odstránit'
všetky úpravy, vykonat` opravy a uviest' Predmet nájmu do takého stavu, v akom bol ku dňu odovzdania
Nájomcovi,  pričom  Prenaj.i'matel. má  popri  zmluvnej  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  Prenaji'mateľ podl'a  vlastného uváženia  neučiní,  na  základe  dohody  Zmluvných  strán

platí,  že  všetky  takéto  Nájomcom  včas  neodstránené  hnuteľné  a nehnuteľné  veci  (vTátar`e  v§tavaní
a úprav Nájomcu) nachádzajúce sa v Predmete nájmu, ktoré budú Prenaji'materom protokoláme spísané
sa   stanú   kúpiiou   zmluvou  vlastníctvom   Prenajímatel.a   za   kumulatívneho   splnenia  nasledovných

podmjenok:
a)   Prenaji'matel. Nájomcovi  po mámom upLynutí lehoty uvedenej  v bode 7.3.3 tejto Zmluvy pĺsomne

oznámi,  že  má   záujem  na  uplatnení  práva  na  kúpu   neodstránených  vcci'  nachádzajúcich  sa
v/na Predmete nájmu;

b)  Nájomca ani v lehote do 15 dní od odoslania oznámenia Prenajímatera podľa písm, a) tohto bodu
všetky veci z Predmetu nájmu neodstráni,.

c)   Nájomca  v pozícii Dodávatel'a vecí  vyhotoví  Prenajímatel.ov].  v pozícii  Odberatel.a vecí  faktúru  v
hodnote 100,- EUR bez DPH za neodstránené hnuterné a nehnutel'né veci (vrátane vstavaní a úprav
Nájomcu) nachád7.ajúce sa na Prcdmetc nájmu. V pn'pade, že je Nájomca registrovaným platcom
DPH, k fakturovanej hodnote bude pripočítaná Dpl+ platná v čase zdaniteľného plnenia. Zmluviié
strany  sa  dohodli,   že  v pri`pade,   že   Nájomca  z pozi'cĺe  dodávateľa   faktúru  nevyhotoví,   môže
v súlade  so  Zákonom  o  dani  z  pridanej  hodnoty  č.  222/2004 Z.  z.   túto  faktúru  v mene  a na  účet
Nájomcu vyhotovit. Prena).i'mateľ, na čom sa Zmluvné strany výslovne dohodli a Nájomca akceptuje
takto vyhcwenú faktúru. Faktúru v mene a na účet Nájomcu vyhotovuje Prenajímater podl'a zákona
členského štátu, v ktorom je miesto dodania vecí;

d)  Prenajímatel'  zaplatí  fakturovanú  sumu  na  účet  Nájomcu   alebo  povinnosť  zaplatiť  túto  sumu
zaníkne  iným spôsobom zániku záväzkov.

Po  splnení  uvedených  podmienok  sa  Nájomca  zaväzuje  na  záltlade  tohto  článku  Zmluvy  všetky
Prenajímatel.om  spísané  hnutel'né  a nehnutel`né  veci,  ktoré  ostali  na Predmete  nájmu  previest'  na
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Prenajímateľa za uvedenú sumu, pričom pre prípad pochybností plati', že zaplateni'm sumy 100,-EUR
bez DPH sa považuje za vysporiadanú aj protihodnota toho, o čo sa zvýšila hodnota Predmetu nájmu.
Prenaj(matel' je opi.ávnený úhradu uvedenej sumy realizovať aj formou  započĺtania tejto pohl'adávky
Nájomai voči svojim splatným pohl'adávkam. Na účely tohto ustanovenia sa nárok Nájomc" stane
splatným márnym uplynutím dodatočnej lehoty podl`a písm. b) tohto bodu Zmluvy.

