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ZMLUVA Z. 02./0D/2023 0 NAJME MAJETKU 

elinok 1 
Zmluvne strany 

PRENAJiMATEE 
Nizov: 
so sidlom: 
ZastUpeny: 
ItO: 

DPH: 
Bankove spojenie: 
eislo U6tut 
e-mail adresa: 
/d'alej aj „Prenajimater"/ 

a 

NAJOMCA 
Nizov: 
so sidlom: 
Zastitpenk: 

DPH: 
Zapisank v: 
Mail: 
Tel. kontakt:  

EKO - podnik verejnoprospeinych sluiieb 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr. Daniel Hulin povereny vykonom funkcie riaditera 
00 491 870 
SK2020887022 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 

Pekovps.sk  

Silvia Viragova 
Heyrovskeho 11, 841 03 Bratislava 
Silvia Viragova 

nenodnikater 
@gmail.com  

+421 

/d'alej aj „Najomca" a spolu s Prenajimaterom cralej aj „Zmluvne strany"/ 
uzatvarajti v zmysle § 663 a nasl. zakona Z. 40/1964 Zb. Obdansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov a prislugnYmi 
ustanoveniami Obchodneho zakonnIka a zakona Z. 116/1990 Zb. o najme a podnajme nebytovych priestorov, v zneni neskorgich 
predpisov. 

Zmluvu o najme majetku 
/ d'alej len ako „Zmluva" / 

tlinok 2 

throcine ustanovenia 

	

2.1 	Prenajimater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podra zakona Z. 377/1990 Zb. o hlavrtom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v platrtom znerti, v spojeni s uznesenim Z. 2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupiterstva 
mestskej Zasti Bratislava — Nave Mesto, konaneho dna 20.12.1990, ktory vykonava spravu majetku Mestskej Zasti Bratislava 
- Nove Mesto, Junic_ka 1, Bratislava alebo majetku, ktory bol mestskej Zasti zverenk. 

	

2.2 	Najomca nie je podnikaterskkm subjektom a ma zaujem o prenajom pozemku na sukromne tkely, ktory je v sprave 
prenajimatera. 

tlanok 3 
Predmet zmluvy a Predmet najmu 

	

3.1 	Predmetom tejto Zmluvy je Uprava pray a povinnosti Zmluvnych start pri najme Zasti majetku v sprave Prenajimatera 
v prospech Najomcu. 

	

3.2 	Prenajimater vyhlasuje, e vykonava spravu nasledujucej nehnuternosti — pozemku, nachadzajUceho sa v okrese Bratislava 
obci Bratislava — mestska Zasf Nave Mesto, k. U.: Nove Mesto, parcela C. 11488, o vymere 3.080 m2, druh pozemku 

zastavana plocha a nadvorie, parcela registra „C", ktory je zapisany na liste vlastnictva Z. 2382, vedenom Okresnkm Uradom 
Bratislava, katastralnym odborom, ktory je vo vlastnictve Ellavneho Mesta SR Bratislava (cralej len „Pozemok"). Pozemok 
je v sprave Mestskej Zasti Nave Mesto, ktora ho zverila do spravy Prenajimatera. 
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3.3 	Prenajimater prenechava east' majetku definovaneho v bode 3.2 tohto elanku Zmluvy do doeasneho uiivania east' pozemku, 
ktorjr tvori v easti spevnena plocha a plocha bez porastu a stavebqch objektov o celkovej rozlohe 30 m2 vratane 

prislugenstva /cralej aj „Predmet Najmu"/ za o sa Najomca zavazuje hradit' Prenajfmaterovi najomne dohodnute v tejto 
Zmluve. Situaene vymedzenie easti pozemku, ktork ma byf Predmetom najmu podia tejto Zmluvy tvori Prilohu e. 2 tejto 
Zmluvy. Najomca vyhlasuje, e taketo vymedzenie Predmetu najmu je dostatotne zrejme a ureite, prieom situaene 
vymedzenie, ktore tvori Prilohu e. 2 tejto Zmluvy sahlasi podra osobnej obhliadky so stavorn na mieste samom a voei 
takemuto vymedzeniu nema vOrady a sithlasi s tSrm, eo ma t-vorif Predmet najmu. 

danok 4 
(feel najmu 

	

4.1 	Predmet najmu sa prenajima Najomcovi za tkelom parkovania na predmete najmu. 

	

4.2 	Najomca nie je opravnenk bez predchadzajticeho pisornneho sithlasu vyulivaf Predmet najmu na in iteel ako dohodnuqr 
v tejto Zmluve. 

