
ZMLUVA 01/0D/2023 0 NAJME MAJETKU 

PRENAJIMATEE 
Nazov: 
so sidlom: 
zastupenYr: 

DPH: 
bankove spojenie: 
Cislo iktu: 
e-mail adresa: 
/cralej aj „Prenajimater"/ 

EKO-podnik verejnoprospegnSich sIuieb 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 
J1JDr. Daniel Hulfn, poverernyr funkciou riaditera 
00 491 870 
SK2020887022 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 

.kovps.sk 

a 

NAJOMCA 
meno/obchodne meno/nazov: 
sidlo: 
zastupenY: 

Zapisanyr: 

bankove spojenie: 
6Isla 
e-mail adresa: 
tel. kontakt: 
/cralej aj „Najomca" a spolu s 

Novomests4 Sportovk klub 1922 Bratislava 
Tomakkova 12444, 83104 Bratislava 
Marian Beliansky, prezident N1s8K 
Tornag Juri§ta, viceprezident Nh8K 
MV SR pod. 6. VVS/1-900-90-43830-1 di'ia 19.6.2019 
4236 2717 
2024112431 
Slovenska sporitertia, a.s. 
SK05 0900 0000 0050 6395 4365 

Prenajimaterom dalej aj „Zmluvrie strany"/ 

uzatvaraju v zmysle § 663 a nasl. zakona'6. 40/1964 Zb. Obelansky zakonnfk v zneni neskorgich predpisov tilt() 

Zmluvu Z. 01/0D/2023 o najme majetku s prisluSenstvom v k. i. Bratislava — Nove Mesto 
/d'alej len „Zmluva"/ 

tlanok I 
lilvodne ustanovenia 

	

1.1 	Prenajimatef je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podra zakona '6. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s uznesenfm 	2/1990 z 2. zasadnutia 
Miestneho zastupiterstva mestskej easti Bratislava — Nove Mesto, konaneho chia 20.12.1990, ktory vykonava 
spravu majetku Mestskej 6asti Bratislava - Nove Mesto, Junacka 1, Bratislava alebo majetku, ktory bol 
mestskej 6asti zverenYr. 

	

1.2 	Najomca je v zmysle zakona 6. 83/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov nezavislyrm, dobrovornym 
zaujmovyrm zdruienim fyzickych a pravnickych °sob, vratane telesne postihnuty-ch gportovcov, ktori 
vykonavaju zaujmovii 6innosf v telesnej vychove, gporte a inch obdobnyrch aktivitach. 
Najomca ma zaujem organizovaf Sportovii(futbalova) aktivitu mlacide Novomestskeho gportoveho klubu 
1922 Bratislava(dalej len „Ngl( 1922") na pozemkoch v sprave prenajimatera. 



2.1

2.2

Článok 11

Predmet zmluvy a Predmet nájmu

Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri nájme časti   obecného

pozemku v správe Prenajímateľa v prospech Nájomcu.
Prenajímatel' vyhlasuje, že vykonáva správu nasledovných nehnutel'nosti -pozemkov    nachádzajúcich   sa

v  prírodnom areáli Kuchajda, zapísanýchnaLVč.2382, ako       parcela     registra     „C"parc.     č.15123/1,

15123/28, druhpozemku -ostatné plochy,15119, druh  pozemku    -ostatné    plochy,15132/4   -trvalé

trávnaté porasty,15121/1 -vodná plocha,            nachádzajúce sa v   k.  ú.  Nové Mesto, obec Bratislava -m.

č. Nové Mesto, okres Bratislava   111,   vo vlastni'ctve Hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1,

Bratislava            v evidencii  Okresného  úradu  Bratislava,   katastrálny  odbor  a  prostredníctvom  správcu

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, }unácka 1, Bratislava sú zverené do správy organizácie EKO-podnik

verejnoprospešných služieb, Halašova 20, Bratislava.

