
ZMITVA 0 NAJME 
c. 	 JOD/2022 

ita.nok 1 
Zmluvne strany 

Nizov: 
so sidlom: 
Zashipeny: 
ICO: 
DPH: 

Bankove spojenie: 
Cislo (tau: 
e-mail adresa: 
/d'alej aj „Prenajimater"/ 

a 

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

Nazov/Obchodne meno: 	Sivko s.r.o. 
Sidlo: 	 Slnel!:na 36, 90001 Limbach 

45531811 
gtatutarny zastupca: 
	Jan Sivko 

Registrai:ne Cfslo/zapisany: 
	64691/B 

Predrnet 6innosti: 	vyroba napojov (vino a mugty) 
Bankove spojenie: 
	

Vf.JB 
fslo Cl6tu: 
	 SK73 0200 0000 0027 4759 3958 

Kontaktna osoba: 	Jan Sivko 
e-mail adresa: 
/cfalej aj „Najornca" a spolu s Prenajimaterom d'alej aj „Zmluvne strany"/ 

uzattrarajti v zmysle § 663 a nasl. zakona C. 40/1964 Zb. Ob&ansky zakonrul v zneni neskorgich predpisov 
a prislugnymi ustanoveniami Obchocineho zikonrula -Kato 

Zmluvu o najme  	. zo diia 
/ cfalej len ako „Zmluva" / 

tlanok 2 
Ovodne ustanovenia 

10 10 2_o 2_2_ 

  

2.1 Prenajfmater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podia zakona C. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom znenf, v spojeni s uznesenfm C. 2/1990 z 2. zasadnutia 
Miestneho zastupiterstva mestskej e'asti Bratislava — Nove Mesto, konaneho dila 20.12.1990, ktory 
vykonava spravu majeticu Mestskej 6asti. Bratislava - Nove Mesto, Junicka 1, Bratislava alebo majetku, 
ktory bol mestskej Casti zverenY. 

2.2 Najornca je privrtickou osobou podnikajticou podra pravneho poriadku Slovenskej republilcy 
s predmetom Zinnosti najma v oblasti: predaj vina a mugtov Najomca ma zaujem V ramci svojej 
podnikaterskej Cinnosti zii&istnif sa podujatia Novomestsky festival vim 2022. 

Clanok 3 
Predmet zmluvy a Predmet najmu 
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3.1      Predmetom tejto  Zmluvy je úprava  práv a povinnostĺ  Zmlumých strán  pri nájme časti pozemku  s
prí81ušenstvomvsprávePrenajĺmateľavprospechNájomcu.

32      Prenajĺmater vyhlasuje, že vykonáva správu nasledovných nehnuternostĺ -pozemok parcela registra
„C'' č. 10403/2, o výmere 10.4-40,00  m2 druh pozemku Ostatné plochy,   ktoré sú zapĺsané na LV č. 1226
prek.ú.NovéMesto,obecBratislava-m.č.NovéMesi:o,okresBratislavamvovlasmĺctvemauého
Mesta SR Bratislava v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor.
Prenajímateľ prenecháva čast' majetku definovaného v bode 32 tohto  článlai Znúuvy do dočasného
užĺvania nasledovne:

•čast.pozemkuspríslušenstvorrLktorýtvorĺspevnenáplochaocelkovejrozlohemaximálne15m2na

jedenpríves/íoodtruck/stánok(rozmerdetskýchatrakciísamôželĺšit),pričomichpočetbude14,bez
poia§tu  za  účelom prevádzkovaria  predajných prívesov  učených na  ambulantný  predaj;  touto
ZmluvouNájomcovi(d.alejaj„I'redmetnájmu"),začosaNájomcazaväzujeuhradiťPrenajímaterovi
nájomnédohodnutévtg.toZmluve.Situačnévymedzeniečastipozemku,ktorýmábyt'Predmetom
nájmupodľatejtoZmluvytvoríPrĺlohuč.2tq.toZmluvy.Nájomcavyhlasuje,žetakétovymedzenie
Predmetunájmujedostatočnezrejméaurčité,pričomsituačnévymedzeriie,ktorétvon'Prĺlohuč.2
tq.to  Zmluvy  súhlagí  podl'a  o§obnqj  obhliadky  so  stavom  na  mieste  samom  a voči  takémuto
vymedzeniunemávýhradya§úhla§ístým,čomátvorit'Predmetnájmu.Poskoričenĺpodujatiabude
zreálnenýnakoľkojepodkladomprevýpočetnájmu.

3.3

Článok 4
Účelnájmu

41      Predmet nájmu sa preriajĺma Nájomcovi za účelom prevádzkovania predajných stánkov  učených na
prezentáciuproduktovaambulantnýpredaj,ktorýpredmetčinnostijevsúladesoprávnenímnavýkon
jeho podnikaterskej  činno§ti s nasledovným sortimentom: jedlo,  nápoje, podutiny,  dophútový tovar
určený na konzumáciu.

42      Rozmiestnenie a uloženie
Íiedmetu nájmu v súlade -s clárkóm 3- tejto Zmluvy a musí by€ schválený  osobou zodpovednou za
strai\u prenajĺmaLtei'a.
Nájomcaniejeoprávnenýbezpredchád2ajúcehopĺsornnéhosúhlasuvyužívat.Predmetnájmunainý
účelakodohodnutývt9toZmluve.Zmluvnéstrany§adohodlĹžeNájomcajepovinnýPredmetnájmu
užĺvat'.
Nájomca podpi§om Zmluvy potvrdzuje, že sa osobnou prehliadkou oboznámil 8o §tavom Predmetu
nájmuatentojevstavespôsobilomnadohodnutýúčelanevykazuježiadnevady,ktorébymubránili
v užĺvanĺ Predmetu nájmu na účel  dohodnutý touto Zmluvou a že od Prenajĺmatera sa nevyžaduje
žiadnaúprava,prispôsobenie,prĺpadneinéplnenievrátmezabezpečeiúasúhlasovúraidovvsúvislosti
so stavom a vlastno§t.ami Predmetu nájmu v čase jeho odovzdania. Nájomca berie na vedomie práva
tietĺchosôbvzťahujúcidsakpozemku,ktoréhočasťtvoríPredmetnájmuavočitýmtoprávamtretĺch
osôb,ktorémunebrániavužívaníPredmetunájmunadohovorenýúčelnemávýhraLdy.