	

4.3 	Najomca podpisom Zmluvy potvrdzuje, le sa osobnou obhliadkou oboznamil so stavom Predmetu najmu a tento je v stave 
sposobilom na dohodnuqr iteel a nevykazuje liadne vady, ktore by mu branili v uIvanI Predmetu najmu na iteel 
dohodnutk touto Zmluvou a le od Prenajimatel'a sa nevyiaduje Iiadna laprava, prispOsobenie, pripadne me pinenie 
vratane zabezpeeenia suhlasov itradov v sirvislosti so stavom a vlastnosfami Predmetu najmu v ease jeho odovzdania. 
Najomca d'alej vyhlasuje, le bol zo strany Prenajimatera oboznamen3.7 s pristupov)"rmi komunikaciami na Predmet najmu 

a prevadzkovcrm poriadkom arealu vzfahujtkim sa k pozemku (vo forme platneho VZN MC BA — Nove Mesto 1/1997), 
ktoreho sueasfou je Predmet najmu. 

Clanok 5 
Doba najmu 

5.1. Zmluva sa uzatvara na dobu ureitit, a to od 0/01.2023 do 2.1.2028. 

lanok 6. 

Najomne a siivisiace platby, platobne podmienky, kaucia 

	

6.1 	Najomca sa na zaklade tejto zmluvy zavazuje platif za ulivanie predmetu najmu ruijomne. 

	

6.2 	Zmluvne strany sa dohodli na najomnom vo v3igke 270,- bez DPH za rok .V pripade, e je najomca registrovaqm platcom 

DPH, k najomnemu bude pripoeftane DPH platna v ease zdaniterneho pinenia. Cena najomneho bude uvedena vo 

fakture/splatkovom kalenclari — s naleIitosfami danoveho dokladu v zmysle zakona e. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v zneni neskorgich privnych predpisov. 

	

6.3 	Najomne rnoie prenajimater valorizovaf na zaklade harmonizovaneho indexu spotrebiterskSfch cien oproti rovnakemu 

obdobiu predchadzajtkeho roku, zverejitovaneho tatistic14m uradom SR, priCom qchodiskovou hodnotou indexu bude 

hodnota (v)igka) indexu vykazana gtatistickjim aradom SR v mesiaci, v ktorom priglo k podpisu tejto zmluvy. Prva 

valorizacia najmu mede byf uskutoenena od zaeiatku 2. roku trvania najomneho vzfahu. Najomne mole byf nasledne 

pravicielne valorizovane kaidorotne o mieru narastu harmonizovaneho indexu spotrebiters4ch cien oproti rovnakemu 

obdobiu predchadzajaceho roku. Neuplatnenie naroku na valorizaciu prenajimaterom k zaeiatku nasledujuceho, 

valorizacii podliehajtkeho roku trvania najmu, neznamena vzdanie sa naroku na najomne zqgene o hodnotu indexu. 

Prenajimater je opravnem'r tento narok uplatnif kedykorvek za obdobie, kedy narok vznikol, hod nebol uplatnenSi 

k zaeiatku prislugneho roku trvania najomneho vzfahu a najomca je ho povinmi uspokojif v rovnakej vS7gke, ako keby bol 

tento narok prenajimaterom uplatnenjr k zaeatiu plynutia prislugneho nasledujuceho roku trvania najomneho vzfahu. 

V pripade, e prenajimatel neuskutcail valorizaciu najomneho poeas niekorkkch rokov, je opravneny" valorizovaf 

najomne kedykorvek neskor o hodnoty indexov vgetk5rch rokov, kedy nedoglo k valorizacii. Takto valorizovane najomne 

plati poentk uskutoenenfm tejto valorizacie. 
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6.4 	Najomne je splatne mesaZne vopred, najneskor do posledneho dna prislugneho kalenclarneho mesiaca, za ktorYr sa najomne 

plati, a to bez ohradu na to, 6i bola vystavena faktdra. Podkladom pre platenie najomneho je tato zmluva. Najomne sa 

povaluje za uhradene dnom pripisania v prospech d6tu prenajlmatera. Prenajimater sa zavazuje vystavif a zaslaf 

najomcovi faktin-u na prislugna dobu najmu s nalelitosfami danoveho dokladu v zmysle zakona 222/2004 Z. z.. 

	

6.5 	Najomca bude hradif najomne bezhotovostnyrm prevodom na et prenajimatera, uvedenk v zahlavi tejto zmluvy, pokiar 

prenajimatet neurC1 inak. 

