
ZMLVVA 0 NAJME 
e. 	/0D/2022 

elanok 1 
Zmluvne strany 

Nazov: 
so sidlom: 
Zashapert3i: 

DPH: 
Bankove spojenie: 

islo Utu: 
e-mail adresa: 
/cralej aj „Prenajimater"/ 

a 

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

Nazov/Obchodne meno: 	Sykora Fine Wines 
Sidlo: 	 Virtohradnicka 56, 90091 Limbach 

45341435 
gtatutarny zastupca: 	Adam S5'7kora 
Registra '6neislo/zapisanji 	62219/B 
Predmet dnnosti: 	Vroba a predaj vina 
Bankove spojenie: 
Cislo 
Kontaktna osoba: 	Adam Sftora 
e-mail adresa: 
/d'alej aj „Najomca" a spolu s Prenajimaterom d'alej aj „Zmluvne strany"/ 

uzatvarajit v zmysle § 663 a nasl. zakona s. 40/1964 Zb. Obdansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov 
a prislugmimi ustanoveniami Obchodneho zakonnika tato 

Zmluvu o najme 	411f0.0-64Z-Z  zo dna .%P- 10  
cralej len ako „Zmluva" / 

elanok 2 
evodne ustanovenia 

2.1 Prenajimater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podra zakona t". 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s uznesenim 2/1990 z 2. 
zasadnutia Miestneho zastupiterstva mestskej asti Bratislava — Nove Mesto, konaneho dila 20.12.1990, 
ktory' vykonava spravu majetku Mestskej asti Bratislava - Nove Mesto, Junacka 1, Bratislava alebo 
majetku, ktor)i bol mestskej C'asti zveretV. 

2.2 Najomca je fyzicka osoba podnikater osobou podnikajitcou podra privrteho poriadku Slovenskej 
republiky s predmetom'annosti najma v oblasti: qroba a predaj vina 	Najomca 	ma 	zaujern 
v ramci svojej podnikaterskej dnnosti zitastnif sa podujatia Novomestslq,  festival vina. 

elanok 3 
Predmet zmluvy a Predmet najmu 



	

3.1 	Predmetom tejto Zmluvy je itprava pray a povinnosti Zmluvnych strait pri najme easti pozemku s 
prislugenstvom v sprave Prenajimatera v prospech Najomcu. 

	

3.2 	Prenajimater vyhlasuje, e vykonava spravu nasledovnYch nehnuternosti — pozemok parcela registra 
„C" e. 10403/2, o vYmere 10.440,00 m2  druh pozemku ()stable plochy, ktore sit zapisane na LV e. 1226 
pre k. ü. Nove Mesto, obec Bratislava — m. e. Nove Mesto, okres Bratislava HI vo vlastrtictve Hlavneho 
Mesta SR Bratislava v evidencii Okresneho uradu Bratislava, katastralny odbor. 

	

3.3 	Prenajimater prenechava east' majetku definovaneho v bode 3.2 tohto elanku Zmluvy do doeasneho 
ulivania nasledovne: 

- as pozemku s prislugenstvom, ktoryr tvori spevnena plocha o celkovej rozlohe maximalne 15m2  na 
jeden prives/foodtruck/stanok (rozmer detskYch atrakcii sa mole ligif), prieom ich poet bude 14, 
bez porastu za Odom prevadzkovania predajnYch privesov ureenych na ambulantny predaj; touto 
Zmluvou Najomcovi (d'alej aj „Predmet najmu"), za o sa Najomca zavazuje uhradif 
Prenajimaterovi najonute dohodnute v tejto Zmluve. Situaene vymedzenie easti pozemku, ktory ma 
byf Predmetom najmu podra tejto Zmluvy tvori Prilohu e. 2 tejto Zmluvy. Najomca vyhlasuje, le 
taketo vymedzenie Predmetu najmu je dostatoene zrejme a ureite, prieom situaerie vymedzenie, 
ktore tvori Prilohu e. 2 tejto Zmluvy salasi podia osobnej obhliadky so stavom na mieste samom 
a voei takemuto vymedzeniu nema vYhrady a salasi s tym, o ma tvorif Predmet najmu. Po 
skoneeni podujatia bude zrealnenY nakorko je podkladom pre vypoeet najmu. 

Clanok 4 
eeel najmu 

	

4.1 	Predmet najmu sa prenajima Najomcovi za fieelom prevadzkovania predajnych stankov ureenych na 
prezentaciu produktov a ambulantnY predaj, ktory predmet einnosti je v stilade s oprivnenim na 
vYkon jeho podnikaterskej einnosti s nasledovnYm sortimentom: jedlo, napoje, pochutirty, dopinkovy 

tovar ureeny na konzumaciu. 

	

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

	

4.3 	Najomca me je opravrteny bez predchadzajuceho pisomneho sahlasu vyulivaf Predrnet najmu na in' 
iteel ako dohodnuty v tejto Zmluve. Zmluvne strany sa dohodli, e Najomca je povinny Predmet 
najmu usiivaf. 

	

4.4 	Najomca podpisom Zmluvy potvrdzuje, le sa osobnou prehliadkou oboznamil so stavom Predmetu 
najmu a tento je v stave spOsobilom na dohodnuty tied a nevykazuje liadne vady, ktore by mu branili 
v ulivani Predmetu najmu na tieel dohodnuty touto Zmluvou a le od Prenajimatera sa nevyiaduje 
liadna uprava, prisposobenie, pripadne me pinenie vratane zabezpeeenia sahlasov tiradov v süvislosti 
so stavom a vlastnosfaini Predmetu najmu v ease jeho odovzdania. Najomea berie na vedomie prava 
tretich °sob vzfahujticich sa k pozemku, ktoreho easf tvori Predmet najmu a voei tYmto pravarn tretich 
°sob, ktore mu nebrania v uivanI Predmetu najmu na dohovoreny Teel nema vYhrady. 

elanok 5 
Doba najmu 

	

5.1 	Zmluva sa uzatvara na dobu ureittl, a to na termin konania podujatia Novomestsky festival vin 2022 
cilia 22. 10. 2022 (sobota) od 14:00 hod. do 22:00 hod., prieom predmet najmu bude odovzdany 22. 6. 
2022 medzi 10:00 hod. a 12:00 hod. a najomca je povinny zabezpeeif v tento den rozloienie svojho 
prezentaeno predajneho stanku. Kontaktnou osobou je Zuzana Kinifova, tel.: 0908 498 582. 