predajných prívesov však  musí za každých okolno§ti rešpektovat' rozlohu

4.3

4.4

5.1

52

Článok 5
Doba nájmu

Znúuvasauzatváranadobuurčitú,ai:onatemhkonaniapodujaLtiaNovomestskýfestivalvĺn2022dňa
22. 10. 2022 (sobota) od 14:00 hod. do  22:00 hod., pričom predmet nájmu bude odovzdaný 22. 10. 2022
medzi10:00hod.a12:00hod.anájomcajepovhnýzabezpečit`vtentodeňrozloženiesvojhoprezentačno
predajnéhostánku.KontaktnouosoboujeZuzanaKmiťová,tel.:0908498582.
Nájomca  je  povimý  počas  doby  nájmu  podľa  predčhádzajúceho  odseku  tejto  Zmluvy  zabezpečiť
nepretržitý  predaj  dňa  22.  10.  2022  v  čage  od  14:00  hod.  do  22:00  hod.,  teda po  celú  dobu trvania

podujatia.
5.3      Nájomcaje

24:Oohod.,pričomjepovimýzabézpečit.Predmetnájmutak,abyzamedziivznikuškody.
povimýbezodkladneposkončenípredajngdobyPredmetnájmuopustiť,najneskôrvšakdo



6.1

6.2

Článok 6
Nájomné a súvisiace platby, Platobné podmienlqr

Nájomca  sa  na  základe  tejto  Zm]uvy  zaväzuje  platit'  za  užívanie  Predmetu  nájmu  nájomné  a
prevádzkové náklady spojené s užívaním PredmetLi nájmu. Prenajímateľ a Ná)'omca sa dohodli na cene
za užívaníe 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

i]rezentačnchpredajného stánku s rozlohou do gm2 za každý aj začatý deň, vrátane odbem eléktrickg
energie /d'a]q aj Nájomné``/. V prípade, že je Nájomca registrovaným platcom DPH, k Nájomnému bude
pripočítaná DPH platná v čase zdaniteľného phenia. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Ná-omné
Nájomca uhradí najneskôr   1 deň pred konai`ím podujatia t.j. 21. 10. 2022 na zálohovqj faktúre, ktorú
Nájomca obdrží mailom na mailovú adresu uvedenú v záhlaví tqjto 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 Prflohu č. 3 tjto Zmluvy. Okamihom doručeria Faktúry Nájomcovi sa táto
stáva dňom doručenia neoddelitel.nou prílohou tgto Zmluvy.
Nájomné sa považuje za uhradené dňom pripísania platby v prospedh bankového účtu Prenajímateľa
uvedeného v záhlaví tdto Zmluvy.
V pripade, ak nájom skončí pred uplynutím dohodnutej  doby nájmu z dôvodov na strane Nájomcu,
prepadá  zaplatená  cena nájmu  v plnej  výške  v prospech Prenajímateľa  ako zmluvná pokuta,  ak sa
Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, čím nie sú dotknuté iné nároky Prenajĺmatera, vyplývajúce
z takéhoto ukončenia nájmu.

6.5      Vprípade,   že   nájom   skonči`   zdôvodu   nezakladajúcdo   nárok   podľa   bodu   6.4   tejto   Zmluvy,
nespotrebovanú  časť  ceny  nájmu  po  odpočĺtaní  všetkýd`  nárokov  zo  strany  Prenajĺmatel.a  voči
Nájomcovi, Prenajímateľ viáti Nájomcovi najneskôr do 30. 6. 2022

Článok 7
Práva a povimosti Zmluvných strán

Podclánok7.1
Poistenie predmetu náj mu

7.1.1   Nájomcovi  sa  odporúča  u2atvoriť  a  na  vlastné  náklady  po  celú  dobu  nájmu  udržiavat.  vplatnosti
aúčinnostipoistnézmluvy,ktorébudúpokrývaťpoisteiiiejehomajetku,ktorýsanachádzanaPredmete
nájmu a škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s užĺvani'm Predmetu nájmu. V prípade, že takéto
poistenie Nájomca neuzavrie, nemôže §i v prípade odcudzenia, poškodenia alebo hocíjakg ďalšej škody
na vlastnom majetku alebo voči tretim osobám túto škodu uplatňovať u Prenajímateľa. V i)rípade, že je
takáto škoda uplatnená voči Prenajímateľovi, zaväzuje sa ju uhradit' Nájomca bezodkladne po doručení
výzvy zo strany Prenajímatel'a a predložení výzvy na j9 úhradu zo strany tretej osoby. Takéto plnenie
sa  nepovažuje  za  bezdôvodné  obohatenie  na  strane  Prenajímatel'a,  ale  phenie  záväzku  Nájomcu
uplatneného treťou osobou voči Prenajímateľovi.

7.1.2   Nájomca   berie   na   vedomie   a uznáva,   že   akékol'vek   poistenie  uzavreté   zo strany  Prenajímateľa
vzťahujúce sa k Predmetu nájmu sa nebude vzt.ahovať na majetok Nájomcu, bez ohľadu na skutočnosť,
či je tento majetok zabudovaný do Predmetu nájmu alebo nie.

7.1.3   Nájomca i Prenajímateľ týmto vzájomne potvrdzujú, že §i neuplatnia nárolqr na odškodnenie voči druhej
Zmluvnej strane za straty alebo škody na majetku v tom rozsahu,  v akom je takáto strata a]ebo škoda

poškodenému uhradená z prĺslušnej poistnej zmluvy, uzatvorenej p odľa t9to Zmluvy Prenajímateľom
alebo Nájomcovi, a to ku dňu vzniku takýchto nárokov.

