
DODATOK 1/2022 

K ZMLUVE 0 NAJME MAJETKU 20/0D/2021 ZO DA 03.05.2021 

Prenajimater: 
Nazov: 	 EKO-podnik verejnoprospegnSrch sluiieb 

Sidlo: 	 Halagova 20, 832 90 Bratislava 

V zashipeni: 	JUDr. Daniel Hulin, povereny vykonom funkcie riaditera 

00 491 870 

DPH: 	SK2020887022 

Bankove spojenie: 	Prima banka Slovensko, a.s., Bratislava 

Oslo 	 SK04 5600 0000 0018 0570 7008 

(d'alej len „Prenajimater") 

a 
NAJOMCA:  
Obchodne meno: 	Maso od Romana, s.r.o 

Sidlo: 	 Komarnicka 22 821 03 Bratislava - mestska as Ruiinov 
Zastapeny: 	MVDr. Filip Kovalovsky a Mgr. Roman Kona, konatelia 

51724341 

DPH: 	 SK2022660189 

RegistrovanY: 	Obchodny register OS Bratislava I, odd. Sro, vloika 6, 128639/B 
Bankove spojenie: 	FIOZSKBA - FIO banka 

(IBAN): 	SK47 8330 0000 0028 0146 0903 
Kontaktria osoba: 	Vilctor Caletka 
e-mail: 

(d'alej len „Najomca" a spolu s Prenajimaterom d'alej aj „Zmluvne strany"). 

uzatvarajil po vzajomnej dohode tento Dodatok Z. 1/2022 k 
Zmluve o najme majetku Z. 20/0D/2021 zo dna 03.05.2021 

(d'alej aj „Dodatok") 

danok I 

uvodne ustanovenia 

1.1 EKO — podnik verejnoprospegmich sluiieb aka Prenajimater a obchodna spoloZnosf Masa 
od Romana, s. r. o. ako Najomca uzatvorili dna 03.05.2021 Zmluvu o najme majetku 
6. 20/0D/2021 zo dna 03.05.2021 (d'alej len „Zmluva"), ktorej predmetom je najom Zasti 
majetku v spr6ve EKO — podnilcu verejnoprospegnych sluiieb za üelom prevadzkovania 
terasy pre zakaznikov svojej prevadzky v siibore Urban Residence. 



Článok 11

Predmet dodatku

2.1   Zmluvné   strany   sa   dohodli  na   tom,   že   pôvodné   ustanovenie   Článku   VI   Nájomné
a súvisiace platby, platobné podmienky, kaucia sa nahrádza novým znením a celý Článok
VI Zmluvy znie nasledovne:

Článokvl.

Nájomné a súvisiace platby, platobné podmienky, kaucia

6.9      Nájomca sa na zďklade tejto zmluvy zaväzuje platiť za užívanie predmetu nájmu nájomné.

6.10    Zmluvné  strany  sa dohodli na nájomnom vo výške 2,57 € za  1  m2, bez DPH  za každý  aj  začatý

mesiac trvimia nájmu, tzn. spolu 138,78 € za 54 m2 za mesiac bez DPH  . V prípade, že je nájomca

registrovaným  platcom  DPH,   k  nájomnému bude pripočítaná DPH  platná v čase  zdaníteľného

plnenia.   Cena   nájomného   bude   uvedená   vo  faktúrelsplátkovom   kalendári   -s náležitosťami
daňového dokladu v zmysle zďkona č. 22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

právnychpredpisov.