Podčlánok 7.4
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných stťán

7.4.1    Nájomca  je  oprávnen}'r  prenechat'  Predmct  ná]mu  alebo  j.eho  čast'  do  podnájmu  (alebo  do  užívania
z akéhokorvek   titulu   a akýmkol'vek   spôscibom)   len   s výslovným   a vopred   udelen)h   písomným
súhlasom  Prer`ajímatel`a,  dan)hn  pred  uzavretím  príslušnej  zmluvy  o podnájme  (inej  zmluvy).  Súhlas
Prenajímateľa musí byt. daný ako súhlas s l<onkrétnym zneni'm zmluvy o podnájme (inej zmluvy), ktorú
má Nájomca v úmysle uzavriet..
Ak vyššie uvedeným spôsobom súhlas Prenajímateľa nebol daný, alebo ak Nájomca uzatvoril zmluvu
o podnájme (inú zmluvu) v inom znenĺ, než bola Prenaji'matcľom odsúh]asená, je takto Nájomcom
uzatvorená zmluva neplatná. Zároveň sa to považuje za dôvod na odstúpenie od tejto Zmluvy.

7.4.2    Nájomca  je  povinný  dňom  začatia  ná].mu  užívat'  Predmet nájmu  v súhde  s touto  Zmluvou tak,  aby
Nájomca užívaním Predmetu nájmu nespôsoboval Prenajĺmatel.ovi a tretím osobám škodu ari hrozbu
vzniku škody, ani ich neobmedzoval v ich užívaci'ch a vlastníckych právach.

7.4.3    Nájomca jc povinný v prípade nebezpečenstva hroziacej. alebo vzniknutej škody na zdraví alebo majetku
umožnit. Prenajímateľovi, prípadne inej poverenej osobe a]ebo oprávnenej osobe podra zákona, vstup na
Predmet nájmu.

7.4.4    Prc.naj.ímateľ  je  oprávnený  po  predchádzajúcej  dohode  kedykoľvek  kontrolovať  plnenie  povinnosti'
Nájomcu  podl.a tejto Zmluvy  a užívanie Predmetu  nájmu a za týmto  účelom vstupovať na Predmetu
nájmu.  V prípade,  že  k dohode  o l(ontrole  nedôjde,  je  Prenajímateľ  tak  oprávnený  urobit`  v termíne
oznámeĺ`om Prenajímatel.om, a to aj za predpokladu, že Nájomca sa v tomto termíne v Predmete nájmu
nenachádza.

7.4.5    Nájomca  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu   informovat'  Prenajímatel.a  o  všetkých skutočnostiach
brániacich riadnemu užívaniu Predmetu nájmu.

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

7.4.7    Nájomca je povinný bezodkladne po uzavretí tejto zmluvy informovat. Mestskú čast. Bratislava - Nové
mesto o uzavretí tejto Zmluvy.

7.4.8    Nájomca je povinný rešpektovat. a dodržiavat` POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - na podujati'
Novomestský festival vín 2022, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tg.to Zmluvy a je neoddelitel'nou súčast'ou tejto
Zmluvy.   Porušenie  tejto  povinnosti  sa  považuje  za  podstatné  porušenie  tejto  Zmluvy  s právom
Prenai.]'mateľa od tejto Zmluvy odstú pit..

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

porušenie tejto Zmluvy s právom Prenajímateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.

7.4.10 Nájomca  je  povimý  požiadať  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  Zm]uvou   včase  od   06:00  hod.   do  09:00  hod..  Na  každý  jednotlivý
vjazd/vykládku/výja7,d, resp. vjazd/nakládku/výjazd je stanovená doba v rozsahu do max. 15 mmút.

7.4.11  Nájomca je povinný požiadat' Miestny úrad mestskej časti Bra[islava-Nové Mesto, oddeleiiie správnych
činností, o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

7.4.12Nájomcajepovínnýpoužívat'naPredmetenájmukompostovatel'ný,biologickyrozložitel.nýriad,poháre
a pril)ory a slamky v súlade  s STN  EN  13432  v platnom  znení  /ďalej  len „EN  13432"/  a na  vyzvanie
oprávnených  osôb  sa  preukázat'  certifikátom  vydaným  autorizovanou  skúšobňou  podra  EN  13432.
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V prípade, ak Nájomca nesplní povinno§[' podra predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy, je povinný

používat' systém vratných pohárov realizovaný počas trvania podujatia Novomestský festival vi'n 2022
Zái.oveň je Nájomca povinný pri predaji sortimentu používať kompostovatel'né, biologický rozložiterné
vrecká a tašky z papiera, príp. bioplastu.