	

6.6 	Pre pripad omegkania najomcu s dhradou akehokorvek splatneho zavazku na podklade tejto zmluvy sa zmluvne strany 

dohodli na zmluvnej pokute vo vyrgke 0,05% denne z dlinej sumy za kaldyr den omegkania, s ern najomca bez vyrhrad 

	

6.7 	Najomca nerna pray° zapoataf svoje pohradavky alebo naroky voa prenajimaterovi proti pohradavkam alebo narokom 

prenajimatera vat najomcovi na najomne alebo na platby ani proti inyrrn narokom alebo pohradavkam prenajimatera voi 
najomcovi vzniknutfrm na zaklade alebo v suvislosti s touto zraluvou alebo zadrliavaf a neplatif najomne alebo akekorvek 

me platby (ich 6asf) podra zmluvy z dovodu akyrchkorvek narokov alebo pohradavok najomcu vo6i prenajimaterovi. 
Najomca nie je opravnertyr svoje pohradavky vat prenajimaterovi postdpif na tretiu osobu bez predchadzajticeho 

pisomneho sdhlasu prenajimatera. 

	

6.8 	Najomca ma narok na pomernd zravu z najomneho iba vtedy, pokiar najomca mole predmet najmu ulivaf obmedzene len 

preto, le prenajimater si nepinl svoje povinnosti z tejto zmluvy. Narok na poskytnutie zravy must' byf najomcom uplatnenk 

u prenajimatera pisomne bez zbyto6neho odkladu. Pokiaf nebude uplatnenyr najneskor do troth (3) mesiacov od jeho 

vyrskytu/vzniku, bez cralgieho v celom rozsahu zanika. 

	

6.9 	Najomca tYrmto vjrslovne sahlast s tin, aby mu prenajimater na pinenie poskytovane podra tejto zmluvy vystavoval 

elektronicke faktdry a tieto mu nasledne zasielal elektronickou formou (e-mailom). Pokiar prenajimater zvoli pre jednotlive 

pinenie elektronickd faktdru a jej nasledne elektronicke doruZenie, nie je povinq vystavif faktiu-u v inej (listinnej) forme. 

6.10 Za 11Z•e1om elektronickej fakturacie si najomca you adresu uvedend v zahlavi tejto zmluvy, pri&m v pripade zmeny éi 

dopinenia d'algej adresy je povinnyr doruZif svoju poliadavku/oznamenie o zmene prenajimaterovi aspon paf (5) 

pracovnkch drif pred poiadovanou tkinnosfou takejto zmeny. Prenajimater si vyhradzuje pray° overif si spravnosf 
poskytrtutej adresy kontrolnyrm e-mailom, a to kedykorvek paas trvania vzfahu zalol'eneho touto zmluvou. Najomca 

zaroven sdhlasi s tyrrn, le prenajimater je opravnenk za üeIom zabezpeCenia vierohodnosti, neporugenosti obsahu 
a titaternosti elektronid4ch faktdr 	format .pdf a/alebo akkkorvek in obdobnk elektronicicyr format, pripadne 
fakthry opatrif zarOertyrm elektronicky'm podpisom (format .asice, pripadne aczep) alebo heslom. Elektronicka faktdra sa 

povaluje za dorueend najneskor tretim &tom odo dna jej odoslania na e-mailovit adresu najomcu, a to bez ohradu na to, 
sa s nou najomca realne oboznami. 

tlanok 7 

Priva a povinnosti ZmluvnSich stran 

	

7.1 	Prenajimater Mom za&tia najmu prenechava predmet najmu najomcovi na uiivartie s tyrrn, e najomca je od tohto dna 

opravnertYf predmet najmu v sii1ade s tkelom najmu ulivaf. Skutoenosf, le najomca nevyuiiva predmet najmu od prve.ho 
dna za6atia najmu nema vplyv na povirtnosf najomcu platif najomne. 

	

7.2 	Prenajimatel' je paas celej doby najmu opravnenyr vstdpif na predmet najmu, vykonavaf na nom dkony, ktore stivisia so 

sarnotnyrm predmetom najmu, voiS omu najomca nerna vYrItrady. Prenajimater je zaroven opravnenyr kontrolovaf,ci 
predmet najmu uliva vyrlane najomca v dohodnutom rozsahu a dohodnutyrm sposobom. 

	

7.3 	Zmluvrte strany sa dohodli na torn, le najomca je povinnyr polas trvania najmu zabezpeCif na vlastne naklady ochranu 

predmetu najmu. Zaroven sa zmluvne strany dohodli na torn, le najomca nie je opravnenyr zriad'ovaf na predmete najmu 
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žiadne  stavby  a ani  vykonávať  akékol'vek  stavebné  úpravy  bez  predchádzajúceho  pi'somného  súhlasu  prenajímatel'a.