6.11    Nájomné  môže  prenajímateľ  valorizovať  na  základe  harmonizovaného  indexu  spotrebíteľských

cien oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku, zverejňovaného Štatistickým úradom SR,

pričom  T}ýchodiskovou  hodnotou  indexu  bude  hodnota  (výška)   indexu  vykázaná   Štatistickým
úradom  SR v mesíaci,  v ktorom prišlo k podpisu  tejto zmluvy.  Prvá valorizácia nájmu môže byť

uskutočnená   od   začiatku   2.   roku   trvanía   nájomného   vzťďhu.   Nájomné   môže  byť   následne

pravidelne  valorizované  každoročne  o mieru  nárastu  harmonizovaného  indexu  spotrebiteľských
cien  oproti  rovnakému  obdobiu  predchádzajúceho  roku.   Neuplatnenie  nároku  na  valorizáciu

prenajímateľom   k začiatku   nasledujúceho,   valorizácii   poďiehajúceho    roku   trvania   nájmu,
neznĹmená vzdanie sa nároku na nájomné zvýšené o hodnotu indexu.  Prenajímateľ je oprávnený

tento nárok uplatníť kedykoľvek za obdobie, kedy nárok vznťkol, hoci nebol uplatnený k začiatku

príslušného roku trvania nájomného vzťahu a nájomca je ho povinný uspokojiť v rovnakej výške,
ako keby bol tento náľok prenajímateľom uplatnený k začatiu plynutia príslušného nasledujúceho

roku trvania nájomného vzťahu. V prípade,  že prenajímateľ neuskutočnil valorizáciu nájomného

počas  niekoľkých  rokov,  je  oprávnený  valorízovať  nájomné kedykoľvek  neskôr  o hodnoty  indexov
všetkých rokov, kedy nedošlo k valorizácii. Takto valorizované nájomné platí počnúc uskutočnením

tejtovalorizácie.

6.12    Nájomné  je  splatné  mesačne  vopred,  najneskôr  do  posledného  dňa  príslušného  kalendárneho

mesiaca, za ktorý sa nájomné platí, a to bez ohľadu na to, či bola vystavená faktúra. Podkladom pre

platenie nájomného je táto zmluva. Nájomné sa považuje za uhradené dňom pripísania v prospech
účtu  prenajímateľa.  Prenajímateľ sa  zaväzuje  vystavíť  a zaslať  nájomcovi faktúru  na  príslušnú

dobu nájmu s náležitosťami daňového dokladu v zmysle zákona č. 22212004 Z. z. .



6.13    Nájomca   bude   hradiť   nájomné   bezhotovostným   prevodom   na   účet   premajímateľa,   uvedený

v záhlaví tejto zmluvy, pokíaľ prenajírnateľ neurčí inak.

6.14    Pre prípad omeškania nájomcu s úhradou akéhokoľvek splatného záväzku na poďklade tejto zmluvy

sa zmluvné strany dohodli na zrnluvnej pokute vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý deň

omeškania, s čím nájomca bez výhrad súhlasí.

6.15    Nájomca   nemá   právo   započítať   svoje   polil'adávky   alebo   nároky   voči   prenajímateľovi   proti

pohľadávkam alebo  nárokom prenajímteľa voči  nájomcovi  na nájomné  alebo  na platby  aní proti
iným  nárokom  alebo.pohľadávkam  prenajímateľa  voči  nájomcovi  vzniknutým  na  základe  alebo

v súvislosti  s touto  zmluvou  alebo  zadržiavať  a neplatiť nájomné  alebo  akékoľvek iné platby  (ich

časť)    podľa    zmlwy     zdôvodu    akýchkoľvek    nárokov    alebo    pohľadávok    nájomcu    voči

prenajímateľovi.  Nájomca  nie  je  oprávnený  svoje  pohľadá:vky  voči  prenajímateľovi  postúpiť  na
tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

6.16    Nájomca  má  nárok  na  pomernú  zl'avu  znájomného  iba  vtedy,  pokíaľ  nájomca  môže  predmet

nájmu  užívať  obmedzene len preto,  že  prenajímatel.  si  neplní  svoje  povinnosti  z  tejto  zmlwy.

Nárok   na   poskytnutie   zľavy   musĺ   byť   nájomcom   uplatnený   uprenajímateľa   písomne   bez

zbytc)čného   odkladu.    Pokiaľ   nebude   uplatnený   mjneskôr   do   troch   (3)   mesiacov   od   jeho

výskytu/vzniku, bez ďalšieho v celom rozsahu zariká.