Podčlánok 7.2
Údižba predmetu nájmu, jeho úpravy a Bezpečnosť



7.2.1Nájomcajepovimýpočasdobynájmunepretižiteudržiavat'poriadokačistotunaPredmetenájmu,ako
aj   vbezprostrednom   okolĺ   Predmetu   nájmu   a. samomého   miesta   prevádzkovania   obchodného
zariaderia, atrakcie alebo poskytovania služieb a zabezpečit', aby sa odpad a iné emisie, ktoré vznikajú
v súvislosti s jeho čini`ost'ou na Predmete nájmu nešĺrili v okolĺ Predmetu nájmu a neobťažovali tretie
osoby. Za tým účelom je Nájomca povimý v celom rozsahu vykonávat' iidržbu a úpravy Predmetu
nájmu spojenú s uŽívarúm Predmetu nájmu, ako aj opravy a údJ.žbu zariadení, ktoré sú na Predmete
nájmu  umiestnené  bez  ohl.adu  ria  výšku  nákladov  na  takúto  údržbu  a  úpra",  vrátane  všetkých
inštalácií,   prĺ§lušem3tva   a vybaveiúa   umie§tneného   vsúča§nosti   resp.   kedykoľvek   vbudúcnosti
mPredmetenájmu.PhenietejtopovimostizabezpečujeNájomcabezzbytočnéhoodkladuavýlučne
m  vlaistné  náklady.   Sohradom  na   charakter  Predmetu   nájmu  sa  Zmluvné   §tiamy  dohodli,   že
Prenajĺmaternezabezpečuježiadnuúdržbu,úpravyaopravyPredmetunájmu,anizariadenĺainštalácií
naPredmetenájmu.AkuvedenéprácevzmyslepreddádzajúcejvetyNájomcabezzbytočnéhoodkladu
nezabezpečísám,jetakoprávnenýurobiťPrenajĺmaternanákladyNájomcu.

7.2.2   Nájomca rúe je počas doby nájmu oprávnený bez predchádzajúceho písomého súhlasu na Predmete
nájmu  vykonat.  úpravy,   stavebné   zmeny   ai inštaláciu  nových  technologických  a iných  zariadenĺ

f.§nt:#rn.y;5,,pzíä:sť:j:TeľLk:osrá?ausáún:ôť;g:Jaát::íkoob?ú#á:.íoppe.r,eoápäJoe#oÚ:r::rs`ídaej

äg=athaa:g,:ar.:piäi:íglpira:=pTĺ:,dán#Íá-át#v;reípTsoiĺeakpl#Y:ehíti#::#
UstanovenĺmtohtoboduniesúdotknutéDrobnéúpravy,kuktorýmjesúhlasPrenajímateľasDrobnými
úpravamiudelenýpodpisomtejtoZmluvy.
Funkčno§ť(údržbu,opravyaservis)investícúNájom"(najehovlastnériáklady)zabezpečujeNájomca
v celom rozsahu bez obmedzenia.

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

#oori-v:,fäš&h.i,:egrupaiwť:íT.l#oeť;=sglykn#::#a:pásovbš:äý"páá::=saaaz:Lm-j;
dotknutýchorgánovaorganizáciĺ,ktorésazaväzujesi2abezpečit'samostatneanavlastnénáklady.

7.2.4   Nájomca je  povimý užívat'  Predmet riájmu  v  súlade  s  právn)mi  predpismi,  platnými  technickými
nomm[r`i a hygieriickými, bezpečnostnými a piotipožiaLmymi predpismi aktuálne platnými na územi'
Slovem3kejrepublikytak,abynevzniklaškodanamajetkualeboživoteazdravíosôbanesmiepoužívať
látky,  postupy  a  zariadenia  poškodzujúce  životné  prostredie  výpami,  hlukom  (reprodukovanou
hudbouapod.)avibráciamialeboinak,nadhranicuprĺpustnúpodl`aprĺslušnýdhnoriemplatnýchna
úzeiní Slovenskj republiky.

72.5Náj.omcajezodpovednýzabezpečnýtechnickýgtavsvojichzaiiadenípoužĺvanýchriaPredmetenájmu
alebovjehobezprostrednomokolí,jepovimýzabezpečiťichpredpísanéodboméprehliadkyaskúšky,
ako aj odstránenie závad v nich uvedených.

72.6   Nájomca  je  povimý  na  viditernom  mieste  vbezprostrednom  okolí  Predmetu  nájmu,  kde  bude
vykonávat.  §voju  podnikaterskú  čimo§t`,  umiestnit.  cennĺky/váhy  po*ytovaného  sortimer`tu  a na
účtovarieposlqrtnutýchslužiebaprodukťovvyužĺvat'výlučrieregistračnépokladnice.

72.7   Povimosti stanovené v tejto Zmluve sa v phom roz§ahu vzťahujú aj na zame§tnancov Nájom", či iné
osoby,ktoréNájomcapoverĺalebosphomocnívýkonomjehočinnostivsúvislostisužĺvanĺmPredmetu
nájmuaprevádzkovanĺm§voj9čirmosti.PorušeniepovimostipodratqjtoZmluvytýmitoo§obamimá
za následok aj porušenie povinností samotným Nájomcom.

Podčlánok 7.3
Prevzatie a vrátenie Predmetu nájmu

7.31   Nájomca je povimý 1'redmet nájmu prevziať dňa 22. 6. 2022 medzi 10:00 hod a 12:00 hod. atontaktná
osoba:Zuzai`aKmiťová,tel0908498582,okremprípaduvymedzenéhovtejtoZnúuve,keďPienajĺmaiter
niejepovimýPredmetnájmuNájomcoviodovzdať.NeprevzatiePredmetunájmuzostramyNájomcu
nemá vplyv na povinnost' Ná]`omcu platiť Nájomné.
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7.3.2   0 prevzatí Predmetu nájmu sa spíše protokol, ktorý bude obsahovať najmä opis Predmetu nájmu, jeho
stavu, vrátane stavu a čísiel meradiel energiĺ dodávanýdi k stavbe, nachádzajúc9 sa na Predmete nájmu,
a vyhlásenie Nájomcu, že Predmet nájmu bez výhad preberá, pokial' bude Prenajímateľ trvat' na spísani'
takéhoto protokolu.