2.3          Prenajímatel.  prenecháva  Nájomcovi  do  nájmu  časť  obecného  pozemku  nachádzajúceho  sa  na  parcele

registra ,,C" parc. č.  15119/1, druh pozemku -ostatné plochy o rozlohe 623,83 m2   (multifunkčné ihrisko)

vrátane  príslušenstva  /d'alej  aj  ,,Predmet  Nájmu"/  za  čo  sa  Nájomca  zaväzuje  hradiť  Prenajímaterovi

nájomné  dohodnuté  podľa  tejto  Zmluvy.  Situačné  vymedzenie  časti  pozemku,  ktorý  má  byť Predmetom

nájmu podľa tejto            Zmluvy  tvorí  Prílohu  č.1   tejto  Zmluvy,   ktorá  je  jej  neoddelitel'nou  súčasťou.

Nájomca vyhlasuje,  že takéto vymedzenie Predmetu nájmu je dostatočne zrejmé a určité,  pričom situačné

vymedzenie,  ktoré  tvorí Prílohu  č.  1  tejto  Zmluvy  súhlasí podl.a  osobnej  obhliadky  so  stavom na  mieste

samom a voči takémuto vymedzeniu nemá výhrady a súhlasí s tým, čo má tvoriť Predmet nájmu.

Článok 111

Účel nájmu

3.1          Predmet nájmu sa prenajíma Nájomcovi za účelom organizácie športovej  (futbalovej) aktivity mládeže

Novomestského športového klubu 1922 Bratislava

3.2          Nájomcajeoprávnenýužívat'Predmetnájmu, uvedenývčlánkullods.2.3 tejtozmluvy v          súlade     so

všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok IV
Doba nájmu

4.1          Zmluva o nájme sa uzatvára na dobu určitú, a to na termín od o9.01.2023 do 24.02.2023 v dňoch: pondelok,

utorok, streda, štvrtok, piatok vždy v čase od 16:00-18:30 hod..

Článok v
Cena nájmu a gplatnosť

5.1          Nájomca sa na základe tei.to zmluvy zaväzuje platit' nájomné a prevádzkové náklady spojené      s užívaním

Predmetu nájmu. Prenajímateľ a Náj.omca sa dohodli na cene za užívanie predmetu         náj.mu   podľa   tejto

Zmluvy. Cena nájmu j.e uvedená vo Faktúre/Splátkovom kalendári, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a

je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
5.2          Bez podpísanej Faktúry/Splátkového kalendára je zmluva neplatná.

5.3          Nájomné je splatné v termíne stanovenom vo Faktúre/Splátkovom kalendári. Za deň úhrady sa  považuje

deň pripísania úhrady nájomného na bankový účet  Prenajímateľa  uvedený  v záhlaví  tejto Zmluvy alebo
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5.4

deň prevzatia hotovosti do pokladnice l'renajímatera. Faktúra/Splátkový               kalendár je neoddelitel.nou

súčasťou tejto Zmluvy.

V prípade, že sa Nájomca omešká s úhradou splátky podľa platnej Faktúry/Splátkového                kalendára,

je povinný zaplatit` Prenaj.ímatel'ovi úrok z omeškania vo výške o,05% denne       z neuhradenej  sumy  až  do
dňa úhrady omeškanej splátky.

Článok vl
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu

6.1   Prenajímateľ je povinný:

a)   odovzdat. Predmet nájmu  uvedený  v Článku  11 ods.  2.3  tejto Zmluvy v stave  spôsobilom  na  užívanie  na

dohodnutý účel;

b)  umožniť Nájomcovi užívat. Predmet nájmu za podmienok dohodnutých touto Zmluvou a zabezpečiť mu

plný a nerušený výkon práv spojených s nájmom.