6.17    Nájomca  týmto výslovne  súhlasí  s tým,  aby  mu prenajímateľ na plnenie poskytované podľa  tejto

zmlwy  vystavoval  elektronické  faktúry  a tieto  mu  následne  zasielal  elektronickou  formou  (e-

maílom).   Pokial'  prenajímateľ  zvolí  pre  jednotlivé  plnenie  elektronickú  faktúru  a jej   následné

elektronické doručenie, nie je povinný vystaviť faktúru v inej (listínnej) forme.

6.18    Za účelom elektronickej fakturácie si nájomca volí adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pričom

v prípade  z;meriy  či  doplnenia  ďalšej  adresy  je  povimý  doručiť  svoju  požiadavkuloznámenie  o

zmene  prenajímateľom   aspoň  päť  (5)  pracovných  dní  pred  požadovanou   účinnosťou   takejto

zmerľy.  Prenĺijímatď  si vylmdz;uje právo  overiť si sprá:vnosť poskytnutej  adTesy  kontrolným  e-

mailom,   a to  kedykoľvek  počas   trvania  vzťahu  založeného   toutci  zmluvou.   Nájomca  zároveň

súhlasí s tým,  že prenajímateľ je oprávnený za účelom zabezpečenia vierohodnosti, neporušenosti

obsahu  a čítateľnosti  elektroníckých faktúr  využívať formát  .pdf  alalebo  akýkoľvek  iný  obdobný

elektronic:ký formát, prípadne faktúry  opatriť zaručeným elektronickým podpisom (formát  .asice,

prípadne .xzep) alebo heslom. Elektronická fiaktúra sa považuje za doručenú najneskôr tretim dňom
odo  dňa jej  odoslania  na  e-mailovú  adresu  nájomcu,  a to  bez  ohľadu na  to,  či  sa s ňou nájomca

reálne oboznámi.

6.19    Nájomca   sa   zaväzuje   zaplatiť   prenajímateľovi   vhotovosti   pri   podpise   tejto   zmluvy   alebo

bez:Iwtoi)ostne pred podpiscm zmluvy (o čom pri podpise zmlwy predloží nájomca prenajímateľovi



potvrdenie  o uskutočnení  neodvolateľnej bezhotovostnej  platby)  zábezpeku za  nájomné  (d.alej  len

„Kaucia`` ) vo výške zodpovedajúcej sume vo 7ľýške 1.000,-€. Kaucia nepodlieha úročeniu.

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

3.1

Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  Kaucia  zabezpečuje  všetky  peňažné  nároky  prenajímateľa  voči

nájomcovi vyplývajúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s ňou.

V prípade,  ak nájomca nesplní  včas  svoje  záväzky  vzniknuté  m základe  tejto  zmluvy, prípadne

súvisiace   s   ňou   alebo   ich   splní   iba   čiastočne,   je   prenajímateľ   oprávnený   uspokojiť   svoju

pohľadávku  zo  zloženej  Kaucie  vrátane  príslušenstva,  a  to  do  výšky  nájomcovho  nesplneného
záväzku. Použitie Kaucie alebo jej časti oznámi prenajímateľ nájomcovi písomne.

V prípade, ak Kaucia alebo jej  časť bude použitá prenajímateľom v zmysle predchádzajúceho bodu

zmluvy,   nájomca   je   povinný   Kauciu   doplniť   tak,   aby   celá   suma   Kaucie   zodpovedala  výške

dohodnutej podľa bodu 6.11 zmluvy, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do sedem (7) dní

po tom, čo bol na to písomne vyzvaný zo strany prenajímateľa. Nedoplnenie Kaucie sa považuje za
závažné porušenie tejto zmluvy s právom prenajímatel'a od nej odstúpit'.