7.3.3   Vprípade skončenia  Nájmu je Nájomca povinný na vlastné nák]ady do 2 pracovných  dní odo  dňa
skončenia nájmu z akéhokoľvek dôvodu a akýmkol`vek spôsobom:
a)  vypratat' Predmet nájmu  -  odstránit' z Predmetu  nájmu  akýkoľvek hmotný majetok  Nájomcu,  či

tretich osôb (vrátane rekonštrukcie pošl(odeného zatrávnenia pripadne inej zelene);
b)  odstrániť z Predmetu nájmu všetky Úpravy (technické zhodnotenie) vykonané Nájomcom tak, aby

pri skonôení nájmu Úpravy Predmetu nájmu nema]i žiadnu zostatkoiri hodnotu, ak Premjímater
neoznámi inak;

c)   odbomým spôsobom opravit' a odstránit' akékoľvek škody na Predmete nájmu spôsobené Nájomcom
alebo vyprataním majetku Nájomcu a odstraňovaním jeho Úprav.
Nájomca je d'al9 povinný do 2 dní odo dňa skončenia nájmu:

d)  uhradit' všetky nedoplatky spojené s Predmetom nájmu vrátane neul`radeného nájomného, resp. jeho
alikvotnú čast. za dobu nájmu.

7.3.4   0 odovzdaní Predmetu nájmu spíšu Zmluvné strany protokol, pokiaľ bude Henajímatel' trvat` na spísaní
takéhoto  protokolu.  Na  obsah  protokolu  sa  primerane  použijú  ustanovenia  bodu  7.3.2  Zmluvy.
Prenajímatel'  nie  je  povii`ný  Predmet  nájmu  prevziať  za  predpokladu,  že  rúe  sú  splnené  všetky

podirienky podľa bodu 7.3.3 Zmluvy. V takom prípade je Nájomca v omeškaní s odovzdaním Predmetu
nájmu,

7.3.5   V prípade, ak Nájomca nesp]ni' včas svoje povinnosti vyplývajúce pre Nájomcu z bodu 7.3.3 Zmluvy, je

povinný zaplatit' Prenajímatel'ovi zmluvnú pc)kutu vo výške 20,- € za každý aj začatý deň omeškania.
Prenajímateľ má rovnal(o v takom prípade právo, nie však povimost. vypratať Predmet nájmu, odstrániť
všetky úpravy, vykonať opravy a uviesť Predmet nájmu do takého stavu, v akom bol ku dňu odovzdaria
Nájomcoví, pričom Prenajímateľ má popri zmluvnj pokute, aj nárok na náhraLdu všetkýd` nákladov,
ktoré  mu  v súvislosti  so  zánikom  nájmu  a vyprataním  Predmetu  nájmu  v zmysle vyššie uvedeného
vzrikli. Ak tak Prenajímatel. podľa vlastného uvážeria neučini', na základe dohody Zinluvných strán
platí,  že  všetky  takéto  Nájomcom  včas  neodstránené  hnuteľné  a nehnuteľné  veci  (vrátai`e  vstavaní
aúpravNájomcu)nachádzajúcesavPredmetenájmu,ktorébudúPrenajímateľomprotokolámespísané
sa  stai`ú  kúpnou  zmluvou  vlastníctvom  Prenajímatel'a  za  kumulatĺvneho  splneria  nasledovných
podmienok:

a)  Prenajímatel' Nájomcovi po mámom uplynutí lehoty uvedenej v bode 7.3.3 tejto Zmluvy písomne
o2námi,  že  má  záujem  na  uplatnení  práva  na  kúpu  neodstránených  vecĺ  nachádzajúcid  sa
v/na Piedmete nájmu;

b)  Nájomca ani v lehote do 15 dní od odoslania oznámenía Prer`ajímatel.a podra písm. a) tohto bodu
všetky veri z Predmetu nájmu neodstráni;

c)   Nájomca v pozícii Dodávateľa vecí vyhotoví Prenajímateľovi v pozícii Odberatel'a vecí faktúru v
hodnote 100,-EUR b ez DPH za neodstránené hnutel'né a nehnuteľné veci (vrátane vstavanĺ a úprav
Nájomcu) nachádzajúce sa na Predmete nájmu. V prípade, že je Nájomca registrovaným platcom
DPH, k fakturovang hodnote bude pripočítaná DPH platná v čase zdaniteľného plnenia. Zmluvné
strany  sa  dohodli,  že  vprípade,  že  Nájomca  z pozície  dodávatel'a  fäktúm  nevyhotoví,  môže
v súlade so Zákonom o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.   túto faktúru v mene a na účet
Nájomcu vyhotoviť Prenajímatel', na čom sa Zmluvné strany výslovne dohodli a Nájomca akceptuje
taktovyhovenúfaktúru.Faktúruvmei`eanaúčetNájomcuvyhotovujePrmajímateľpodľazákona
členského štátu, v ktorom je miesto dodania vecí;

d)  Prenajímateľ  zaplatí  fakturovanú  sumu  na  účet  Nájomcu  alebo  povinnosť  zaplatiť  túto  sumu
zanikne  iným spôsobom zániku záväzkov.

Po  splnení  uvedených podmienok  sa  Nájomca  zaväzuje na  základe  tohto  článku  Zmluvy všetky
Prenajíinateľom  spísané  hnuteľné  a nehnuterné  veci,  ktoré  ostalí  na predmete  nájmu  previesť  na
Prenajímateľa za uvedenú sumu, príčom pre prípad pochybností platí, že zaplatmím sumy 100,- EUR
bez DPH sa považuje za vysporiadanú aj piotihodnota toho, o čo sa zvýšila hodnota Predmetu nájmu.
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Prenajímatel'jeoprávnenýúhraduuvedenejsumyrealizovat.ajÍormouzapočítaniatq.topohľadávky
Nájomcu voči svojim splatným pohradávkam. Na účely tohto ustanoveria sa nárok Nájomcu stai`e
splatnýmmámymuplynutimdodatočnejlehotypodrapísm.b)tohtoboduZmluvy.