5.2 Najomca je povinny peas doby najmu podia predchadzajticeho odseku tejto Zmluvy zabezpeeif 
nepretrlity predaj diia 22. 10. 2022 v ease od 14:00 hod. do 22:00 hod., teda po celti dobu trvania 
podujatia. 

	

5.3 	Najomca je povinny bezodkladne po skoneeni predajnej doby Predmet najmu opustif, najneskor vgak 
do 24:00 hod., prieom je povinny zabezpeeif Predmet najmu tak, aby zamedzil vzniku gkody. 
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6.1

6.2

6.5

Článok 6
Nájomné a súvisiace platby, Platobné podmienky

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

prevádzkové náklady spojené s užívaním Predmetu nájmu. Prenajĺmateľ a Nájomca sa dohodli na cene
za užívanie Predmetu nájmu podl'a tejto Zmluvy.
Cena nájmu je zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne, a to vo výške 90,00 EUR bez DPH za 1 ks

prezentačno-predajného stánku s rc>zlohou do gm2 za každý aj  začatý deň,  vrátane odberu elektrickej
energie  /ďale]  aj  Nájomné"/.  V  prípade,  že je  Nájomca  registrovaným  platcom  DPH,  k  Nájomnému
bude  pripočítaná  DPH  platná  v  čase  zdanitel'ného  plnenia.  Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že
Nájomné  Nájomca  uhradí  najneskôr    1  deň  pred  konaním  podujatia  t.j.  21.  10.  2022  na  zálohovg
faktúre,  ktorú  Nájomca obdrží  mailom na mailovú  adresu  uvedenú v  záhlaví tejto  Zmluvy.  Celková
cena  Nájomného  a  lehoty  splatnosti  budú  uvedené  vo  Faktúre  s náležitosťami  daňového  dokladu v
zmysle zákona č.  222/2004 Z.  z., ktorá  tvorí Prílohu č.  3  tejto Zmluvy.  Okamihom doručenia Faktúry
Nájomcovi sa táto stáva dňom doručema neoddelitel.nou prílohou t9to Zmluvy.
Nájomné §a považuje za uhradené dňom pripísania platby v prospech bankového účtu Prenajímateľa
uvedeného v záhlaví tg.to Zmluvy.
V prípade,  ak nájom  skončí pred uplynutím  dohc)dnutej  doby nájmu  z dôvodov na  strane Nájomcu,
prepadá  zaplatená  cena  nájmu  v  plnej  výške  v prospech  Prenajímatel.a  ako  zmluvná  pokuta,  ak  sa
Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, čím nie sú dotknuté iné nároky Prenajímatel'a, vyplývajúce
z takéhoto ukončenia nájmu.
Vprípade,   že   nájom   skončí   zdôvodu   nezakladajúceho   nárok   podl'a   bodu   6.4   tejto   Zmluvy,
nespotrebovanú   čast`  ceny  nájmu   po   odpočítaní   všetkých  nárokov   zo   strany  Prenajímatel'a  voči
Nájomcovi, Prenajímatel` vráti Náj.omcovi najneskôr do 30. 6. 2022

Článok 7
Práva a povinnosti Zmluvných strán

Podčlánok 7.1
Poistenie predmetu nájmu

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

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

7.1.3   Nájomca  i  Prenajímatel'  týmto  vzájomne  potvrdzujú,  že  si  neuplatnia  nároky  na  odškodnenie  voči
druhej Zmluvnej strane za straty alebo škody na majetku v tom rozsahu, v akom je takáto sti.ata alebo
škoda    poškodenému    uhradená   zpríslušnej    poistnej    zmluvy,   uzatvorenej    podl'a    tejto   Zmluvy
Prenajímatel.om alebo Nájomcovi, a to ku dňu vzniku takýchto nárokov.

Podčlánok 7.2
Údržt)a predmeťu nájmu, jeho úpravy a Bezpečnosť



7.2.1 Najomca je povinnjr poC'as doby najmu nepretriite udriiavaf poriadok a 6istotu na Predmete najmu, 
ako aj v bezprostrednom okoli Predmetu najmu a samotneho miesta prevadzkovania obchodneho 
zariadenia, atrakcie alebo poskytovania sluiieb a zabezpetif, aby sa odpad a me emisie, ktore vznikaju 
v stivislosti s jeho C'innostou na Predmete najmu negirili v okoli Predmetu najmu a neobfalovali tretie 
osoby. Za tjrm it&lom je Najomca povirtnjr v celom rozsahu vykonavaf adribu a itpravy Predmetu 
najmu spojenti s taivanini Predmetu najmu, ako aj opravy a ildribu zariadeni, ktore sit na Predmete 
najmu umiestnene bez ohradu na vjrgku nakladov na takitto adribu a Upravu, vratane vgetkjrch 

prislugenstva a vybavenia umiestneneho v sit6asnosii resp. kedykorvek v buducnosti 
na Predmete najmu. Plnenie tejto povinnosti zabezpeC'uje Najomca bez zbytoixteho odkladu a vjiluEne 
na vlastrie naklady. S ohradom na charakter Predmetu najmu sa Zmluvne strany dohodli, 
Prenajimatel' nezabezpeZuje iiadnu üdrbu, upravy a opravy Predmetu najmu, am zariadeni 
a ingtalicii na Predmete najmu. Ak uvedene price v zmysle predchadzajacej vety Najomca bez 
zbytoneho odkladu nezabezpea sam, je tak opravnenjr urobif Prenajimatel' na naklady Najomcu. 

7.2.2 Najomca rue je po6as doby najmu opravneny' bez predchadzajuceho pisomneho sithlasu na Predmete 
najmu vykonaf Upravy, stavebne zmeny a ingtalaciu novjrch technologickjrch a inch zariadeni 
a stavebnjrch prvkov Najomcu, ktore buda maf charakter kongtrukcif pevne spojenjrch so zemou (d'alej 
len „tpravy"). 2iadosf o udelenie sithlasu na Opravy musi obsahovaf opis poladovanjrch Oprav. 
Stihlas Prenajimatera s upravami nezaldada Prenajimaterovi alrukorvek zodpovednosf za spravnosf, 
dostatamosf resp. salad °prat,  s prislugnjrmi pravnymi predpismi a platnjrmi technickjrmi normami. 
Ustanovenim tohto bodu nie sü dotknute Drobne Upravy, ku ktorjrm je sithlas Prenajimatera 
s Drobnjrmi Upravami udelenjr podpisom tejto Zmluvy. 
Funk&tosf (tidribu, opravy a servis) investicii Najomcu (na jeho vlastne naldady) zabezpeatje Najomca 
v celom rozsahu bez obmedzenia. 