V prípade,  ak  nájom  skončí  pred  uplynutím  dohodnutej  doby  nájmu  alebo  do  lehoty  dvoch  (2)

mesiacov  po   začatí   doby   nájmu   z dôvodov   na   strane   nájomcu,   prepadá   Kaucia   vprospech

prenajímateľa  ako  zmluvná pokuta,  ak sa zmluvné  strany  písomne nedohodnú inak,  čím nie  sú
dotknuté íné nároky prenajímateľa, vyplývajúce z takéhoto ukončenia nájmu.

Vprípade,   že   nájom   skončí  z dôvodu  nezakladajúceho  nárok  podľa  bodu  6.15   tejto   Zmluvy,

nespotrebovaná  časť  Kaucie  sa  po  započítaní  všetkých  nárokov  zo  strarLy  prenajímateľa  voči

nájomcovi vráti nájomcovi na zákJade jeho písomnej žiadosti, a to do 30 dnĺ po doručení písomnej

žiadostiprenajímateľovi``.

Článok 111

Spoločné a záverečné ustanovenia

Zmluvné   strany   sa   dohodli   na   tom,   že   ostatné   ustanovenia   Zmluvy`  zostávajú

nezmenené.
3.2     Tento Dodatok sa  vyhotovuje písomne.  Akékoľvek zmeny alebo  doplnky k nemu,  či k

Zmluve  je  možné  robit'  len  formou  písomných  dodatkov  podpísaných  oprávnenými

3.3

zástupcami oboch Zmluvných strán.
Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  tento  Dodatok  k zmluve  nadobúda  platnosť  dňom
01.11.2022  a  účinnosť  nadobúda  po  jeho  zverejnení  podľa  ustanovenia  §  5a  zákona  č.

211/2000  Z.  z.  o  slobodnom prístupe  k  informáciám  a  o  zmene  a  dophení  niektorých
zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  v  súlade  s ustanovením  §  47a  Občianskeho



zakonnika. Najomca berie na vedomie, e na nadobudnutie itamosti tohto Dodatku sa 

vyZaduje jeho zverejnenie, s 6im sithlasi a nema vo'Ci tomu liadne vjthrady. 

3.4 Zmluvne strany prehlasujit, e si tento Dodatok preatali, jeho obsahu porozumeli a na 

znak sithlasu ho opravneni zastupcovia oboch zmluvny/ch stran podpisujit ako prejav 

svojej slobodnej, vairtej a ureltej vole. 

3.5 Zmluvne strany vyhlasujit, le st si vedome vgetk3'rch nasledkov vyplYrvajucich z tohto 

Dodatku, ich zmluvna vornosf nie je ni`6im obmedzena a Ze im nie sit zname okolnosti, 

ktore by im branili platne uzavrief tento Dodatok. V pripade, e taka okolnosf existuje, 

zodpovedajit za gkodu, ktora vznikne zmluvnej strane tohto Dodatku na zaklade tohto 

vyhlasenia. 

	

3.6 

	

	Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, kaidyr s platnosfou 	originalu, 

priCom Prenajimater obdril po dvoch (2) vyhotoveniach a Najomca obdrif po jednom (1) 

vyhotoveni Dodatku. 

Priloha 6'. 1 — Faktora/Splatkoq kalendar — dañov doklad v milade so zakonom L 722/2004 Z.z. 

Zmluvna strana: 
EKO — podnik verejnoprospegnkch shdieb 
zast. JUDr. Daniel Hulin, poverenyf vytkonom funkcie riaditera 

	  cltia 
odt1a6ok pthatky a podpis 

Zmluvna strana: 
zast.: zast: MVDr. Filip Kovalovsk)i a Mgr. Roman Kona konatelia 

	  diia 
odtla&k peelatky a podpis 



EKO - podnik verejnoprospegnYch sluiieb, Halaova 20, 832 90 Bratislava 

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

Cislo atu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 	 IC DPH: SK2020887022 

FAKTORA Z. 12022254 

Variabilny symbol: 12022254 

K zmluve 	20/0D/2021 

UeI najmu: prevadzkovanie terasy na konzumaciu jedla a napojov pre zakaznikov 

Predmet podnikania: ktipa tovaru za tiZelom jeho predaja konet'nernu spotrebiterovi 

     

     

  

Odberater: Maso od Romana, s.r.o. 