Súčasťou súhlasu bude zároveň vymedzenie záväzných podmienok pre nájomcu v súvislosti s odsúhlasenými stavebnými

úpravami, pričom pri ich porušení pôjde o podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.4        Nájomca  je  povinný   využívat.  predmet  nájmu   na   vlastné  náklady  a  s maximálnou   možnou   mierou  starostlivosti

a opatmosti.   Nájomca  je  povínný  pri  užívani'  predmetu  nájmu  rešpektovat'  nariadenia   pri'slušnej   mestskej   časti   či

akýchkol'vek  verejných  inštitúcií  (najmä,  nie  však  výlučne  správnych  orgánov),  nočný  kl'ud  a udržiavat.  poriadok  na

predmete nájmu. Porušenie ktorejkol.vek z týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy, s právom

prenajímatel'a od nej odstúpit'. Pre účely nočného kl'udu sa nájomca zaväzuje prevádzkovat. predmet nájmu denne najskôr
od 06:00 hod. a najneskôr do 22:00 hod..

7.5

7.6

7.7

Nájomca nie je oprávnený poverit' na užívanie predmetu nájmu tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu

prenajímateľa.  Nájomca  sa  zaväzuje  nepoužit'  pri  uži'vaní  predmetu  nájmu  osoby,  ktorých  využitím  by  dochádzalo
k porušovaniu predpisov o nelegálnom zamestnávaní.

Nájomca  je  povinný  zabezpečiť,  aby  všetky  osoby,  ktoré  sa  budú  nachádzat'  na  predmete  nájmu  boli  preukázatel'ne

oboznámené s predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (najmä, nie však výlučne zákon č. 124/2006 Z.

z.  o bezpečnosti  a ochrane zdravia  pri  práci  a o zmene a doplnení niektorých zákonov)  a predpismi na úseku  požiarnej

ochrany. Nájomca je povinný na požiadanie prenaji'matel'a predložit' mu bezodkladne doklady preukazujúce splnenie tejto

povinnosti.

V prípade, ak pri plnení zmluvy dôjde na predmete nájmu k akémukol'vek ohrozeniu alebo znečisteniu predmetu nájmu

alebo  životného  prostredia,  zodpovedá  za  toto  v plnej  miere  výlučne  nájomca  a je  povinný  tento  vzniknutý  stav

bezodkladne a na vlastné náklady napravit.. Taktiež je nájomca povinný nahradit' prenajímatel'ovi všetku škodu, ktorá mu

vznikne v súvislosti s porušeni'm tohto ustanovenia, či zmluvy ako celku.

7.8         Nájomca je povinný pri plnenĺ zmluvy predmet nájmu denne udržiavať v čistote a kontrolovat' jeho stav. Porušenie tejto

povinnosti sa považuje za podstatné.
7.9         Nájomca zodpovedá za všetku škodu na majetku, ako aj na zdravi', ktorá vznikne v súvislosti s plneni'm tejto zmluvy.

7.10      Zmluvné strany sa dohodli na tom, že nájomca ).e povinný poskytovať prenajímatel'ovi v rámci tejto zmluvy a pri jej plnení

len pravdivé vyhlásenia a správne údaje.

7.11       Nesplnenie akejkol`vek povinnosti nájomcu,  uvedenej v tejto zmluve sa  považuje za jej podstatné porušenie s následkom

vzniku práva prenajímatel'a od tejto zmluvy odstúpit`.

7.12      Nájomca je povinný predmet nájmu po skončení trvania nájmu vrátit' prenaji'matel'ovi v stave, v akom ho od neho prevzal,

t.j. čistý a bez akýchkol'vek stôp po uži'vani'. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pokiaľ nedôjde k vráteniu predmetu

nájmu do pôvodného stavu ku dňu skončenia nájmu, prenaj.ímatel' je c)právnený vyzvat' nájomcu na nápravu a poskytnút.

mu  k tomu  primeranú  lehotu,  maximálne  však  pätnást'  (15)  pracovných  dní  odo  dňa  odoslania  výzvy.  Ak  k náprave

nedôjde ani na výzvu, je prenajímatel' oprávnený, nie však povinný, (i) vykonat' nápravu sám na náklady a zodpovednosť

ná).omcu,  (ii)  vytvorit` zoznam hnutel'ných vecí  nachádzajúcich  sa na  predmete nájmu, tieto  premiestniť a uskladniť na

náklady  a zodpovednosť nájomcu,  ako  aj  (iii)  vytvorit' zoznam  hnutel'ných vecí  nachádzajúcich  sa  na  predmete  nájmu

a tieto vykúpit. za sumu 50,- €,  s čím nájomca súhlasi' a nemá voči  tomu žiadne výhrady.  Právo vykúpit' všetky spísané

hnutel'né  veci,  ktoré  sa  budú  po  skončení  nájmu  a mámej  výzve  na  ich  odpratanie  (výzva  k náprave  podl'a  tohto

ustanovenia  zmluvy)  nachádzat'  na  predmete  nájmu  je  prenajímatel'  oprávnený  uplatnit'  si  oznámením  odoslaným

nájomcovi. Prenajímatel. je oprávnený úhradu uvedenej sumy realizovať aj formou  započítania tejto pohl'adávky nájomcu

voči svojim splatným pohradávkam. Pre účely tohto ustanovenia sa suma odplaty za výkup stáva splatnou dňom odoslania

oznámenia o uplatnení práva výkupu. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú a prenajímatel' nadobúda vlastnícke právo

k vykúpeným veciam dňom odoslania oznámenía o uplatnení práva výkupu.