7.2.3 Najomca sa zavazuje, e akekolvek Drobne Upravy a/alebo upravy a uiivanie Predmetu najmu budit 
realizovarte takjrm sposobom, aby neruili a/alebo neobmedzovali hlukom, pragnosfou, vibraciami, 
pachom a d'algimi nepriaznivjrmi vplyvmi tretie osoby neprimeranjrm sposobom. Najomca sa zavazuje 
vykonavae akekorvek Opravy a po tom, 6o obdrial k takkmto epravarn vgetky povolenia a sithlasy 
dotknutjrch organov a organizacii, ktore sa zavazuje si zabezpeaf samostatne a na vlasthe naklady. 

7.2.4 Najomca je povinnjr 	Predmet najmu v sulade s pravnymi predpismi, platnjrmi technickjrmi 
normami a hygienickjrmi, bezpee:nostnjuni a protipoiiarnymi predpismi aktualne platnjuni na Uzemi 
Slovenskej republiky tak, aby nevznikla gkoda na majetku alebo'fivote a zdravi °sob a nesmie pouiivaf 
latky, postupy a zariadenia pogkodzujUce livotne prostredie vjrparmi, hlukom (reprodukovanou 
hudbou a pod.) a vibraciami alebo Mak, nad hranicu pripustna podra prislugnjrch noriem platqch na 
Uzemi Slovenskej republiky. 

7.2.5 Najomca je zodpovednjr za bezpeChjr technickjr stay svojich zariadeni poulivanch na Predmete najmu 
alebo v jeho bezprostrednom okoli, je povinnjr zabezpeC'if ich predpisane odborne prehliadky a skiigky, 
ako aj odstrinenie zavad v nich uvedenjrch. 

7.2.6 Najomca je povinnjr na viditernom mieste v bezprostrednom okoli Predmetu najmu, kde bude 
vykonavaf svoju podrukaterskti annosf, urniestrtif cenniky/vihy poskytovaneho sortimentu a na 
it&ovanie poskytnut5rch slulieb a produktov vyuiivaf vajluale registrgne pokladnice. 

7.2.7 Povinnosti stanovene v tejto Zmluve sa v pinom rozsahu vzfahujit aj na zamestnartcov Najorncu, Ei me 
osoby, ktore Najomca poveri alebo spinomocni vjrkonom jeho einnosti v stivislosti s ulivanim 
Predmetu najmu a prevadzkovanim svojej innosti. Porugenie povinnosti podra tejto Zmluvy tjrmito 
osobami ma za nasledok aj porugenie povinnosti samotnjrm Najomcom. 

PodOanok 7.3 
Prevzatie a vratenie Predmetu najmu 

7.3.1 Najomca je povinnjr Predmet najmu prevziaf dna 22. 6. 2022 medzi 10:00 hod a 12:00 hod. (kontaktria 
osoba: Zuzana Kmifova, tel 0908 498 582, okrem pripadu vymedzeneho v tejto Zmluve, ked 
Prenajimater me je povinn)? Predmet najmu Najomcovi odovzdaf. Neprevzatie Predmetu najmu zo 
strany Najomcu nema vplyv na povinnosf Najomcu platif Najomne. 
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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  energií  dodávaných  k stavbe,  nachádzajúcej  sa  na  Predmete
nájmu, a vyhlásenie Nájomcu, že Predmet nájmu bez výhrad preberá, pokia]' bude Prenajímatel' trvať
na spísani' takéhoto protokolu.

7.3.3   V prípade  skončenia  Nájmu  je  Nájomca  povinný  na  vlastné  náklady  do  2  pracovných  dní  odo  dňa
skončenia nájmu z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom:
a)   vypratat'  Predmet  nájmu  -  odstránit.  z Predmetu  nájmu  akýkol'vek  hmotný  majetok  Nájomcu,  či

tretích osôb (vrátane rekonštrukcie poškodeného zatrávneria pripadne inej zelene);
b)  odstránit' z Predmetu nájmu všetky Úpravy (technické zhodnoteme) vykonané Nájomcom tak,  aby

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

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

d)  uhraďť  všetky  nedoplatky  spojené  s Predmetom  nájmu  vrátane  neuhradeného  nájoinného,  resp.
jeho alikvotnú časť za dobu nájmu.

7.3.4   0 odovzdaní  Predmetu  nájmu  spíšu  Zmluvné  strany  protokol,  pokial.  bude  Prenajímateľ  trvat'  na
spísaní takéhoto protokolu. Na obsah protokolu sa primerane použij.ú ustanovenia bodu 7.3.2 Zmluvy.
Prenajímatel'  rue  je  povinný  Predmet  nájmu  prevziať  za  predpokladu,  že  nie  sú  sphené  všetky

podmienky   podl.a   bodu   7.3.3   Zmluvy.   V takom   prípade  je   Nájomca   vomeškaní   sodovzdaním
Predmetu nájmu.