Podčlánok 7.4
Ďalšieprávaapovinnogtizmluvnýchstrán

7.4J   Nájomca je  oprávnený  prenechať  Predmet  nájmu  alebo jeho  čast.  do  podnájmu  (alebo  do  užívariia
zakéhokorvek  titulu  a akýmkol'vek  spôsobom)   len   s výslovným  a vopred  udeleným  písomným
súhlasom Prenajímatera, daným pred uzavretim prĺslušnej zmluvy o podnájme (inej zmluvy). Súhlas
Prenajĺmateramusíbyťdanýakosúhlasskonkrétnymznenímzmluvyopodnájme(inejzmluvy),ktorú
máNájomcavúmysleuzavriet'.
Akvyššieuvedeným§pôsobomsúhlasPrenajĺmateľaneboldaný,aleboakNájomcauzatvorilzmluw
opodnájme(inúzmlu")vinommenĺ,nežbolaPrenajímateromodsúhlasená,jetäktoNájomcom
uzatvorenázmluvanepladá.ZároveňsatopovažujezadôvodnaodstúpenieodtgtoZmluvy.

742   Nájomca je povinný dňom  začatia nájmu užĺvat. Predmet nájmu v súlade § touto Zmluvou tak,  aby
NájomcaužĺvanJ]nPredmetunájmunespôsobovalPrenajímateroviatretĺmosobámškoduanihrozbu
vznikuškody,ariichneobmedzovalvichužívacĺchavlastníckychprávach.

7.4.3Nájomcajepovimývprĺpadenebezpečenstvahroziacejalebovzniknutejškodynazdravĺalebomajetku
umožnit.Prmai.ĺmaterovi,prípadneinejpoverenejo§obealebooprávnen9osobepodľazákona,vstupm
Predmet nájmu.

7.4.4   Prenajĺmater je  oprámený  po  preddúdza)úcej  dohode  kedykol'vek  kontrolovat. phenie  povimosti
NájomcupodratejtoZmluvyaužívaniePredmetunájmuazatýmtoúčelomvstupovaťnaPredmetu
nájmu.  V prípade,  že k dohode  o kontrole nedôjde,  je  Premjímaiteľ tak oprávnený urob# v temíne
oznámenomPrenajĺmateľom,atoajzapredpokladu,žeNájomcasavtomtotermĺnevPredmetenájmu
n"chádza.

7.45   Nájomca je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  infomovat'  Premjĺmatel'a  o  všetkých skutočnostiach
brániaicich riadnemu užĺvaniu Predmetu nájmu.

7.4.6   Nájomca nie i.e oprávnený umie§tňovat. aiú dhovať akékoľvek zvieratá na Predmete nájmu, pokial sa
Zmluvné strany nedohodnú inak.

7.47NájomcajepovimýbezodkladnepouzaLvretĺtejtozmluvyiriormovaťMestskúča§t'Bratislava-Nové
mesto 0 LLzavretí tejto zmiuvy.

7.4.8   Nájomca je povinný rešpektovat. a dodržiavať POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - na podujati
Novomestskýfestivalvĺn2022,ktorétvoriaPrflohuč.4tejtoZmluvyajeneoddeliteľnousúča§t.outejto
Znúuv.  Porušenie  {ejto  povimosti  sa  považuje  za  podstatné  porušenie  tgto  Zmluvy  s právom
Prenajĺmateľa od te]to Zmluvy odstúpit'.

7.4.9Nájomca§azaväzujerešpektovat.adodržiavat'Kódextrhovníka`',ktorýtvorĺPiĺlohuč.5tejtoZmluvy
aje  neoddelíternou  súčast'ou  tejto  Zmluvy.  Porušenie  tejto  povimosti  §a  považuje  2a  podstatné

porušenietqtoZnúuvysprávomPrenajĺmateľaodtg-toZmluvyodstúpiť.

7.4.10 Nájomca  je  povimý  požiadait.  Mest§kú  časť  Bratislava-Nové  Mesto  o povolenie  vjazdu  za  účelom
zásobovania  na  Predmet  nájmu,   pričom  je   povimý  dodržiavat'  dobu  určenú  na  zabezpečenie
zá§obovania  stanovenú  touto  Zmluvou  vča§e  od  06"  hod.  do  09:00  hod..  Na  každý jednotlivý
Ýazd/vykládku/Ýýjazd,resp.vjazd/nakládku/výjazdjestanovenádobavrozsahudomax.15núnút.

7.4.11NájomcajepovimýpožiadaťMiestnyúradmestskejčastiBiatislava-NovéMesto,oddelerieprávnych
čirmostĺ,ovydaniepovolenianapredajvýrobkovaposkytovanieslužiebnatrhovommieste.

7.4J2Nájomcajepovimýpoužívat'naPredmetenájmukompostovaterný,biologickyrozložiternýriad,poháre
a prĺbory a slamky v súlade s S" EN  13432 v platnom zi`ení /ďalej  len ,,EN 13432Y a na vyzvarie
oprávnenýd` o8ôb  sa preukázať  certifikátom  vydaným  autorizovanou  skúšobňou podl'a  EN  13432.
Vprĺpade,akNájomcanesplnípovinnost'podl'apredchád2ajúcejvetytohtoboduZmluvy,jepovimý
používat.systémvratnýchpohárovrealizovanýpočastwaniapodujatiaNovomest§kýfestivalvĺn2022
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Zároveň je Nájomca povinný pri predaji sortimentu používať' kompostovatel'né, biologidcý rozložitel.né
vrecká a tašlq7 z papiera, príp. bioplastu.

7.4.13 Nájomca  je   povinný   dodržiavať  počas   doby   trvania   podujatia   zákaz   predaja   liehu,   destilátov
a spotrebiteľsky  balených   alkoholických  nápojov   a zákaz   rozlievania   akýchkorvek   alkoholických
nápojov s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v článku 4. tejto Zmluvy.

7.4.14 Nájomca je povinný užívať logo Novg Tržnice, EKO podniku VPS a logo mestskej časti Bratislava -Nové
Mesto  v rámci  akejkoľvek  ďalšej  komuníkácie  na  sociálnych  sieťadi  (Facebook,  Instagram  apod.)
v rámci propagácie Nájomcu a podujatia Novomestský festival `ú 2022.