danok 8 

Skoneenie zmluvy a sankcie 

	

8.1 	Prenajimaterje opravne4 od tejto zmluvy odstupif z dovodov uvedenkch v Obchodnom zakonnfku ako aj pre podstatne 

porugenie tejto zmluvy. 

	

8.2 	OdstUpenim od zmluvy zanikajU vgetky prava a povinnosti stran zo zmluvy s inkami ex nunc, okrem prava na nahradu 

gkody, na zaplatenie zmluvnej pokuty a pray a povinnosti, ktore podra zakona alebo ich charakteru majit trvaf aj po 

skoneeni platnosti a U6innosti tejto zmluvy (napr. zakaz zapoeitania ei postupenia pohradavok a pod.). 

	

8.3 	Zmluvne strany sa dohodli na moinosti qpovede pre kalchi zo zmluvnjtch stran z akehokorvek dOvodu alebo aj bez 

udania dovodu. Vh3ovedna lehota je v takomto pripade tri (3) mesiace a zaeina plynaf odo dna nasledujimeho po dorueeni 

1.5'rpovede druhej zmluvnej strane. 

	

8.4 	Najomca je povin4 zaplatif prenajimaterovi za kalde porugenie svojej povinnosti, vypVrvajUcej z tejto zmluvy, zmluvnU 

pokutu. Zmluvne strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo vke 200,- E za kalde jednotlive porugenie povinnosti 

najomcom. Prenajimater ma zaroven pray° poladovaf popri zmluvnej pokute od najomcu aj uhradenie vzniknutej gkody 

v celom rozsahu, ktora mu vznikne z dovodu porugenia povinnosti najomcu. 

	

8.5 	Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknute pray° na nahradu gkody, a to v celom rozsahu. Zaplatenim zmluvnej pokuty 

nezanike povinnosf, ktorej spinenie je zabezpeeene zmluvnou pokutou, pokiar prenajimater pisomne nevyhlasi, le na 

spineni povinnosti ul d'alej netrva. 

	

8.6 	Zmluvne strany sa dohodli na tom, le najomca nie je opravnenjr bez predchadzajUceho pisomneho suhlasu prenajimatera 

(s overenSrm podpisom gtatutarneho organu prenajimatera) postUpif d previesf na tretiu osobu akekorvek prava alebo 

povinnosti, ktore mu vznikli na zaklade alebo v sUvislosti s touto zmluvou. 

	

8.7 	Zmluvne strany sa dohodli na torn, le ak sa ukale akekoNek vyhlasenie najomcu, uvedene v tejto zmluve, ako nepravdive 

nespravne alebo nie celkom pravdive ei me celkom spravne, vznika prenajimaterovi voi najomcovi pray° na zmluvno 

pokutu vo vSigke 200,- E. 

	

8.8 	Zmluvne strany sa dohodli na Ihnitadi narokov na nahradu gkody najomcu vo6i prenajimaterovi sumou 100,-E, op najomca 

berie na vedomie a nerna voei tomu iiadne vSthrady. 

lanok 9. 

DorOovanie 

	

9.1 	Pisomnosti na zaklade tejto zmluvy sa dorueujU druhej zmluvnej strane osobne, elektronicky do elektronickej schranky 

alebo prostrednictvom doporue'enej zasielky na adresu uvedenU v tejto zmluve, ak zmluva neureuje inak. Najomca je 

povinq kalcha zmenu adresy prenajimaterovi oznamif pisomne. V pripade, e takato zmenu neohhisi, nie je prenajimater 

povin4 preverovaf si jeho aktualnu adresu a dorueovanie bude prebiehaf na adresu uveden6 v tejto zmluve. Zasielka sa 

povaluje za dorue'enu v den, kecr ju dotknuta zmluvna strana prevzala alebo odmietla prevziaf. V pripade, e dniha 

zmluvna strana zasielku nepreberie, povaluje sa zasielka za doraerul na treti (3.) den odo dna jej odoslania, okrem pripadu 

odmietnutia prevzatia zasielky, kecr sa povaIuje za dorueenu Mom odmietnutia zasielku prevziaf. V pripade dorueovania 

prostrednictvom kurierskej slulby sa zasielka povaIuje za dorueen6 dflom jej prevzatia druhou zmluvnou stranou. 