7.4.13 Nájomca   je   povinný   dodržiavat.   počas   doby   trvania   podujatia   zákaz   predaja   liehu,   destilátov
a spotrebitel.slq/   balených   alkoholických   nápojov   a zákaz   ro7lievania   akýchkoľvek   alkoholických
nápojov s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v článku 4. tejto Zmluvy.

7.4.14 Nájomca je povinr\ý užívat' logo Novei Tržnice, EKO podniku VI€ a logo mestskej časti Bratislava -Nové
Mesto   v rámci  akej`ko].vek   d'alšej  komunikácie  na  sociálnych  siet.ach  (Facebook,  Instagram  a pod.)
v rámci propagácie Nájomcu a podujatia Novomestský festival vi'n 2022.

Podčlánok 7.5
Zmluvné pokuty

7.5.1    Zmluvné  strany sa  dohodli,  že okrem  pri'padov  uvedených  v tejto Zmluve  má  Prenaji'mateľ 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  opakovane.

Zm]uvná pokuta je splatná na výzvu Prenaj.ímatel.a.
7.5.2   Zaplatením zmluvnej pokuty podl.a tejto zmluvy nezaniká povinnosť, splnenie ktore]. zmluvná pokuta

zabezpečuje, ani nárok na náhradu škody v celom rozsahu.

Článok s
Skončenie nájmu

8.1       Nájom skoi`čí uplynu[i'm dohodnu[ej doby nájmu s uplatnením podl.a bodu 5.1 tejto zmluvy.
8.2       Nájom môže skončít' pi'somnou dohodou zmluvných strán i pred uplynutím dohodnutej doby nájmu.
8.3       Prenajímatel' môže od tejto zmluvy odstúpit., ak:

a)   Nájomca prenechá Predmet nájmu alebo jeho čast` do podnájmu 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  Zm]uvou   alebo  právnymi   predpismi
a nezjedná nápravu ani v dodatočnc poskytnutej lehoie;

c)   Nájomca je v omeškani' s úhradou Nájomného alebo iného peňažného plnenia podľa tejto Zmluvy a
táto  nebola  zrealizovaná  do  9.5.2022  pri  zálohe  a  do  3  dni  od  doručeria  zúčtovacej.   faktúry.

Účmky  odstúpenia  a zánik  nájmu   nastáva  okamihom   doručenia   písomného  odstúpenia
Ná).omcovi . V takom prípade je Pľenaj.i'mateľ oprávnený v písomnom odstúpemi' určit' deň vypratania
Predmetu nájmu aj na neskorší deň ako j.e deň účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany nie sú povinné
si  z dôvodu  takéhoto odstúpenia  vrátit. dovtedy  poskytnuté  plnenia,  pokiar v tejto Zmluve nje je
uvedené inak. Odstúpenie nemá spätné účinky.

Článok 9
Doručovanie

9.]       I'ísĹ`mnostj na zák]ade tejti) Zmluvy sa doručujú  druhej zmluvnej strane osobne alebo prostredni'ctvom
doporučenej  zásielky  na  adresu  uvedenú  v tejto  Zmluve.  Nájomca  je  povinný  každú  zrnenu  adresy
ohlásit'  Prenajímaterovi.  V prípade,  že  takúto  zmenu  neohlási,  je  Prenajímateľ  povinný  preverovať
akíuálnu    adrcsu    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 záhlavĺ
tejto  Zmluvy  bude doručovanie  prebiehat' na  adresu  iwedenú  v obchodnom/živnostenskom  registri.
Zásielka  sa  považuj.e  za  doručenú  v deň,  ked' ju  dotknutá  zmluvná  strana  prevzala  alebo  odmíetla