6.2  Prenajímatel. je oprávnený:

a)  poverenými osobami vykonávať kontrolu, či Nájomca užíva Predmet nájmu riadnym spôsobom v súlade s

ustanoveniami tejto Zmluvy a d.alšími právnymi a všeobecne záväznými právnymi predpismi;

b)  uplatniť si u Nájomcu náhradu všetkých ním spôsobených škôd na prenajatom majetku.

6.3  Nájomca je povinný:

a)         užívat'  Predmet  nájmu  len  na  účel  dohodnutý  touto  Zmluvou,  zmenit.  dohodnutý  účel  užívania  je
možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Prenajímateľa;

b)         užívat. Predmet  nájmu  s  riadnou  starostlivost'ou  tak,  aby  sa  čo  najviac  znížila  alebo  úplne zamedzila

možnosť jeho  poškodenia alebo zničenia;

c)         dodržiavať vzN  č.1/1997 Mestskej  časti   Bratislava -Nové  Mesto,  vrátane jeho  neskorších dodatkov,

ktorým bol vydaný Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda;

d)         počas  doby  nájmu  a  pri   celom  zabezpečení,   realizácii  a organizácii  aktivít  rešpektovať  ariadiť  sa

pokynmi správcu prírodného areálu Kuchajda;
e)         v prípade potreby zabezpečiť poriadkovú, bezpečnostnú, hasičskú a zdravotnú službu na      vlastné

náklady;

f)     zabezpečiť  po  ukončení  užívania  Predmetu  nájmu  vyčistenie  Predmetu  nájmu  a odnesenie  smetí  do

pri§taveného kontajnera, pri nedodržaní tohto bodu Nájomca Prenajímateľovi uhradí zmluvnú pokutu
250 €;

g)        odovzdať po ukončení nájmu predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal. V prípade poškodenia
majetku je Nájomca povinný zabezpečit. odstránenie poškodenia na vlastné   nákladyv súlade

s požiadavkami  Prenajímatel.a.  V prípade,  ak  Nájomca  nesplní  včas  svoje  povimosti  v zmysle  tohto

bodu Zmluvy, Prenajímateľ má rovnako v takom prípade právo, nie však povinnost' vypratať Predmet

nájmu, odstrániť všetky úpravy,  vykonat' opravy a uviesť Predmet nájmu do takého stavu, v akom bol

ku  dňu  odovzdania  Nájomcovi,  pričom  Prenajímateľ má  nárok  na  náhradu  všetkých  nákladov,  ktoré

mu v súvislosti so zánikom nájmu a vyprataním Predmetu nájmu v zmysle vyššie uvedeného vznikli;

h)         dodržiavať všetky zákonom stanovené bezpečnostné predpisy a ustanovenia a disponovať    všetkými

zákonom stanovenými povoleniami a vybavením,  ak to k predmetu činnosti príslušný právny predpis

stanovuje.  Nájomca  berie  na  vedomie,  prehlasuje  a podpisom  zmluvy  potvrdzuje,  že  za  akékol'vek

škodyna majetku, zdravíči životochosôb, ktoréby   vznikli        v súvislosti        sním        poskytovanými

službami, či organizovanými aktivitami, preberá plnú zodpovednosť,.

i)          overit'  si  pred  samotným  využitím  Predmetu  nájmu  funkčnosť  a kapacitu   požadovaných  služieb,

súvisiacich s účelom a Predmetom nájmu;
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j)          na výzvu prenajímatera, resp. jeho pracovníka, na mieste preukázať touto zmluvou  oprávnenie   užívať
Predmet nájmu, resp. oprávnenie na vj.azd dopravným prostriedkom;

k)        v prípadeukončenia nájmu uplatnenímustanovenia článku vII ukončenienájmu, ods. 7.1    písm.       d)

bod tretí tejto Zmluvy, vypratať a opustit' Predmet nájmu bezodkladne najneskôr do 60  minút a uhradit`

Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR bez DPH;