V ostatnom plati pri dorueovani ustanovenie § 45 Obeianskeho zakonnika. V pripade dorueovania do elektronickej 

schranky sa zasielka povaluje za dorue'enU v ease uvedenom v elektronickej dorueenke. 
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tlanok 10 

Zavere6ne ustanovenia 

10.1 Tato zmluva nadobUda platnosf a zavazuje zmluvne strany odo dna, v ktorom ju podpi§u opravneni zastupcovia oboch 

zmluvqch stran. Ak nedojde k podpisaniu tejto zmluvy v ten istr den oboma jej zmluvrt3imi stranami, za rozhodujUci deli 

pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladaf den, v ktorom druha zmluvna strana podpik zmluvu neskor. Zmluva 

nadobUda tkinnosf diSom nasledujiacim po dni jej zverejnenia na internetovej stranke prenajimatera v sUlade s 

ustanovenim § 47a Ob6ianskeho zakonnika. Najomca berie na vedomie, e na nadobudnutie U6innosti zmluvy sa vyiaduje 

jej zverejnenie prostrednictvom internetovej stranky prenajimatera, s 6Im sUhlasi a nema vo6i tomu liadne v3ihrady. 

10.2 Ak niektore ustanovenia zmluvy nie sU celkom alebo s6asti U6inne alebo neskor stratia ikinnosf, nie je tOn dotknuta 

platnosf ostatmich ustanoveni. Namiesto netkinny'th ustanoveni a na vypinenie medzier sa pouiije Uprava, ktora, pokial' 

je to pravne molne, sa o najviac pribliZuje zmyslu a tkelu zmluvy, pokiar pri uzatvarani zmluvy zmluvne strany tUto 

otazku brali do tivahy. 

10.3 Tato zmluva sa v pripadoch neupravenjrch v nej riadi ustanoveniami Obchodneho zakonnika. Toto ustanovenie sa 

povaluje zaroven aj za dohodu o volbe prava (slovenski pravo) a pravneho relimu (s1ovens4 pravny poriadok). 

10.4 Navrh na uzavretie tejto zmluvy bol zmluvn)%m stranam predlolertSr tak, aby mall dostatok 6asu sa s nim zrozumiterne 

a jednozna6ne oboznamif pred jej podpisom. Ohradom vysvetlenia textacie, pouiibich pojmov d ich qznamu nevzna§a 

iiadna zo zmluvrt3ich stran na druhu zmluvn6 stranu tejto zmluvy Iiadne poiiadavky a otazky a vyhlasuje, e v tejto 

stavislosti nema liadne pochybnosti o zmysle vget4ch ustanoveni tejto zmluvy. 

10.5 Kaide ustanovenie tejto zmluvy je potrebne vykladaf v sUlade s jej tkelom, priZom sa vezme nalditS,  zreter na vaetky 

okolnosti stavisiace s nou, vratane spravania zmluvmich stran. V3iklad tejto zmluvy nesmie protire6if tomu, o je v jej 

slovach a vetach jasne a nepochybne. 2iadna zo zmluvrich stran sa vgak nesmie dovolavaf slov a viet tejto zmluvy proti 

jej tkelu a zmyslu. Zaroven kalq bod tejto zmluvy je potrebne vykladaf v stilade s pravom, najma v stilade s pravnymi 

predpismi. Pri pochybnostiach o obsahu pravnych vzfahov medzi zmluvrtSrmi stranami, ktore sa spravujit touto zmluvou, 

sa pouiije qklad, ktorSt je pre prenajimatera priaznivefai. 

10.6 Pokiar sa nepreukale opak, predpoklada sa, le pri rokovani o uzavreti tejto zmluvy zmluvne strany konali starostlivo a s 

potrebn)%mi znalosfami, a le mohli pri svojom rozhodovEmi v dobrej viere rozumne predpokladaf, e konajit informovane 

a v obhajiternom zaujme, pri6om sa zaroven predpoklada, e kalda zmluvrta strana ma rozumove schopnosti na Urovni 

priemerne sposobilej osoby schopnej vnimaf a post:Alf tkel tejto zmluvy, ako i jazykove vyjadrenie ustanoveni 

obsiahnut3"rch v tejto zmluve. 

10.7 Pre pripad pochybnosti o platnosti tejto zmluvy je potrebne hat° pochybnosf vykladaf na farchu strany, ktora sa neplatnosti 

dovoliva a na prospech druhej strany, t. j. podra zasady v pochybnostiach v prospech (in dubio pro reo). 