prevziat'.  V prípade,  že druhá  zmluvné strana zásielku nepreberie,  považuje sa zá§ielka za doručenú
v dcň, ked. sa z akéhokoľvck dôvodu vrátila ako neprevzatá. V prĺpade doručovania prostredníctvom
kuriérskej služby sa zá§ielka považuje za doručenú dňom jej prevzatia druhou zmluvnou stranou a]ebo
dňom, keď sa zásielka vrátila ako neprevzatá odosielatel`ovi.
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Článok 1o
Záverečné ugtanovenia

10.1     Táto  Zmluva  nadobúda  platnosť  a zaväzuje  Zmluvné  strany  v deň,  v ktorom  ju  podpíšu  oprávnen]'
zástupcovía oboch Zmluvných strán.  Ak nedôjde k podp(saniu  tejto 7,mluvy v ten  ístý deň oboma j.ej
Zmluvnými stranami, za rozhodujúci deň pre nadobudnutie i.ej platnosti sa bude pokladat' deň, v ktorom
druhá zmLuvná §trana podpíše Znúuvu neskôT.
Zmluva  nadobúda účinnosť dňom  nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia  v  Centrálnom  registii  zmlúv
v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka. Nájomca bci.ie na vedomie, že na nadobudnutie
účinnostj Zmluvy sa vyžaduje jej zverejnenie prostredni'ctvom CRZ, s či'm 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 iej 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.  prĺslušnými
ustanovc.niami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

10.3    Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  sa  vyvarujú  akýčhkoľvek  krokov,  ktoré  by  znemožnili,  st`ažili  alebo
spochybnili práva, povinnosti alebo záväzky, ktoré sú predmetom tejto Zm]uvy.

10.4    Zmluvné strany sa  doliodli,  ž,e  prípadné spoi.y týkajúce sa  záväzkov a povinností  vplývajúcich z tejto
Zmluvy §a zmluvné strany zaväzujú prednostne riešit' osobn)h rokovani'm.

10.5     Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnost', nie je
tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčjnných ustanovení a na vyplnenie medzier
sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné,  sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy,

pokial. pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
10.6    Zmluvná  strana berie na  vedomie,  že v  súvislosti  so spracúvani'm  osobných  údajov  a/alebo osobných

údajov členov štatutárneho orgánu, spoločnikov/akionárov, 7.amestnancov a poverených osôb druhej
zmluvnej strany je via7,ariá povimo§t.ou mlčanlivosti v súlade § čl. 90 nariadenia Európ§keho parlamem
a Rady  (EÚ)  2016/679  z 27.  apríla  2016 o  ochrane  fyzických  osôb  pri  spracúvani'  osctbtiých  údaj()v  a  o
vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všec)becné nariadenie o ochrane
údajov) (d`alej len „Nariadenie") a ust. § 79 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a   doplnení   niektorých   zákonc)v   v zneT`i'   neskoTši'ch   predpisov   (ďalej   len   ,,Zákon").   Zadhovávat'
mlčanlivost. podľa tohto bodu zmluvy sú povinní aj j'ej zamestnanci, jej šťatu[ám zástupcovía, člcmovia

jej štatutámeho orgánu, kontaktné osoby ako aj ostatné osoby, ktoré prichádzajú akýmkoľvek spôsobom
do kontaktu s osobnými údajmi. Povinnost' podl'a tohto bodu Zmluvy nad'alej trvá aj po zániku Zmluvy
bez  obmedzenia,  čo Zmluvná  strana  berie na  vedomie  a nemá  voči tomu  žiadne výhrady.  Zmluvná
strana  sa  zaväzuje  vopred  poučit`  všetky  osoby  podľa  tohto  bodu  Zmluvy  o povinnosti  zachovávať
mlčanlivost., a to aj po zániku ich právneho vzt'ahu  k 7mluvnej strane, a o rizikách a nárokoch spojených
s porušením te)-to povinnosti.