7.3.5    V pn'pade, ak Nájomca nesplní včas svoje povinnosti vyplývaj.úce pre Nájomcu z bodu 7.3.3 Zmluvy, je

povinný  zaplatiť  Prenajímatel`ovi  zmluvnú  pokutu  vo  výške 20,- € za každý  aj  začatý  deň  omeškania.
Prenajímateľ    má    rovnako    vtakom    prípade    právo,    nie    však    povinnost.    vypratat.    Predmet
nájmu, od§trániť všetky úpravy, vykonat' opravy a uviest' Predmet nájmu do takého stavu, v akom bol
ku dňu odovzdania Nájomcovi,  pričom Prenajímatel' má popri zmluvne). 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 Prenajímatel. podl.a vlastného uváženia neučiní, na základe dohody
Zmluvných  strán  platí,  že  všetky  takéto  Nájomcom  včas  neodstránené  hnutel.né  a nehnuteľné  veci

(vrátane vstavaní  a úprav  Nájomcu)  nachádzajúce  sa  v Predmete nájmu,  ktoré budú  Prenajímatel'om
protokoláme   spísané   sa   stanú   kúpnou   zmluvou   vlastníctvom   Prenaj.ímateľa   za   kumulatívneho
splnenia nasledovných podmienok:

a)   Prenajímateľ Nájomcovi po márnom uplynutí lehoty uvedenej v bode 7.3.3 tejto Zmluvy písomne
oznámi,  že  má  záujem  na  uplatneri  práva  na  kúpu  neodstránených  vecí  nachádzajúcich  sa
v/na Predmete nájmu;

b)  Nájomca arLi v lehote do 15 dní od odoslama oznámenia Prenajímatel'a podľa písm. a) tohto bodu
všetky veci z Predmetu nájmu neodstráni;

c)   Nájomca v  pozícii  Dodávateľa  vecí  vyhotoví  Prenajímatel'ovi v pozícii  Odberateľa vecí faktúru  v
hodnote  100,-EUR  bez  DPH  za  neodstránené  hnutel'né  a nehnutel.né  veci  (vrátane  vstavaní
a úprav Nájomcu) nachádzajúce sa na Predmete nájmu.  V prípade, že i.e Nájomca registrovaným

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

podl.a zákona členského štátu, v ktorom je miesto dodania vecí;
d)  Prenajímatel.  zaplati  fakturovanú  sumu  na  účet  Nájomcu  alebo  povinnost'  zaplatit`  túto  sumu

zanikne  iným spôsobom zániku záväzkov.

Po  splnerú  uvedených  podmienok  sa  Nájomca  zaväzuje  na  základe  tohto  článku  Zmluvy  všetky
Prenajímatel'om  spísané  hnuteľné  a nehnutel'né  veci,  ktoré  ostali  na Predmete  nájmu  previesť  na
Prenajímatel'a za uvedenú sumu, pričom pre pripad pochybností plati', že zaplatením sumy 100,- EUR
bez  DPH  sa  považuje  za  vysporiadanú  aj  protihodnota  toho,  o čo  sa  zvýšila  hodnota  Predmetu
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najmu. Prenajimater je opravneny uhradu uvedenej sumy realizovaf aj formou zapo6itania tejto 
pohradavky Najomcu vo6 svojim splatnYm pohradavkam. Na üe1y tohto ustanovenia sa narok 
Najomcu starte splatnYm marnym uplynutim dodatoitnej lehoty podra pism. b) tohto bodu Zmluvy. 

Podainok 7.4 
bake priva a povinnosti zmluvnych shin 

7.4.1 Najomca je opravnerty prenechaf Predmet najmu alebo jeho east do podnajmu (alebo do ulivania 
z akehokorvek titulu a akkmkorvek sposobom) len s vyslovnym a vopred udelenym pisomnkrn 
sithlasom Prenajimatera, danym pred uzavretim prislugnej zmluvy o podnajme (inej zmluvy). Silhlas 
Prenajimatera musi byf dany ako suhlas s konkretnym znenim zmluvy o podnajme (inej zmluvy), 
ktoni ma Najomca v timysle uzavrief. 
Ak vyggie uvedenym sposobom suhlas Prenajimatera nebol dart, alebo ak Najomca uzatvoril zmluvu 
o podnajme (inti zmluvu) v Mom zneni, nel bola Prenajimaterom odsithlasena, je takto Najomcom 
uzatvorena zmluva neplatna. Zaroveti sa to povaluje za dovod na odsttipenie od tejto Zmluvy. 

7.4.2 Najomca je povirtnY &tom za6tia najmu ulivaf Predmet najmu v sulade s touto Zmluvou tak, aby 
Najomca ulivanim Predmetu najmu nesposoboval Prenajimaterovi a tretim osobam gkodu ani ftrozbu 
vzniku gkody, ani ich neobmedzoval v ich ulivacich a vlastnickych pravach. 

7.4.3 Nijomca je povinny v pripade nebezpk'enstva hroziacej alebo vzniknutej gkody na zdravi alebo 
majetku umolnif Prenajimatel'ovi, pripadne inej poverenej osobe alebo opravnenej osobe podia 
zakona, vstup na Predmet najmu. 

7.4.4 Prenajimater je opravneny po predchadzajUcej dohode kedykolvek kontrolovae pinenie povinnosti 
Najomcu podra tejto Zmluvy a ulivanie Predmetu najmu a za tymto ueelom vstupovaf na Predmetu 
najmu. V pripade, e k dohode o kontrole nedojde, je Prenajimater tak opravnenY urobif v termine 
oznamenom Prenajimaterom, a to aj za predpokladu, e Najomca sa v tomto termine v Predmete 
najmu nenachadza. 

7.4.5 Najomca je povinnk bez zbytaneho odidadu informovaf Prenajimatera o vgetkych skuto6nostiach 
braniacich riadnemu taivaniu Predmetu najmu. 

7.4.6 Najomca the je opravneny umiestriovaf ani chovaf akekorvek zvierata na Predmete najmu, pokiar sa 
Zmluvne strany nedohodmi inak. 

7.4.7 Najomca je povinny bezodkladne po uzavreti tejto zmluvy informovaf Mestsku Easf Bratislava - Nove 
mesto o uzavreti tejto Zmluvy. 

7.4.8 Najomca je povinnY regpektovaf a dodriiavaf PO2IARNO BEZPENOSTNE POKYNY - na podujati 
Novomestsky festival vin 2022, ktore tvoria Prilohu 4 tejto Zmluvy a je neoddeliternou sa&sfou tejto 
Zmluvy. Porugenie tejto povinnosti sa povaiuje za podstatne porugenie tejto Zmluvy s pravom 
Prenajimatera od tejto Zmluvy odstilpif. 

7.4.9 Najomca sa zavazuje regpektovaf a dodrliavaf Kodex trhovnika", ktorY tvori Prilohu 5 tejto Zmluvy 
a je neoddeliternou siiasfou tejto Zmluvy. Porugenie tejto povinnosti sa povaIuje za podstatne 
porugenie tejto Zmluvy s privom Prenajimatera od tejto Zmluvy odstirpif. 