1)          v prípade požiadavky prenajímatel'a akceptovat' obmedzenia vyplývajúce z aktivít     Prenajímateľa

v súvislosti so zabezpečovaním verejnoprospešných služieb alebo d'alších       komerčných      aktivít     pri

správe a prevádzkovaní prírodného areálu Kuchajda,. v prípade, že sa v uvedenom priestore organizuje

akékoľvek podujatie či aktivita, zabezpečit'    potrebnú súčinnosť pre zabezpečenie        bezproblémového

priebehu všetkých podujatí a svoje    aktivity  zosúladiť  v prípade   kolízie   termínu/miesta   konania   na
základe  požiadaviek  a inštrukcií  správcu  prírodného  areálu  Kuchajda  bezvýhradne  a bez  nároku  na

akékoľvek prípadné odškodnenie (finančné ,... );

6.4 Nájomca nie je oprávnený:

a)      vykonávať stavebné a iné úpravy týkajúce sa predmetu nájmu bez predchádzajúceho  písomného

súhl asu Prenaj ímatel.a;

b)      prenechať  Predmet  nájmu,  a  to  ani  časť  prenajatého  predmetu  do  nájmu,  podnájmu  alebo  výpožičky

ďalším  tretím  osobám bez  predchádzajúceho písomného  súhlasu Prenajímatel'a  a nesmie  tento  majetok

ani žiadnym iným spôsobom zaťažiť;

c)      zasahovat' do elektrických rozvodov a inštalácií bez súhlasu správcu areálu;

d)     obmedziť    svojimi    aktivitami    návštevníkov    aostatných    nájomcov    a prevádzkovateľov    služieb    v

prĺrodnom areáli Kuchajda mimo predmet nájmu;
e)      vstupovať a stáť/parkovať v  prírodnom areáli Kuchajda mimo vyhradených verejných parkovacích plôch

akýmkoľvek dopravným prostriedkom mimo zmluvne dohodnutého rozsahu (Článok VI,  ods. 6.5 písm.

a) tejto Zmluvy);

f)      umiestniť ani používať na predmete nájmu predmety/prvky, ktoré nie sú dohodnuté v tejto zmluve;

g)     poskytovať služby mimo dohodnutého účelu a rozsahu nájmu.

6.5 Nájomca je oprávnený:

a)      na  dočasný  vj.azd  dopravným  prostriedkom  do  prírodného  areálu  Kuchajda  po  asfaltovejmetónovej

spevnenej   ploche   na   miesto   Predmetu   nájmu,   za   účelom   organizačného   zabezpečenia   vlastných

aktivít/podujatia - a to pre nakládku a vykládku   materiálu. Na každý j.ednotlivý vjazd/vykládku/výjazd,

resp. vjazd/nakládku/výjazdje stanovená dobavrozsahu          do  max.15  minút.   Na  vjazd  a výjazd  je

Nájomca povinný použit' k Predmetu nájmu najbližšie sa nachádzajúcu  bránu,.

b)      pripojit'  sa  na  rozvod  el.  energie  avody  v  Predmete  nájmu  za  účelom  odberu  el.  energie  avody  pre

zabezpečenie vlastných aktivít, súvisiacich s účelom nájmu;

c)      zabezpečiť si v prípade vlastnej potreby služby občerstvenia prostredníctvom tretej osoby/subjektu;

d)     počas doby nájmu používať toalety zúčastnenými a organizačným personálom;

d)     umiestniť  a  používat.  na  Predmete  nájmu  predmety/prvky  /altánky,  standby  stoly,  stoly,  pivné  sety,

slnečníky, nafukovaciu bránu/.