Adresa: Komarnicka 22, 821 03, Bratislava - mestska 6asf Ruiinov 

ICO: 51 724 341 	 IC DPH: SK2120768595 

Prevadzkaren: t'asf obec. pozemku v okrese Bratislava III. 	plocha: 	54,00 m2  

jednotkova 	jednotka 	mnoistvo jednotka 	spolu [C] 	spolu [C] 

cena rone 	mesane Z 

  

 

Predmet najmu 

     

zaujatie priestoru 
	

30,84 	 54,00 m2 	 1 665,36 	138,78 

Celkom za predmet najmu: 	 1 665,36 	138,78 

Celkom za sluiby [V+N]: 	 0,00 	 0,00 

1. Tepla atkova voda 	 0,0000 €/m3/rok 	0,00 m3 	 0,00 	 o,00 

2. Vzduchotechnika 	 0,0000 €/m2/rok 	0,00 m2 	 0,00 	 0,00 

3. Chladenie 	 0,0000 €/m2/rok 	0,00 m2 	 0,00 	 0,00 

4. Poriadkova sluiba/Vlastna ochrana 	 0,0000 €/m2/rok 	0,00 m2 	 0,00 	 0,00 

5. Upratovanie 	 0,0000 €/m2/rok 	0,00 m2 	 0,00 	 0,00 

6. Deratizacia/dezinsekcia/dezinfekcia 	 0,0000 €/m2/rok 	0,00 m2 	 0,00 	 0,00 

7. Fond tidriby a °pray 	 0,0000 €/naj./rok 	 0 najomca 	 0,00 	 0,00 

8. Hygienicke zariadenia 	 0,0000 €/naj./rok 	0,0 koeficient 	0,00 	 0,00 

	

Spolu za sluiby "V": 	 0,00 

9. Elektricka energia priama 

10. Elektricka energia reiljna 

0,3200 €/kWh 	 0,00 kWh/rok 	0,00 	 0,00 

0,0000 €/m2/rok 	0,00 m2 	 0,00 	 ono 

 

          

0,00 

 

            

11. Odpad zakladq 

12. Odpad zvci§enY 

13. Odpad zniienti 

0,0000 €/prev./rok 

0,0000 €/previrok 

65,0000 €/previrok 

      

            

0,00 

14. Kurenie 	 0,0000 €/m2/rok 	0,00 m2 	 0,00 	 0,00 

15. Vodne a stone 	 2,0120 €/m3/rok 	0,00 m3 	 0,00 	 0,00 

16. Zraikova voda 	 0,0000 €/m2/rok 	0,00 m2 	 0,00 	 0,00 

Spolu za sluiby "N": 	 0,00 

14.11.2022 

Vystavil: 
	

Prevzal: 



EKO -podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Br@tislava

Bankové spojenie: Prima  banka slovensko, a.s.                                                                                                                          lčo: 491870

Či'slo účtu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008                                                                                                                                 lč DPH: SK2020887022

SPLÁTKOVÝ   KALENDÁR  -   FAKTÚRA

Vaľlabilný symbol:     i2o2225a            (Zhodný vs používať pľl všetkých jednotllvých  úhradách faktúry !)

l( zmluve či'slo:     20/OD/2021

0dbeľateľ:     Mäso od  Romana, s.r.o.

Adresa:     Komárnická 22, 82103,  Bratislava -mestská čast` Ružinov

lčo:     51724341                                           lč DPH:  SK2120768595

Ceny sú uvádzané  v  €

nájom             nájom               nájom               služby               služby               služby            spolu                 uhradiť do           dátum dodania

pol.Č.      bezDPH         DPH20%         sDPH                  bezDPH            DPH2o%         sDPH               kúhrade                                               nájmuaslužieb

0,00                   0,00                  0,00              166,54             30.11.2022               30.11.2022

0,00                    0,00                   0,OC)               166,54              31.12.2022                31.12.2022