7.4.10 Najomca je povinny poiiadaf Mestslai 'ase Bratislava-Nove Mesto o povolenie vjazdu za ifeelom 
zasobovania na Predmet najmu, prk'om je povinny dodthavaf dobu ur6ena na zabezpe&nie 
zasobovania stanoventi touto Zmluvou v ease od 06:00 hod. do 09:00 hod.. Na kaldY jednotlivY 
vjazd/vykladku/vYjazd, resp. vjazd/nakladku/vYjazd je stanovena doba v rozsahu do max. 15 mina 

7.4.11 Najomca je povinny poliadaf Miestny aad mestskej asti Bratislava-Nove Mesto, oddelenie 
spravnych innostI, o vydanie povolenia na predaj vYrobkov a poskytovanie siu.ieb na trhovom 

mieste. 
7.4.12 Najomca je povinnk poulivaf na Predmete najmu kompostovaterny, biologic.ky  roz1oliterny riad, 

pohare a pribory a slamky v sulade s STN EN 13432 v platnom zneni /d'alej len „EN 13432"/ a na 
vyzvanie opravnenych °sob sa preukazaf certifikatom vydanym autorizovanou skitgobilou podia EN 
13432. V pripade, ak Najomca nespini povinnosf podia predchadzajticej vety tohto bodu Zmluvy, je 
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povinný používat' systém vratných pohárov realizovaný počas trvania pc)dujatia Novomestský festival
vín 2022  Zároveň je  Nájomca  povinný  pri  predaji  sortimentu  používat` kompostovateľné,  biologický
rozložitel.né vrecká a tašky z papiera, príp. bioplastu.

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

7.4.14 Nájomca je povinný užívat' logo  Novj  Tržnice,  EKO podniku VPS a logo mestskej  časti Bratislava -
Nové Mesto v rámci akejkoľvek ďalšej komurúkácie na sociálnych siet.ach (Facebook, Instagram a pod.)
v rámci propagácie Nájomcu a podujatia Novomestský festival vín 2022.

Podčlánok 7.5
Zmluvné pokuty

7.5.1    Zmluvné strany sa dohodli, že okrem prípadov uvedených v tejto Zmluve má Prenajímateľ nárok na
zmluvnú pokutu vo výške  150,-  EUR za každé jednotlivé porušerue povimostí 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 tq.to Zmluvy,  a to  aj  opakovane.

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

zabezpečuje, am nárok na náhradu škody v celom rozsahu.

Článok s
Skončenie nájmu

8.1       Nájom skončí uplynutím dohodnutej doby nájmu s uplatnením podľa bodu 5.1 tq.to zmluvy.
8.2      Nájom môže skončit` písomnou dohodou zmluvných strán i pred uplynutim dohodnutej doby nájmu.
8.3      Prenajímatel' môže od tjto zmluvy odstúpiť, 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  niektori  zo   svojich   povinností   prevzatých   touto   Zmluvou   alebo  právnymi  predpismi
a nezjedná nápravu ani v dodatočne poskytnutej lehote;

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

Účinky   odstúperua   a zánik  nájmu   nastáva  okamihom   doručenia  písomného  odstúpenia
Nájomcovi.    V takom   pripade   je   Prenajímateľ   oprávnený   v   písomnom   odstúpení   určiť   deň
vypratania Predmetu nájmu aj na neskorší deň ako je deň účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany nie
sú  pcivinné  si  z dôvc>du  takéhoto  odstúpenia  vrátiť  dovtedy  poskytnuté  plnenia,  pokial'  v tejto
Zmluve nie je uvedené inak. Odstúpenie nemá spätné účirLky.

Článok 9
Doručovanie

9.1       Písomnosti na základe tejto zmluvy sa doručujú druhej zmluvnej strane osobne alebo prostredníctvom
doporučenej  zásielky  na  adresu  uvedenú  v te].to  Zmluve.  Nájomca je  povinný  každú  zmenu  adresy
ohlásit'  Prenajímatel.ovi.  V pripade,  že  takúto  zmenu  neohlási,  je  Prenajímateľ  povinný  preverovať
aktuálnu    adresu    na    doručovanie    písomnosú'    Nájomcovi    v obchodnom/živnostenskom   registri
a v prípade rozporu zápisu adresy Nájomcu podl'a obchodného reg]stra s adresou uvedenou v záhlaví
tejto  Zmluvy  bude  doručovanie  prebiehať  na  adresu  uvedenú  v obchodnom/živnostenskom  registri.
Zásielka  sa  považuje  za  doručenú  v deň,  ked' j.u  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
kuriérskej služby sa zásielka považuje za doručenú dňom jej prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo
dňom, keď sa zásielka vrátila ako neprevzatá odosielatel'ovi.
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tlanok 10 
Zavere6ne ustanovenia 

10.1 Tato Zmluva nadobtida platnosf a zavazuje Zmluvne strany v deft, v ktorom ju podpigu opravnerti 
zastupcovia oboch ZmluvnYch stran. Ak nedojde k podpisaniu tejto Zmluvy v ten istk deft oboma jej 
Zmluvnymi stranami, za rozhodujitti den pre nadobudnutie jej platrtosti sa bude pokladaf deft, 
v ktororn druha zmluvna strana podpige Zmluvu neskor. 
Zrrtluva nadobticla tkinnosf &tom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv 
v sulade s ustanovenim § 47a Ob6ianskeho zakonnika. Najomca berie na vedomie, e na nadobudnutie 
66innosti Zmluvy sa vyiaduje jej zverejnenie prostrednictvom CRZ, s 6im sahlasi. 

10.2 Zmluvne strany sa zavazujit, le v pripade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktorych spinenie 
povalujii za podstatne, zositladia Zmluvu s aktualnym stavom, vo forme jej pisomnych dodatkov, ktore 
bud6 chronologicky 6islovane. Zmluvne strany sa dohodli, e zmluvnk vzfah zaloIeny touto Zmluvou 
sa s vynimkou ust. § 663 a nasl. ObEianskeho zakonnika o najomnej zmluve bude riadif prislugnyrni 
ustanoveniami zakona E. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika v platnom zneni. 

10.3 Zmluvne strany sa zavazuj6, e sa vyvarujil akychkorvek krokov, ktore by znemolnili, sfalili alebo 
spochybnili prava, povinnosti alebo zivazky, ktore sit predmetom tejto Zmluvy. 