6.6    Nájomca    je    zodpovedný    za    všetky    škody    na    Predmete    nájmu,    ktoré    sám    spôsobí.    Nájomca    je

zodpovedný i za škody na predmete prenájmu spôsobené  tretími osobami, ktoré sa zdržujú na           Predmete

prenájmu  v  súlade  s  pokynmi  Nájomcu  alebo  s  jeho  vedomím.  Všetky  škody,  za  ktoré  zodpovedá  Nájomca,
odstráni na vlastné náklady Nájomca alebo uhradí Prenajímateľovi  podl'a účtov predložených Prenajímatel'om,

ktoré preukazujú výšku nákladov vynaložených na uvedenie Predmetu  nájmu  alebo  jeho  časti  do  pôvodného

stavu.



danok VII 

Ukoneenie najmu 

7.1 Zmluvne strany sa dohodli, e ukoneenie najmu je moIne z ktorehokolvek z nasledovOch d8vodov: 

a) uplynutim dohodnutej doby najmu s uplatnenim podra Oánku IV ods. 4.1 tejto Zmluvy; 

b) kedykorvek na zaklade pisomnej dohody ZmluvOch strati i pred uplynutim dohodnutej doby najmu; 

c) v)%poved'ou Prenajimatera z nasledovnfth clovodov: 

• Najomca napriek pisomnemu upozorneniu nedodeliava zmluvne podmienky; 

• bez udania deivodu. 

d) odshipenim od zmluvy zo strany Prenajimatera, ak: 

• Nlajomca hrubo po§kodzuje Predmet najmu; 

• Najomca hrubo poruguje svoje povinnosti vypIkvajnce z tejto Zmluvy, a to najma qrm, e prenechal bez 

predchadzajUceho pisomneho suhlasu Prenajimatera Predmet najmu do podnajmu tretej osobe; e vyuiiva 

Predmet najmu bez sUhlasu Prenajimatera na in Teel, alebo inm sposobom ako je v Zmluve dohodnute; 

je pripojerV na elektrickjf alebo vodovodn)', rozvod Prenajimatel'a bez suhlasu Prenajimatera; e vstnpil 

a zdriiava sa v prirodnom areali Kuchajda s dopravn)im prostriedkom v rozpore s ustanoveniami tejto 

Zmluvy; e nevie preukazaf opnivnenie na uilvanie Predmetu najmu; 

• Najomca nerdpektuje pokyny a vzvy (aj Ustne) spravcu prirodneho arealu Kuchajda, ktory'rmi je 

upozorneny'r na hrube porugovanie ustanoveni tejto Zmluvy a od porugovania qrchto ani po qzve 

neupusti. 

e) odstirpenim od Zmluvy zo strany Najomcu, ak sa Predmet najmu stane bez jeho zavinenia 

nesposobil)',  na dohodnute tflivanie; 

7.2 V3ipovedna lehota pri ukoneeni najmu vy'rpoved'ou podra ustanovenia Oánku VII Ukoneenie najmu ods. 7.1 

pism. c) tejto Zmluvy je jednomesaena a zaeina plynuf od prveho dna mesiaca nasledujUceho po dorue'eni 

pisomnej v)'rpovede druhej Zmluvnej strane. 

7.3 V pripade ukonCenia najmu odstUpenim od zmluvy podra ustanovenia Oánku VII Ukoneenie najmu ods. 7.1 

pism. d) bod treti tejto Zmluvy, Prenajimater uplatni ustanovenie danku VI Prava a povinnosti prenajimatera 

a najomcu ods. 6.3 ',ism. k) tejto Zmluvy. 

7.4 Zmluvne strany sa dohodli, e v pripade neuvornenia Predmetu najmu do jedneho (1) dna po uplynuti doby 

najmu bude Predmet najmu uvornem`r Prenajimaterom na naklady Najomcu. 

danok VIII 

Dorueovanie 

8.1 Pisomnosti sa na zaklade tejto Zmluvy dorueuju druhej zmluvnej strane osobne alebo prostrednictvom 

doporuCenej zasielky na adresu uvedenU v tejto Zmluve. Najomca je povinn)% kaidu zmenu adresy ohlasif 

Prenajimaterovi. V pripade, e takUto zmenu neohlasi, Prenajimater spravidla preveri aktualnu adresu na 

dorueovanie pisomnosti Irlajomcovi v obchodnom/Iivnostenskom registri a v pripade rozporu zapisu adresy 

Najomcu podra obchodneho registra s adresou uvedenou v zahlavi tejto Zmluvy bude dorueovanie prebiehaf 

na adresu uvedenn v obchodnomaivnostenskom registri. Dorueovanie sa bude spravovaf prislugnjimi 

ustanoveniami Obeianskeho zakonnika (ust. § 45 OZ). 