Podčlánok 7.5
Zmlumé pokuty

7.5.1   Zmluvné strai`y sa dohodli, Že okrem prípadov uvedených v tgto Zmluve má Prenajímateľ nárok na
zmluvnúpokutuvovýške150,-EURzakaždéjednotlivéporušeniepovimostíustanovenýchvbode4.1,
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.
Zmluvná pokuta je splatná na výzvu Prenajímateľa.

7.5.2   Zaplatením 2mluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nezaniká povinnost', splnenie ktore]- zmluvná pokuta
zabezpečuje, ani nárok na náhradu škody v celom rozsahu.

Článok s
Skončenie nájmu

8.1      Nájom skončí uplynutím dohodnutej doby nájmu s uplatnením podl'a bodu 5.1 tqjto zmluvy.
8.2      Nájom môže §končit' pĺsomnou dohodou zmluvných strán i pred uplynutím dohodnutg doby nájmu.
8.3      Prenajímateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť, ak:

a)  Nájomca prenechá Predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu v rozpore s touto Zinluvou;
b)  Nájomca užíva Predmet nájmu v rozpore so Zmluvou alebo právnymí predpismí; t. j. ak Nájomca

pomší  niektorú  zo  svojich  povinností  prevzatýdh  touto  Zmluvou  alebo  právnymi  predpismi
a nezjedná nápravu ari v dodatočne poskytnutg lehote;

c)   Nájomca je v omeškaní s úhradou Nájoinného alebo iného peňažného plnenia podľa tg.to Zmluvy a
táto  nebola  zrealizovaná  do  9.5.2022  pri  zálohe  a  do  3  dni  od  doručenia  zúčtovacej  faktúry.

Účinky  odstúpenia  a zánik  nájmu  nastáva  okamihom  doručenia  písornného  odstúpenia
Nájomcovi. V takom prípade je Prenajímateľ oprávnený v písomnom odstúpení určiť deň vypratania
Predmetu nájmu aj na neskorší deň ako je deň účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany rúe ri povinné
si z dôvodu takéhoto odstúpenia vrátit' dovtedy poskytnuté plnenia,  pokiaľ v tg.to Zmluve nie je
uvedené inak. Odstúpenie nemá spätné účiriky.

Článok 9
I)o"čovaníe

9.1      Písomnosti na základe tgto zmluvy sa doručujú druhej 2mluvnej strane osobne alebo prostredníctvom
doporučenej  zásielky na  adresu uvedenú v tejto Zmluve. Nájomca je povinný každú zmenu adiesy
ohlásit'  Prenajímateľovi.  V pr]'pade,  že  takúto  zmenu  neoh]ási,  je  Prmajímateľ  povinný  preverovať
aktuálnu   adresu   na   doručovanie   písomností   Nájomcovi   v obchodnom/živnosteiiskom   registri
a v prípade rozporu zápisu adresy Nájcmcu podl'a obchodného registra s adresou uvedenou v záhlav]'
tg-to Zmluvy bude doručovanie prebiehať na adresu  uvedenú v obdodnom/živnostenskom registri.
Zásielka  sa považuje za  doručenú  v deň,  ked' ju  dotknutá  zmluvná strana prevzala  alebo odmietla
prevziat'. V prípade, že druhá zmluvné strana zásielku nepreberie, považuje sa zásielka za doručenú
v deň, ked' sa z akéhokoľvek dôvodu vrátila ako neprevzatá. V prípade doručovania prostredníctvom
kuriérskg služby sa zásielka považuje za doručenú dňom jej prevzatia druhou zmluvnou stranou a]ebo
dňom, ked' §a zásielka vrátila ako neprevzatá odo§ielateľovj .

Článok 10
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Záve]ečné ustmovenia

10.1    Táto  Zmluva  nadobúda platnost. a zaväzuje  Zmluvné  §trany v deň,  v ktorom  ju  podpíšu  oprámeni'
zástupcovia oboch Zmluvnýd strán. ju nedôjde k podpísaniu tejto Zmluvy v ten istý deň oboma jej
Zmlumýmistrananú,zarozhodujúcideňprenadobudnutiejejplatnostisabudepokladat'deň,vktorom
druhá zmluvná strana podpĺše Zmluvu neskôr.
Zmluva nadobúda účimost. dňom naj§ledujúcim po dni jej  zverejnenia v Cmtrálnom registri  zmlúv
v §úlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákomfl(a. Nájomca berie na vedomie, že na nadobudnutie
účirmostiZnúuvysavyžadujejejzverejnenieprostredníctvomCRZ,sčímsúhlasĺ.

102   Zmlumé  strany  sa  zaväzujú,  že    v prĺpade,  ak  §a  podstatne  zmeria  podmienky,  ktorých  splnenie
považujú2apodstatné,zosúladiaZmluvusaktuálnymstavom,vofomejejpísomnýchdodatkov,ktoré
budúchronologickyčĺslované.Zmlumé§tranysadohodli,žezmluvnývzt'ahzaloženýtoutoZmluvou
ga  s `ýrimlm ust.  §  663  a na§1.  Občianskeho  zákonrúka o r`ájomS  zmluve  bude  riadit. prĺ§1ušnýnú
u§tanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákomĺka v platnom znení.

1m    Zmluvné strany sa zaväzmjú, že sa vyvamjú akýchkoľvek krokov, ktoré by znemožnili, st'ažili alebo
spodiybnilipráva,povimostialebozáväzky,ktorésúpredmetomtejtoZmluvy.

10.4    Zmlumé strmy sa dohodlL že prípadné spory týkajúce sa záväzkov a povinnosti vplývajúcid z tejto
Zmluvysazmluvnéstianyzaväzujúprednostneriešiťosobnýmrokovanĺm.