10.8 Ak sa dewod neplatnosti vzfahuje len na 6ase tejto zmluvy, je neplatnou len tato 6asf, pokiar z povally tejto zmluvy alebo 

z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktor}ich doglo k jej uzavretiu, nevyp1SIva, le hato 6asf nemoino oddelif od ostatneho 

obsahu tejto zmluvy. Zmluvne strany birrtto deklaruju svoj zaujem na zachovani platnosti tejto zmluvy v o molno 

najairAom rozsahu, to znamena, e 72 situacie opisanej v prvej vete sa predpoklada, e neplatne ustanovenie je oddeliterne 

od zvy.aku zmluvy. 
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10.9      Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  pri  rokovaní  o uzavi.etí  tejto  zmluvy  mali  možnosť  riadne  a včas  požiadat.  o právne

poradenstvo  /  právnu  pomoc  (právne  služby)  a o d.alšie  formy  poradenstva  /  pomoci  (d'alšie  služby),  potrebné  pre
uplatňovanie alebo bránenie ich práva dotknutého touto zmluvou.

10.10    Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, a že nekonajú v duševnj poruche, ktorá ich robí na tento

právny úkon nespôsobilými. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že pri uzavieraní tejto zmluvy nil(to, naj.mä nie druhá
strana,  nezneužila  ich  tieseň,   neskúsenost.,   rozumovú  vyspelost.,   rozrušenie,   dôverčivost',  l'ahkomysel'nosť,  finančnú

závislosť alebo neschopnost. plnit. si záväzky (akékol'vek), a to najmä s ohl'adom na to, že pred uzavreti'm tejto zmluvy mali

možnosť riadne a včas požiadat` o právne poradensťvo / právnu pomoc (právne služby)  a o d.alšie formy  poradenstva /

pomoci (d`alšie služby), podľa vlastnej úvahy.

10.11    Každá  zo zmluvných strán vyhlasuje,  že je  plne spôsobilá  a oprávnená  na tento právny úkon,  že nikoho neuviedla  do

omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahujú jej slobodnú, vážnu, určitú a zrozumitel'nú vôl'u, prejavenú bez tiesne alebo

nápadne nevýhodných podmienok.

10.12    Zmluvná  strana  berie  na  vedomie,  že  v  súvislosti  so  spracúvaním  osobných  údajov  a/alebo  osobných  údajov  členov

štatutámeho  orgánu,   spoločníkov/akcionárov,   zamestnancov  a poverených  osôb  druhej  zmluvnej  strany  je  viazaná

povinnost'ou mlčanlivosti  v súlade s čl.  90 nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27.  apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  (ďalej  len „Nariadenie``) a ust. § 79 zákona č.  18/2018 Z.  z.  o ochrane

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorši'ch predpisov (d.alej len ,,Zákon``). Zachovávat.

mlčanlivost` podľa tohto bodu  zmluvy sú  povinní aj jej zamestnanci, jej  štatutámi  zá§tupcovia,  členovia jej  štatutámeho

orgánu, kontaktné osoby ako aj ostatné osoby, ktoré prichádzajú akýmkol'vek spôsobom do kontaktu s osobnými údaj.mi.

Povinnost'  podľa  tohto  bodu  zmluvy  naďalej  trvá  aj  po  zániku  zmluvy  bez  obmedzenia,  čo  zmluvná  strana  berie  na

vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. Zmluvná strana sa zaväzuje vopred poučiť všetky osoby podľa tohto bodu

zmluvy  o povinnosti  zachovávat'  mlčanlivost',  a to  aj  po  zániku  ich  právneho  vzt'ahu   k  zmluvnej  strane,  a o rizikách

a nárokoch spojených s porušením tejto povinnosti.

10.13    Zmluvná strana berie na vedomie, že druhá zmluvná strana spracúva )ej osobné údaje, osobné údaje členov jej štatutámeho

orgánu, štatutámych zástupcov, kontaktných osôb a jej zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu na účel plnenia podľa tejto

zmluvy. Zmluvná strana zároveň vyhlasuje, že osoby podľa prve) vety tohto bodu boli poučené o ich právach v oblasti

ochrany osobných údajov a povinnosti zachovávat. mlčanlivosť, čo potvrdzuje svojím podpisom.

10.14    Zmluvné strany  vyhlasujú,  že sú  oboznámené s Nariadením,  Zákonom  ako  aj ostatnými  právnymi  predpismi  v oblasti

ochrany osobných údajov, čo potvrdzujú svoji'm podpisom.

10.15    Zmluvné strany vyhlasujú, že prijali náležité organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov,

a to najmä pred ich zneužitím, zničeni'm alebo stratou akýmkoľvek spôsobom.