10.4 Zmluvne strany sa dohodli, e pripadne spory tYkajtke sa zavazkov a povinnosti vplyvajticich z tejto 
Zmluvy sa zmluvne strany zavazuj6 prednostne riegif osobnym rokovanlm. 

10.5 Ak niektore ustanovenia Zmluvy nie sti celkom alebo s6asti tkinne alebo neskor stratia 66innosf, nie je 
tym dotknuta platrtosf ostatnych ustanoveni. Namiesto netkinnych ustanoveni a na vypinenie medzier 
sa poulije tiprava, ktora, pokiar je to pravne moine, sa o najviac priblauje zmyslu a 66elu Zmluvy, 
pokiar pri uzatvarart1 Zmluvy Zmluvne strany tilt° otazku brali do 6vahy. 

10.6 Zmluvrta strana berie na vedomie, e v sitvislosti so sprac-tivanim osobnych 6dajov a/alebo osobnych 
tidajov 61enov gtatutarneho organu, spolanikov/akcionarov, zamestnancov a poverenych os8b druhej 
zmluvnej strany je viazana povinnosfou ml6anlivosti v stilade s 6. 90 nariadenia Eur6pskeho 
parlamentu a Rady (E1:1) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzidcYch ()sob pri spractivani osobnYch 
6dajov a o vornom pohybe takychto 6dajov, ktorkm sa zruguje smemica 95/46/ES (vgeobecne 
nariadenie o ochrane tidajov) (d'alej len „Nariadenie") a ust. § 79 zakona 6. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobnYch 6dajov a o zrnene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov (dalej len 
„Zakon"). Zachovavaf ml6anlivosf podra tohto bodu zmluvy s6 povinni aj jej zamestnanci, jej 
gtatutarni zastupcovia, eenovia jej gtatutameho organu, kontaktne osoby ako aj ostatne osoby, ktore 
prichadzaj6 akymkorvek sposobom do kontaktu s osobnYmi 6dajmi. Povinnosf podra tohto bodu 
Zmluvy nad'alej trva' aj po zaniku Zmluvy bez obmedzenia, o Zmluvna strana berie na vedomie 
a nema voe tomu liadne vtjhrady. Zmluvna strana sa zavazuje vopred pou6if vgetky osoby podra 
tohto bodu Zmluvy o povinnosti zachovavaf mRanlivosf, a to aj po zaniku ich pravneho vzfahu k 
zmluvnej strane, a o rizikach a narokoch spojenych s porugenim tejto povinnosti. 

10.7 Zmluvna strana berie na vedomie, le druha zmluvni strana spracava jej osobne 6daje, osobne itclaje 
eenov jej gtatutameho orginu, gtatutarnych zastupcov, kontaktrtych osob a jej zamestnancov v 
nevyhnutnom rozsahu na ii6e1 pinenia podra tejto Zmluvy. Zmluvna strana zaroveii vyhlasuje, 
osoby podra prvej vety tohto bodu boli pou6ene o ich pravach v oblasti ochrany osobnych tIclajov 
a povinnosti zachovavaf ml6anlivosf, o potvrdzuje svojim podpisom. 

10.8 Zmluvne strany vyhlasuj6, le sit oboznamene s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatnymi pravnymi 
predpismi v oblasti ochrany osobnYch itdajov, Eo potvrdzuj6 svojim podpisom. 

10.9 Zmluvne strany vyhlasujti, e prijali nalelite organizane a technicice opatrenia na zabezpe6enie 
ochrany osobnych tidajov, a to najma pred ich zneulitim, zni6enim alebo stratou akymkorvek 

sposobom. 
10.10 Zmluvne strany, zhodrte kaida vyhlasuje, e je pine sposobila a opravnena na tento privny Ukon, 

nilcoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahuj6 ich slobodn6, vainu, uret6 
a zrozumiterml voru, prejaventl bez tiesne alebo napadne nevkhodnych podmienok. 

10.11 Zmluvne strany zhodne vyhlasujia, le si tilt° Zmluvu pozome preetali, jej obsahu porozumeli a na 
znak ich sahlasu so vgetkYrni jej ustanoveniami ju podpisuj6 opravnerti zastupcovia oboch zmluvnYch 
strait 
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10.12 Tato Zm1uva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, priC'om Prenajimater obdr21 jedno vyhotovenie a Najomca 

jedno vyhotovenie. 

10.13 NeoddeliternYmi prilohami tejto Zmluvy sU: 

Priloha 6.1 - Vypis z prislaneho registra 
Priloha 6. 2- Situa.ene vymedzenie Predmetu najmu v priestore - pOdorys 
Priloha e. 3- FaktUra - dewy)",  doklad v sUlade so zakonom e. 222/2004 Z. z. 
Priloha 6. 4 - PO2IARNOBEZPECNOSTNt POKYNY - „Novomestsky festival yin 2022" 
Priloha 5 - Kodex trhovnika „NovomestskY festival yin 2022" 
Priloha e. 6 - Usmemenie Mestskej easti Bratislava - Nove Mesta, oddelenie livotneho prostredia a tizemneho planovania 

k nakladaniu s odpadom pri prileiitosti konania podujatia „Novomestsky festival vfn 2022.." 

Zmluvna strana: 
EKO — podnik verejnoprospe§nych sluiieb 
zast: JUDr. Daniel Hulin (poverenY vedenim) 

EKO 

	

Halalovr 	 slava 

	

ICO: 004,4 	 387022 
I 	4322 

-.0  "1 

	  dria .13.10.2022 

odtla.Cok paiatky a podpis 
Zmlu 	 /c,-a//4/7,  

zast: 	7 	..... .. 

"\,/ 	 /0 • 
	  dna 	2022 

odtlaZok pe6iatky a podpis 

RuCiterske vyhlasenie 

• 

:fmto ako rudter 

vyhlasujem, e osobne spinim za Najomcu vS'etky povinnosti a zavazky Najomcu vo6 Prenajimaterovi 
podia tejto zmluvy a/alebo v sUvislosti s nou, ako aj podia inch zmluv, ktore maju uzavrete alebo 
v budUcnosti medzi sebou uzavni, pokiar ich tento nespini riadne a vas, a to aj bez osobitrtej vyzvy 

adresovanej Najomcovi. 