10.5    Ak riektoré ustanoveria Zmluvy rie §ú ceH(om alebo sčasti účinné alebo rieskôr stratia účinnosť, nie je
`ýmdotknutáplatnost.ostatnýchu§tanovenĺ.Namiestoneúčimýchustmo`mĺariavyplneriemedziei
sa použije úprava, ktorá, pokial' je to práme možné, §a čo najviac približuje zmy§1u a účelu Zmluvy,
pokiaľpriuzatváraníZmluvyZmluvnégtranytútootázkubralidoúvahy.

10.6    Zmluvná strana berie na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a/alebo osobných
údaj ov členov štatutámeho orgái`u, spoločníkov/akcionárov, zamestnancov a poverených osôb druhej
znúumqjstranyjeviaúzai`ápovhost'oumlčanlivostivsúlade§čl.90nariademaEurópskehoparlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane Íyzických o§ôb pri spracúvaní osobných údajov a o
volhompohybetikýchtoúdajov,ktorýmsazrušujesmemica95/46fls(všeobecnénariaderieoochrme
údajov)(ďalejlen,,Nariaderie'`)aust.§79zákoriač.18/2018Z.z.oochraneosobnýchúdajovaozmene
a  doplnenĺ  niektorých  zákonov  v znení  neskoršĺch  predpi§ov   (d.alq   len  ,,Zákon'`).  Zachovávať
mlčariivost'podl.atohtoboduzmluvysúpovinníajjqzamestrianci,jgštatutárnizástupcovia,členovia

j9štatutámehoorgái`u,kontaktnéosobyakoajostatnéosoby,ktoréprichád2ajúakýmkorvekspôsobom
dokontaktusosobnýmiúdajmi.PovimosťpodratohtoboduZmluvyriaďalejtrváajpozánikuZmluvy
bez obmedzeria,  čo Zmluvná strana berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. Zmluvná
strana  sa zaväzuje vopred poučiť všetky osoby podl.a tohto bodu Zmluvy o povimosti zachovávat'
mlčanlivosť,atoajpozánikuichprávnehovzťahukzmluvnej§trane,aorizikáéhanárokochspojených
s porušeiúm tqjto povimosti.

10.7    Zmluvná strana berie ria vedomie, že druhá zmluvná strana spracúva jej o§obné údaje, osobné údaje
členov  jej  štatutámeho  orgánu,  štatutámych  zástupcov,  kontaktných  osôb  a  jej  zamestnancov  v
nevyhnutnomrozsahunaúčelplneniapodratejtoZmluvy.Zmluvnástranazároveňvyhlasuje,žeosoby

podľaprvgvetytohtobodubolipoučenéoichprávachvoblastiochranyosobnýchúdajovapovimosti
zachovávat' mlčanlivosť, čo potvrdzuje svojím podpisom.

10.8    Zmlumé  strany  vyhlasujú,  že  sú  oboznámené  § Nariadením,  Zákonom  ako  aj ostatnými právnymi
predpismivoblastiochianyosobnýchúdajov,čopotvrdzujúsvojímpodpisom.

"    Zmluvné stiany vyhlasujú, že prijali náležité organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie ochrany
osobnýchúdajov,atonajmäpredidzneužiúm,zničenímalebostratouakýmkolvekspôsobom.

1m  Znúuvné §tramy, zhodne každá vyhlaLsuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že
rikoho  neuviedla  do  omylu  austamovenia  t9to  Zmluvy  obsahujú  id  slobodnú,  vážnu,  určitú
azrozumiterr`úvôlú,piqjavenúbeztiesnealebonápadnenevýhodnýd`podmienok.

10.11ZmluméstramyZhodnevyhlastjú,že§itútoZmluvupozomepiečĺtali,jgobsahuporozumehanaznak
idsúHasusovšetkýmijejustanoveniamijupodpisu*oprámenízástupcoviaobochzmlumýchstrán.

10.12TátoZmluvajevyhotovenáv2rovnopisoch,pričomPrmajhaterobdržĺjednovyhotovenieaNájomca
jedno vyhotovenie.

10.13  Neoddeliteľnými prflohami tejto Zmluvy sú:
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Priloha E. 1 - Vypis z prisluAneho registra 
Priloha 2. 2 -Si tua2ne vymedzenie Predmetu najmu v priestore - podorys 
Priloha 2. 3- Faktilra - daiiovy doklad v sillade so zakonom 2. 222/2004 Z. z. 
Priloha 2. 4 - P02.1ARNOBEZPEtNOSTNIt POKYNY - „Novomestsky festival vin 2022" 
Priloha E. 5 - Kodex trhovnika „Novomestsky festival vin 2022" 
Priloha 2. 6 -Usmemenie Mestskej 2astl Bratislava - Nove Mesto, oddelenie iivotneho prostredia a tizemneho planovania 

k nakladaniu s odpadom psi prileiitosti konania podujatia „NovomestskY festival vIn 2022.." 

EKO 	0 

	

Halalova 	dr ,ava 

	

ICO: 0049 	.7 87022 
r 	s, 	J22 

Z.19. 
	  dria 	2022 
odtlaok pedatky a podpis 

	 dna 13  2022 
odtladok peiaitky a podpis 

Zmluvna strana: 
EKO — podnik verejnoprospanych guiieb 
zast: JUDr. Daniel Hulin (poveren) vedenim) 

Zmluvna strana: 

zast: 	 

Ruditerske vyhlasenie 

	• bytom 	 , tymto ako ruditer 
vyhlasujem, e osobne spinim za Najomcu Aetky povinnosti a zavazky Najomcu vodi Prenajimaterovi podra 
tejto zmluvy a/alebo v savislosti s fiou, ako aj podra inch zmluv, ktore maja uzavrete alebo v buthacnosti 
medzi sebou uzavrU, pokiar ich tento nespini riadne a vas, a to aj bez osobitnej vYzvy adresovanej 
Najomcovi. 

Zmluvni strana: 

ruditer   dIa 	 
podpis 
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Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bľatislava I
Tento výpjs má len informatĺvny charakl:er a nie je použitel'ný pre právne úkony !

Oddlel:   Sľo

Obchodné meno:

Sídlo:

'čO:

Deň záplsl,,

Právna foma:

Pr®dm®t člnnosti :

Spoločn'cl:

Výška vkladu každého
spoločníka:

štatutámy oľgán :

SIVKO S. ľ. o.