10.7    Zmluvná strana berie na  vedomie, že druhá zmluvná strana spracúva jej  osobné údaje, osobr`é údaje
členov  jej   Štatutámeho   orgánu,   štatutámych   zástupcov,   kontaktných  osôb  a  jej   zamestnancov  v
nevyhnutnom rozsahu na účel p]neriia podľa tejto Zmluvy. Zmluvná strana zároveň vyhlasuje, že osoby

podl'a prvej vety tohto bodu boli poučené o ich právach v obla§ti ochrany osobných údajov a povinnosti
zachovávať mlčanlivost', čo potvrdzuje gvoji'm podpisom.

10.8    Zmluvné  strany  vyhla§ujú,  že  sú  oboznámcné  s Nariadeni'm,  Zákonom  ako  aj ostatnými  právnymi

predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, čo potvrdzujú svojím podpisom.
10.9    Zmluvné strany vyhlasujú, že prijali náležité organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie ochrany

osobných údajov, a to najmä pred ich zneužitím, zničením alebo §tratou akýmkol'vek spôsobom.
10.10  Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje,  že je plne spôsobilá  a oprávnená ria tento právny úkon, že

nikoho   neuviedla   do   cimylu   a ustanovenĺa   tejto   Zmluvy   obsahujú   ich   slobodnú,   vážnu,   určitú
a zrozurritel'nú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.

10.1]   7.mluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozome prečítali, j.ej obsahu porozumeli a na znak
ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami  ju podpisujú oprávneni' zástupcovia oboch zmluvných strán.
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F0.12 Tato Zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, pri&nn Prenajimater obdril jedno vyhotovenie a Najomca 

jedno vyhotovenie. 
10.13 Neoddeliternymi prilohami tejto Zmluvy sta: 

Priloha e. 1 - Vypis z prisluttieho registra 
Priloha e.. 2- Situaine vymedzenie Predmetu najmu v priestore - padorys 
Priluha4:. 3- Faktitra - dailavy &Cad v sUlade so z.ikoriom e. 222/2004 Z. z. 

Priluha e. 4 - P021ARNOBEZPECNOSTNg POKYNY -„Nuvomests4t festival Yin 2022" 
Priloha e. 5 -K6dex trhovnlka „NovomestskY festival vin 2022" 
Pri!Atha &h - Usmernenie Mestskej easti Bratislava - Nave Mesta, oddelenie iivotneho prostredia a Ozemneho planovania 

k nakladaniu s odpadom 1.5ri prile2itusu konatito podujatia „Novoinestsky festival vin 2022.." 

Zmluvna strana: 
EKO — podnik verejnoprospegnYch sltdieb 
zast: JUDr. Daniel Hulin (povereny vedenim) 

EKO ' 
Halatova 7 

1CO: Of" 
IC 	SIC 

: VPS 0 
Bratislava 
20887022 
7022 

4410' fo 
	 dria 	.2022 

   

odtlaC-ok peiatky a podpis 

Zmluvria strana: 
Mohamed Abdelbaset Osman Tammam - Streetfood 

zast: Mohamed Abdelbaset Osman Tammam 

2atrovici, dna 12.10.2022 

odtlasCok peClatky a podpis 

RuBterske vyhIasenie 

Mohamed Abdelbaset Osman Tammam, nar.: 	bytom 	tYmto ako nalter vyhlasujem, ie 

osobne spinim za Najomcu tietky povinnosti a zavazky Najomcu vo'di Prenajimaterovi podra tejto z,mluvy 
a/alebo v stivislosti s tiou, ako aj podra inch zmluv, ktore maju uzavrete alebo v buchicnosti medzi sebou 

uzavru, pokiar ich tento nespini riadne a vas, a to aj bez osobitnej vyzvy adresovanej Najorncovi. 