Zml 
	

ar 

/PM 1/1).rlar.: 	 , bytom 	 

 

 

mate('  





b.     vypnút. elektrické spotrebiče a odpojiť ich zo zásuvky.
13.  V pn'pade vzniku požiaru ;

a.     pokúsit' sa požiar uhasit' vlastným preno§ným hasiacim pristrojom;
b.     v   súvislc>sti   so   zdolávan]'m   požiaru   nevyvolať  bezdôvodne   požiamy   poplach,   vykonať

nevyhnutné opatrenia pre záchranu ohrozených osôb a na zamedzeriie šírenia požiaru;
c.     poskytnút.  pomoc  zasahujúcej  hasičskej  jednotke  a  na  výzvu  jej  velitel.a  poskytnúť  vecné

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

Integrovaný záchranný systém                                              i i2
Hasičský a záchranný útvar hl. mesta sR Bratislavy         150

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

0800 111 567
0850 111 727
0800 121 333

158
155, 16 155

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

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

"



Priloha 't". 5 k Zmluve 

Keiclex trhovnika „Novomests14 festival vin 2022" 

Kaidy predajca verkono'6nych trhov sa zavazuje dodthavaf Kodex dobreho trhovnika a vies f svojich 

predajcov k dodrliavaniu nasledovnych zasad: 

Svojim spravanirn a pristupom, ponukanymi produktami a sluibami a vzhradom na svoj stanok sa 

budem snaiif o maximalnu spokojnosf navgtevnikov. 
Budem dbaf na kvalitu a'6erstvosf ponakanYch tovarov, pochutin a sluiteb. 
KaZdeho zakaznika pozdravim a na zaver predajneho rozhovoru pod'akujem. 
Budem dbaf na poriadok, astotu a hygienu poniikanych tovarov a pochutin, stanku aj okoliteho 

priestoru ako aj pracovneho obleC'enia predajcov. 
Dodaim vgetky zmluvne podmienky najrnla stanku,budem chranif majetok a naklady 

prevadzkovatera, regpektovaf upozornenia spravcu trhov. 
Zabezpe6irn riadne ozngenie porulkanych tovarov, pochutin a slulieb viditernymi cenovkami. 

Budem separovaf recyklovaterny odpad vznikajuci pri prevadzke. 

Podra KOdexu dobreho trhovnika sa Najomca ako predajca zavazuje k nasledovnym povinnostiam, a to: 

original povolenia umiestnif na viditernom tnieste (pravy horn)", roh stanku) a na vyzvanie 

opravnertYch °sob sa preukazaf tYinto povolenim. 

pri predaji obCerstvenia: 

o preukazaf sa povolenim k annosti od prislugneho orginu verejneho zdravotnictva; 

o preukazaf sa doldadom o kupe biodegradovaternYch materialov; 

o dodriiavaf zasady osobnej hygieny, zabezpe6if v umyvacom dreze teCucu teplu vodu 

a vlastnit smetnit nadobu; 

o obsluhujiici personal musi mat' vyhovujuce pracovne oble&nie a musi by zdravotne 

a odbome sposobily; 

o vgetky potraviny vratane polamov musia byf znameho povodu, zdravotne negkodne, 
v spotrebnyc.h lehotich, podavane do nenavratnych obalov, v mieste konania akcie 

musia byf k nahliadnutiu doldady o nadobudnuti tovaru; 

o pri priprave a podivani pokrmov musi byf dodthavanY teplotny ref azec, v 
dostato6nom nmoistve musia byf zabezpe&ne chladiace zariadenia na usldacinenie 
potravin vyiadujiicich chladenie, nakladaf s tukom/olejom poui.itYm pri priprave 

jedal v salade s ustanoveniami zakona C". 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

Zmluvna strana: 

zast: 	  

odtla&k peCiatky a podpis 
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Výpis z Obchodného registra Okľesného súdu Bľatislava 1
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre pľávne úkony !

Oddiel:   Sro

obchodné m®no:

Sídlo:

lčo:

Deň záplsu:

Právna foma:

Pr®dmot činnostl:

Spoločnlci:

Výška vkladu každého
spoločníka:

Štatutáľny oľgán :

SYKORA FINE WINES, 8. r. o.

Vlnohradnícka 56
Llmbach 900 91

45 341 435

24.122009

Spoločnost' s ľučen ĺm obm®dzeným

kúpa tovaru na účely |ol`o predaja konočnómu spotreblteľovl
(maloobchod) a]el)o lným prevádzkovatol'om žlvnostl (veľkoobchod)

výroba nápo|ov

sprostredkovatol'ská činnosť v oblastl obchodu

sprostr®dkovatel'Ská člnnost' v oblasti služlob

sprostľ®dkovateľská čl nnost' v oblastl výroby

reklamnó a marketingovó služby

oľganlzovanlo ku[túrnych a iných spoloč®nských podujatí

prioskum trhu a vor®jnej mienky

Nina Paščáková

Llmbach 900 91

EETA7A*=
ý±
}vskóho 37

Bratlslava 851  01

Mgr. Milan  Kováčjk
Urbárska 456n s
Bratislava 85110

Mllan Kováčlk
Novomoského 28
Maľth 03® 01

#n"ä3áaE€5čáková
Llmbach 900 91

Adam Sýkoľa
Vklad:  § 000 EUR Splatonó:  5 000 EUR

Mgr. Nim Paščáková
( p- vklad )
Mgr. Nlm Paščáková
Vklad: 4 090 EUR ( poňažný `/klacl ) Splatoné: a 090 EUR

A-Sýkoľa
Vklad: 2 500 EUR Splatoné: 2 500 EUR

MIMllanKováčlk

MÚ.MilanKováčik
Vklad: 2 500 EUR Splatanó: 2 500 EUR

konat"

Vložka číslo:   62219fl3

(od : 24.12.2009)

(od: 24.12.2009)

(od: 24.12.2009)

(od : 24.12.2009)

(od: 24.12.2009)

(od:  24.12.2009)

(od: 24.12.2009)

(od:  24.12.2009)

(od : 24.12.2009)

(od : 24.12.2009)

(od: 24.12.2009)

(od: 24.12.2009)

(od: 24.12.2009)

(od: 24.05.2022)

(od : 2ó.12.2009)

(od: 22.04.2011  do: 22.08.2014)