Slnočná 36
Llmbach 900 91

45 531811

29.042010

Spoločnosť s ručonĺm obmedz®ným

výroba ®loktrlckých svletldlel, zarladenĺ pre motory a vozldlá a
slgnal[zácl®

Kúpa tovaru na účoly j®ho pr®daja kon®čnému spotľ®bitel'ovl
(ma]oobcJiod) al®bo lným prevádzkovatoľom živnosti (v®ľkoobchod)

Sprostľedkovateľská člnnost' v oblastl obchodu, služleb, výroby

PľenáJom hnut®ľných vecí

PrenáJom n®hnutoľností spoJ®ný s poskytovaním lných než základných
služl®b spoj®ných s pr®ná|mom

Roklamnó a markotlngovó služby, prleskum trhu a verejnej mienky

Skladovanle a pomocnó člnnostl v doprave

Poskytovanle služlob v pof'nohospodárstv® a záhradnĺctv®

Výrol)a potľavinárskycli výrobkov

Organlzovanle Športových, kultúmych a lných spoločenských podujatĺ

Výľoba nápojov

U bytovacle služby bez poskytovanla pohostlnských člnnostĺ

Ubytovacfe služby s poskytovanĺm prĺpľavy a pľedaja jedál, nápojov a
polotovarov ubytovaným host'om v ubytovacích zaľiadeniach s
kapacltou do 10 lôžok

Popnohospodárstvo a lesn ĺctvo včĺtan® predaja nespracovaných
poľnoliospodárskych a l®sných výrobkov za účelom spracovanla alebo
ďalšloho pľoda|a

Ján Slvko
Sln®Čná 312/36
llmbach 900 91

Ján Slvko
Sln®čnó 36
Limbach 900 91

Ján Slvko
Slnečná 312/36
Llmbach 900 91

Ján Slvko

Ján Slvko

Ján Slvko
Vklad: 5 000 EUR Splat®nó:  5 000 EUR

konat®l'

Vložka číslo:   64691/8

(od: 29.04.2010)

(od:  29.04.2010)

(od:  29.04.2010)

(od: 29.04.2010)

(od: 29.04.2010)

(od: 29.04.2010)

(od: 21.04.2020)

(od: 21.04.2020)

(od: 21.0^2020)

(od: 21.04.2020)

(od:  211.04.2020)

(od: 21.04.2020)

(od : 21.04.2020)

(od:  21.04.2020)

(od:  21.04.2020)

(od: 21.04.2020)

(od: 21.04.2020)

(od : 21.04.2020)

(od : 21.04.2020)

(od:  05.10.2022)

(od:  29.0..2010 do: 20.04.2020)

(od: 21.04.2020 do: 04.10.2022)

(od: 29.04.2010 do: 20.0..2020)

(od: 21.04.2020 do:  04.10.2022)

(od: 05.10.2022)



Konanl® menom
spoločno§tl:

Základnó lmanl®:

Ďalšle pľávno skutočnostl :

Dátum aktualizácl® údajov:
Dátum výplsu:

konatelLa

konateľ

Ján Slvko
Slnočná 312"
Llmbach 900 91
\ftnlk funkcie: 25.02.2020

~ Slvková
Slnečná 3ô
Lln~ 900 91
Vznlk funkcle: 29.04.2010

Vti" Slvková
Slnečná 36
Lh"m 900 91
Vznik funkcie: 29.04.2010 Skončonie funkcie: 25.022020

Za spoločnosť koná a podpLsuj® konatoľ samostatno.

5 000 EUR Rozsah splatonla: 5 000 EUR

Spoločnosť bola založoná zakladateľskou llstlnou dňa 14.04.2ol0 v
zmysle prĺslušných ustanovenĺ z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnĺk

19.102022

20.10"

(od : 05.10.2022)

(od:  21.04.2020 do:  04.10.2022)

(od: 29.04.2010 do: 20.04.2020)

(od : 2..04.2020)

(od: 29.04.2010 do: 20.04.2020)

(od: 21.04.2020 do: 20.04.2020)

(od : 29.04.2010)

(od : 29.04.2010)

(od : 29.04.2010)

0 obchodnom registri SR | Návod na používanie ORl | Naša adresa BE
Výhl'adávanie podl'a : obchodného mena | identifikačného čísla

sĺdla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Fomuláre na podávanie elektronických návrhov na zápi§ do OR

Zo2nam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)
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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.  pĺsomné  oznámenie  o začatí  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.  Vstánku  musia  byť  pracovníci  aj  potraviny  chránení

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

3.     Pre  uvedenú  činnost' 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  zabezpečit'  dostatočné  množstvo
odpadových  nádob  a  kontajnery  na  tuhý  komunálny  odpad  a  ich  pravidelné vyprázdňovanie

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

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

vzdialenosti do  100 m.
7.     Nápoje a občerstvenie podávať len do nenávratných obalov.
8.    Zariadenia   na   osobnú   hygienu  je   potrebné  vybaviť  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.                                    35(variabilnýsymbol)202235 I

Dátum vystavenia      : 21 /10/2022

Dátum dodania 22/10/2022

Dátumsplatnosti       : 22/10/2022

Konst.  symbol
Spec.  symbol

FÚ:                           pp
Banka dodávateľa

Zmluva / Obiednávka

Prima banka Slovensko,  a s.

1 805707008 / 5600 7/10/2022BICKOMASK2X

lBAN  :      SK04 560000000018 0570 7008

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

EKO-PODNIK VPS

Halašova 20
832  90    Bratislava

Odberateľ :Sivkos.ľ.o.Snečná31

900 91    Limbach

ÍČO  :   45531811             DIČ  '    2023031626            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   Šancc)vej   ulicí   č.112   Bratislava   nasledovne:

prenájom  obchodného   priestoru                                                                         R15                                               90.00                90.00

Spolu       :                      90.00

K   ÚHRADE:                          90.00

Vystavil  :                      Pernecká oľga tel  :   44 259 920