Zmluvna strana: 

Mohamed Abdelbaset Osman Tammam 

ruCiter 	 V 2.arnovici, dna 12.10.2022 

podpis 
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Príloha č. 4 k Zmluve -
POŽIARNOBEZPEČNO STNÉ POKYNY
Novomestsl(ý festival vín október 2022``

Právnické a  podnikajúce  fyzické osoby,  ktoré  si  prcnajali  pľedajné  stánky  sú  povinné  zabezpečovat. plnenie
ťýchto povinnostĺ na úseku ochrany pred požiarmi počas trvania podujatia ''Novomestský festival vín október
2022" v súlade s § 4 a 5 zákoria NR SR c-. 314/2001 Z. z. o cx:hrane pred požiarmi v znenf neskorších predpisov
a všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy:

1.    Strpiet. výkon preventívnych protipožiamych kontrol oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly a
bez odkladu odstraňovať zistené nedostatky.

2.    Každý stánpk. ľTPĹí`Pyf ťybpyený vhodným druhom hasiaceho pristroja s dostatočným Tnožstvom

5::lsvt:,fit:;r,#y;.;r#:Sííá.:;r=i:ľ;ť:::š
otný hasený zásah v prípade vzniku požiaru v jeho stánku.

:ur:oS;á:kr|epk:`Y`(Tft{:<g::,í:;:+]Pkí;Sg:Ĺ:::en°ssnoĺq6okm8Para;š#;tYnporíp:;S'a:ft,bí,::ť::sdnô#kh::[ža[:,:
prístrojom 61, ktorý umožňuje hasenie požiarov tricdy F`. Hasiace prístroje musia byť platné minimálne
do konca roku 2022.

3.     Počínat. si tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov najmä:
a`     pri používani' tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov
b.     prí gkladovamí, manipulácii a používani. horľavých, horenie podporujúcich alebo požiame
c.     nebezpečných ]át()k,
d.    pri manipulácii s otvoreným ohňom
e.     skladovat.  materiál   tak,   aby   nedošlo   k   zaprataniu   únikových   ciest,   znížc.niu   možnosti

evakuácie osôb.
4.     Nevykonávat.  žiadne  neodbomé  zásahy  do  elektrickej  inštalácie,  tieto  môžu  vykonat.  len  osoby  §

prís]ušnou   odbomou   spôsobilost'ou,   nepret'ažovat.   elektrické   obvody   nadmerným   pripájani'm
elektrickýdi spotrebičov.

5.    Spotrebiče používať len  ked. sú  v  dobrom  technickom stave a  za  podmienok  uvedených  v  návode
výrobcu, nepou žívať poškodené tepelné spotrebiče.

6.     Spotrebiče  inštalovat' v  bezpečnej  vzdialenosti  od  horľavých  materiálov  a  v  súlade  s  návodom  od
výrobcu.

7.    Spotrebiče prevádzkovat'  za  stáleho  dozoru.  Bez  dozoru  možno  prevádzkovat`  len  také  spotrebiče,
ktorých l(onštrukčné vyhotovenic to dovoľuje a je to uvedené v návode výrobcu.

8.     Dc)dTžiavat` zákaz fajčenia v predajných stánkoch.
9.    Skladovanie  horravých  plynov  a  horenie  podporujúcich  plynov  je  možné  len  podľa  ustanovenf

vyhlášky č.124Á2000 Z. z„ v jednom stánku gastro prevádzky skladovaťmax. 2 fl'aše PB fliaš t. j.1  fraša

prevádzková a 1  fľaša ( pohotovostná alebo zásobná ). V priestoroch trhov nie je možné zriadít'žiaden
sklad horl'avých plynov.

10.   Maximálne príkony pre jcdnotlivé stánky sú určené nasledovi`e:
a.    stánok typ 1 pre darčekový sortiment a stánok typ 2 pie balené potraviny -3kw;
b.    stánok typ 3 pre predaj jedla určeného na priamu konzumáciu typ občerstvenje, stánok typ 5

pre predaj nápojov - 12kw.
Do každého stánku bude nainštalovaiiý rozvádzač s Ístením pre tieto maximálne hodnoty celkového

prĺkonu elektríckej energie / 12kw alebo 3kw - pcidľa typu s[ánku /.
11.  Dodržiavat.  pokyny   a   usmemenia   vydané   Protipožiamou   asistenčnou   hliadkou   prítomnou   na

Velkonočných trhoch.
12.  Po skončení prevádzkovej doby :

a.     zhasnút' horiace sviečky;
b.    vypnúť elektrické spotrebiče a odpojiť ich zo zásuvky.