10.16    Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so

všetkými j.ej' ustanoveniami ju podpisujú.

10.17    Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Neoddelitel'nými prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1:

Príloha č. 2:
Situačné vymedzenie predmetu nájmu
Faktúra/splátko\ý kalendár - daňový doklad v súlade so zákonom č.222/2004 Z.z.
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Zmluvna strana: 

EKO - podnik verejnoprospegnSrch sltfiieb 
zast: JUDr. Daniel Hulin, poverenS7 qkonom funkcie riaditera 

	  dna 	2022 

odtla'ebk peliatky a podpis 

Zmluvna strana: 
Silvia Viragova 

	  Dna 	2022 
odtlaCok peliatky a podpis 
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Situane vymedzenie predmetu najmu 

k Zmluve 02/0D/2023 o najme majetku zo dria 29.12.2022 s vyznaenim predmetu najmu 

JUDr. Daniel Hulin 
	

Silvia Viragova 
EKO podnik verejnoprospe§nStch slutieb 

prenajimater 
	

nAjomca 



EKO - pod nik verejnoprospeiagh sluiieb, Halaiova 20, 832 90 Bratislava 

Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 	 ItO: 491 870 

tislo atu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 	 It DPI-I: SK2020887022 

FAKTORA d. 12023168 

Variabilmi symbol: 12023168 

K zmluve 6islo: 02/0D/2023 

06elnajmu: prenajom pozemku 

Predmet podnikania: 

    

Odberater: Silvia Viragova 

Adresa: Heyrovskeho 11, 841 03 Bratislava 

ItO: Nepridelene It DPH: Neplatca 

Prevadzkaren:'east obec.pozemku s prisIdgenstvom 30,00 	m2  

Predmet najmu 	 jednotkova 	jednotka 	mnoistvo 

cena 

jednotka spolu [C] 

mesane 

zaujatie priestoru 9,- 30,00 m2 270,00 22,50 

Celkom za predmet nAjmu: 22,50 

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

1. Tepla Ciiitkova voda 0,0000 €/m3/rok 0,00 M3  0,00 0,00 

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

3. Chladenie 0,0000 €/m2/rok 0,00 m 2 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 fri
2 0,00 0,00 

7. Fond Cidriby a oprav 0,0000 €/naj./rok 0 najomca 0,00 0,00 

8. Hygienicke zariadenia 0,0000 €/najlrok 0,0 koeficient 0,00 0,00 

Spolu za sluiby "V": 0,00 

9. Elektricka energia priama 0,1416 €/kWh 0,00 kWh 0,00 0,00 

10. Elektricka energia reiijna 0,0000 €/m2/rok 0,00 m2  0,00 0,00 

0,00 

11. Odpad zakladnY 0,0000 €/previrok 

12. Odpad zvYgenY 0,0000 €/previrok 

13. Odpad znaenY 0,0000 €/prev./rok 

0,00 

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

15. Vodne a stone 0,0000 €/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 

29.12.2022 

Vystavil: Prevzal: 



EKO - podnik verejnoprospegmich sluiieb, Halagova 20, 832 90 Bratislava 

Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, as. 	 16;D: 491 870 

tislo tjEtu: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 	 IC DPH: 5K2020887022 

FAKTORA 6. 12023168 

VariabilnY symbol: 12023168 	Zhodncf VS pouifyaf pri vgethich jednotlivich Uhradach faktury I 

K zmluve Efslo: 02/0D/2023 

Odberater: Silvia Viragova 

Adresa: Heyrovskeho 11, 841 03 Bratislava 

Ceny 

pol.L 

sti uvadzane v C 

najom 

s DPH 

Nepridelene 

sIuby 

bez DPH 

le DPH: 

sluiby 

s DPH 

Neplatca 

spolu 

k Ohrade 

uhradif do datum dodania 

najmu a sluiieb 

najom 

bez DPH 

najom 

DPH 20% 

sluiby 

DPH 20 % 

1.  22,50 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 31.01.2023 31.01.2023 

2.  22,50 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 28.02.2023 28.02.2023 

3.  22,50 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 31.03.2023 31.03.2023 

4.  22,50 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 30.04.2023 30.04.2023 

5.  22,50 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 31.05.2023 31.05.2023 

6.  22,50 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 30.06.2023 30.06.2023 

7.  22,50 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 31.07.2023 31.07.2023 

8.  22,50 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 31.08.2023 31.08.2023 

9.  22,50 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 30.09.2023 30.09.2023 

10.  22,50 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 31.10.2023 31.10.2023 

11.  22,50 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 30.11.2023 30.11.2023 

12.  22,50 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 31.12.2023 31.12.2023 