(od: 24.12.2009 do: 21.04.20.1)

(od:  02.02.2017 do: 23.05.2022)

(od: 23.08.2014)

(od: 02.02.2017 do:  23.05.2022)

(od : 24.05.2022)

(od: 24.12.2009 do: 22.08.2014)

(od: 24.12.2009 do: 21.04.2011)

(od:  22.04.2011  do: 22.08.2014)

(od : 02.02.2017)



Konanl® menom
spoločnostl:

Zäkladné iman!e:

konatď

gg#€=6aščákova
Umbach 900 91
V2nlk tunkcie: 24"ml7

ä#37
Bratlslava 851  01
Vznlk funkcle: 24.12.2009

Miran Kováčik
Novom~28
Marth 036 01
V2nlk funkcl®:  24.12.2009

Mgr. MIlan  Kováčlk
Uľbáľska 45M S
Bľatisktva 85110
Vznlk funkcio:  2ó.12.2009

Mgľ. MIlan  Kováčik
Utbárska 456M S
Bratislava 851  10
V2nlk funkcie:  24.12.2009 Skončeni® funkcie: 08.08.2014

V mene spoločnostl koná a za ňu podp!si+je každý konatep samostatne,
s výnlmkou : a) scudzovanla nehnuteľností a lch zaťažo`/anla, b)
uzaiat`ĺáranlazmlúvoprevzatíbankovq|záruky,zmlúvopôžlčk®azmlú\/
o úvero, c) uzat`/áranla zmlúv a pľebenanla zá`/äzkov vo výške iiad
sumu 10.000,-EUR. kedy v meno spoločnostl konq|ú a za ňu podplsuJú
`/Šetcl konatolla spoločne.

Za spoločnost' koná a podpisLijo konatoľ samostatne. Podplsovanie za
spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačoném alebo napísanému
obchodnómu monu spoločnosti pľipq|ĺ konatoľ s`/qj podpis.

Za spoločnosť konq|ú a podplsu|ú konatella spoločne. V mene
spoločnostl konatelia podpLsujú lak, že k vytLačenému alebo
nnapĺsanému obchodnému menu spoločnosti pripqja svo|e `ĺlastnoručné
p+pisy.

9 090 EUR Rozsah splatenla: 9 090 EUR

5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR

Ďalšle právne skutočnostl:   obchodná spoiočnosť boia založená spoločenskou zmluvou zo dňa
10.112.2009 v zmysle ust. st 57.105 .153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znenĺ neskorších pľodplsov.

Zápisnlca z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 08.08.2014.

Dátum aktualLzácf® údajov:   19.10.2022

Dátum výplsu:                             20.10.2022

(od: 2ó.12.200g do:  01.02.2017)

(od: 02.02.2017)

(od : 24.12.2009)

(od:  24.12.2009 do: 21.04.2011)

(od: 22.04.2011  do: 22.08.2014)

(od:  23.08.2014 do: 22.08.2014)

(od: 02.02.2017)

(od: 23.08.201d do: 01.02.2017)

(od: 24.12.2009 do: 22.08.2014)

(od : 02.02.2017)

(od: 24.12.2009 do: 01.02.2017)

(od : 24.12.2009)

(od: 23.08.2014)

0 obchodnom registri SR | Návod na používanie ORl | Naša adresa ES2E
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 zápis do OR

Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)





Usmemenie Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, oddelenie životného
prostrediaaúzemnéhoplánovaniaknakladaniusodpadompripríležitosti

konania príležito stných trhov

1.     Prevádzkovatelia       vykonávajúci       predaj       nápojov,       občerstvenia,       potravín       ainého
nepotravinového    sortimentu    musia    mat'    povolenie    kčinnosti    od    príslušného    orgánu

verejného  zdravotníctva,  príp.  pÍsomné  oznámenie  o začatĺ  činnosti   v súlade  s  §  52  ods.  8
zák.  č.  355/2007  Z.z..

2.     Predaj  potravin, 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  byť  pracovníci  aj  potraviny  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
neskorších 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    udržiavať v čistote.
5.     Pre  zamestnancov  stánkov  s predajom  potravín,  pokrmov a  nápojov  musia  byť zabezpečené

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

vzdialenosti do  100 m.

7.     Nápoje a občerstvenie  podávať len do nenávratných obalov.
8.     Zariadenia   na   osobnú   hygienu  je   potrebné  vybavit'  dostatočným   množstvom   toaletných

potrieb   (tekuté   mydlo,   papierové   utierky,   dezinfekcia   na   ruky),   počas   podujatia   vnich
zabezpečit` dozor,  priebežné čistenie a dezinfekciu.

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



Faktúra č.                            36

( variabilný symbol )                202236

Dátum vystavenia     : 21/10/2022

Dátum dodania 22/1 0/2022
Dátumsplatnosti       : 22/10/2022

Konst.  symbol
Spec.  symbol

FÚ:                           pp
Banka dodávateľa 1

Zmluva / Obiednävka

Pr`ma  banka Slovensko, a`s.

1805707008 / 5600 8/10/2022BICKOMASK2X

lBAN  :     SK0456000000 001805707008

Ooc/ávaíe/'..                                      ičo:   oo49i87o  Dič:        2o2o887o22
lč   SK2020887022

EKO-PODNIK VPS

Halašova 20
832 90    Bratislava

Odberateľ :SYKORA FINE WINES, s. ľ. o.Vinohradnícka56

900 91   Limbach

lč0     45341435           DIČ  :    2022937004           ič  DPH:      SK2022937004

Názov a druh tovaru / služby Cena/MJ Celkom  Eur

Fakturujeme  vám  za  prenájom  obchodného  priestoru/verejného  priestranstva  na  prevádzku
vášho   predajno-prezentačnéhc>   zariadenia   na   podujatí   ,,Novomestský   festival   vín   2022``   konaný   dňa
22.10.2022   v     Mestskej   Tržnici   na   Šancovej   ulici   Č.112   Bratislava   nasledovne:

prenájom  obchodného   priestoru                                                                         20                                                  90.00                90.00

ZD    20%     :                            90.00

Spolu       :                      90.00

DAŇ    20%:                          18.00

TOTAL        :                      108.  00

K   ÚHRADE:                      108.00

Vystavil  :                      Pernecká oľga tel  :   44 259 920