13.  V prípade vzniku požiaru :
a.     pokúsit. sa požiaT uhasit' vlastným prenosným hasiacim prístrojom;
b.    v   súvislosti   so   zdolávaním   požiaru   nevyvolat'  bezdôvodne  požiamy   poplach,   vykonať

nevyhnutné opatrenia pre záchTanu ohrozených osôb a na zamedzenie šĺrenia požiaru;
10



c. poskytnUf pomoc zasahujucej hasiNkej jednotke a na vyzvu jej velitera poskytruif vecne 
prostriedky na zdolanie poiiaru; 

d. privolaf pomoc na telefOnnych aslach: 

Integrovany zAchrannY system 112 

HasiZsky a zachranny dtvar ht. mesta SR Bratislavy 150 

Dolelite telefonne 
ElektrArne 0800 111 567 

Plynime 0850 111 727 
Voclarne 0800 121 333 
Tiesnove volania 
Policia 158 

Lichranna sluiba 155, 16 135 

Poznamka: 
V pripade, ak Hasresky a zachranny Utvar Hlavneho mesta SR Bratislavy ure.1 vo svojom rozhodnuti 
me podmienky podujatia, najomca sa zavazuje uzavrief s Prenajimaterom dodatok k tejto Zmluve, 
predmetom ktoreho bude akcepticia podmienok urZenti;ch v rozhodnuti HasRskeho a zachranneho 
ittvaru Hlavneho mesta SR Bratislavy. 

Priloha 5 k Zmluve 
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Kodex trhovnika „Novomestsky festival yin 2022" 

KaiclY predajca verkono&lych trhov sa zavazuje dodriiavaf Kodex dobreho trhovnika a viesf svojich 
predajcov k dodriiavaniu nasledovnych zasad: 

Svojim spravantm a pristupom, ponfikanyrni produktami a s1u2bami a vzhraciont na svoj stanok sa 
budem snaiif o maximarnu spokojnose navAtevnikov. 
Budem dbaf na kvalitu a eerstvosf ponakanych tovarov, pochutin a slufieb. 
Kaideho zakaznika pozdravim a na zaver predajneho rozhovoru pocrakujem. 
Budem dbaf na poriadok, dstotu a hygienu ponaanych tovarov a pochutin, stanku aj okoliteho 
priestoru ako aj pracovneho obleeenia predajcov. 
Dodriim Vaetky zmluvrie podmienky najmü stanku,budem chranif majetok a naklady 
prevadzkovatera, re§pektovaf upozomenia spravcu trhov. 
Zabezpeam riadne ozsta6enie ponUkanych tovarov, pochutin a sluiieb viditernymi cenovkami. 
Budem separovaf recyklovaternY odpad vznikajuci pri prevadzke. 

Podra K6dexu dobreho trhovnika sa Najomca ako predajca zavazuje k nasledovnYm povinnostiam, a to: 

original povolenia umiestnif na viditernom mieste (pravy horny roh stanku) a na vyzvanie 
opravnenych osob sa preukazaf tymto povolenim. 
pri predaji ob'Cerstvenia: 
o preukazaf sa povolenim k einnosti od prislukeho organu verejneho zdravotnictva; 
o preukazaf sa dokladom o kape biodegradovaternych materialov; 
o dodriiavaf zasady osobnej hygieny, zabezpetlf v umyvacom dreze teeticu tepla vodu 

a vlastrra smetnta nadobu; 
o obsluhujUci personal musi maf vyhovujiice pracovne obleenie a musi byf zdravotne 

a odborne sposobily; 
o Vgetky potraviny vratane pokrmov musia byf znameho piivodu, zdravotne negkodne, 

v spotrebnych lehotach, podavarte do nenivratnYch obalov, v mieste konania akcie 
musia byf k nahliadnutiu doklady o nadobudnuti tovaru; 

o pri priprave a podavani pokrmov musi byf doddiavany teplotny ref azec, v 
dostato.6nom mnoistve musia byf zabezpee'ene chladiace zariadenia na uskladnenie 
potravin vyladujikich chladenie, nakladaf s tukom/olejom poulitYm pri priprave 
jeclal v sulacte s ustanoveniami zakona 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

Zmluvna strana: 
Mohamed Abdelbaset Osman Tammam Streetfood 
zast: Mohamed Abdelbaset Osman Tammam 

V t arnovici, di 

odtlaCok peeiatky a podpis 
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IfifPIS ZO 2IVNOSTENSKEHO REGISTRA 

Tento qpis ma informativny charakter a nie je pou2iternY pre pravne Cikony 

Dkresnje Cirad 2iar nad Hronom 
Cislo iivnostenskeho registra: 680-23315 

Obchodne meno 
Mohamed Abdelbaset Osman Tammam - Streetfood 

Id° 
53281179 

Miesto podnlikania 
96681 Zarnovica, Kfakovska 892/30 

Predmety podnikania 

1. Poskytovanie sluIieb rYchleho obeerstvenia v spojeni s predajom na priamu konzumaciu 

Den vzniku opravnenia: 02.09.2020 

2. astiace a upratovacie slu2by 

Den vzniku opravnenia: 02.09.2020 

Datum vjfpisu: 20.10.2022 



r©l



Usmemenie Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, oddelenie životného
prostrediaaúzemnéhoplánovaniaknakladaniusodpadompripríležitosti

konania priležitostných trhov

1.     Prevádzkovatelia       vykonávajúci       predaj       nápojov,       občerstvenia,       potravín       ainého
nepotravinového    sortimentu    musia    mat'    povolenie    kčinnosti    od    pri'slušného    orgánu
verejného  zdravotníctva,  príp.  písomné  oznámenie  o začatí  činnosti   v súlade  s  §  52  ods.  8
zák. č. 355/2o07 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'  pracovníci  aj  potravíny  chránení

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

3.     Pre  uvedenú  činnost` je  potrebné  zabezpečit' vodu,  ktorá  spíňa  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  v znení
neskoršĺch  predpisov v mieste  konania  hromadného podujatia.

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

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

WC vo vzdialenosti do  100 m a  musia  byť oddelené od záchodov pre konzumentov.
6.    V pri'pade  predaja  pokrmov  a  nápojov je  potrebné  zabezpečit'  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
zabezpečiť dozor,  priebežné čistenie a dezinfekciu.

9.     Pred začatím  podujatia a  po skončení podujatia zabezpečiť vyčistenie dotknutých priestorov.
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( vanabilný 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 1

Zmluva / Obiednävka

Prima  banka Slovensko,  a.s. I
1 805707008 / 5600 4/10/2022BICKOMASK2X

lBAN  :     SK04 560000000018 0570 7008

Oodávaíeľ..                                       ičo:   oo49i87o  Dič:        2o2o887o22
lč   SK2020887022

EKO-PODNIK VPS

Halašova  20
832 90    Bratislava

Odberateľ :Mohamed Abdelbaset Osman Tammam -

Sĺhďc„d`
Kľakovská 892/30

966 81   Žamovica

|ČO:   53281179            DIČ  :     1123065867            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   podujatí   „Novomestský   festival   vín   2022"   konaný  dňa
22.10.2022   v     Mestskej   Tržnici   na   Šancovej   ulici   č.112   Bratislava   nasledovne:

prenájom   obchodného   priestc)ru                                                                           R15                                                 90.00                 90.00

Spolu       :                      90.00

K    ÚHRADE:                          90.00

Vystavil  :                      Pernecká 0ľga tel  :   44 259 920