8.2 Najomca je povinmi do piatich (5) dni odo dna zahajenia svojej innosti v Predmete najmu pisomne alebo 

prostrednictvom e-mailu Prenajimaterovi oznamif meno, priezvisko a kontaktne ad* (e-mail a te1efonic14,  

kontakt) osoby, ktora je opravnena v jeho mene osobne preberaf pisonrmosti podra tejto Zmluvy v Predmete 

zmluvy ale aj mimo neho. I:Jeastnici sa dohodli na torn, le dorueenie akejkorvek pisomnosti podra tejto 

Zmluvy osobe, ktora Najomca oznamil podra tohto bodu, sa povaarje za dorueenie priamo Najomcovi. 1).Trn 
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nie sü dotknute ustanovenia platrtjrch pravnych predpisov upravujucich doruCovanie pisomnosti. Najomca je 

opravnenjr oznamif Prenajimaterovi zmenu kontaktnej osoby alebo dalgiu kontaktml osobu s tjrrn, le poas 

celej doby nAjmu je povinnjr mat' zvoleno aspoti jednu kontaktmi osobu pre osobne dorOovanie. Porugenie 

tejto povinnosti sa povaiuje za podstatne porugenie tejto Zmluvy s pravom Prenajimatera od nej odstupif. 

Clanok IX 

Zaverdne ustanovenia 

9.1 Tato Zmluva nadobucla platnosf a zavazuje Zmluvne strany v deli, v ktorom ju podpigu opravneni 

zastupcovia oboch Zmluvnjrch stran. Ak nedolde k podpisaniu tejto Zmluvy v ten istjr deft oboma jej 

Zmluvnjrmi stranami, za rozhodujuci deli pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladaf deli, v ktorom 

druha zmluvna strana podpige Zmluvu neskor. Zmluva nadobucla tiartnosf &tom nasledujucim po dni jej 

zverejnenia v Centralnom registri zmItiv v stilade $ ustanovenfm § 47a Obdanskeho zakonnika. Najomca 

berie na vedomie, e na nadobudnutie tkinnosti Zmluvy sa vyiaduje jej zverejnenie v Centralnom registri 

zmlav, s 

9.2 Zmluvne strany sa zavazujit, e v pripade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktorjrch spinenie povalujit za 

podstatne, zosaladia Zmluvu s aktualnym stavom, vo forme jej pisomnjrch dodatkov, ktore buclu 

chronologicky 'dslovane. Praline vzfahy vjrslovne neupravene v tejto zmluve sa riadia prislugnyrmi 

ustanoveniami Obdanskeho zakonnfka ako aj platnjrmi pravnymi predpismi majkimi vzfah k predmetu a 

taC'elu tejto zmluvy. 

9.3 Zmluvne strany sa zavazuju, e sa vyvarujti akjrchkorvek krokov, ktore by znemoinili, sfai1i alebo 

spochybnili prava, povinnosti alebo zavazky, ktore sti predmetom tejto Zmluvy. 

9.4 Zmluvne strany sa dohodli, e pripadne spory tjrkajtace sa zavazkov a povinnosti vpljrvajtacich z tejto Zmluvy 

sa zmluvne strany zavazuju prednostne riegif osobnjrrn rokovanim. 

9.5 Ak niektore ustanovenia Zmluvy nie sit celkom alebo k'asti tidnne alebo neskOr stratia ue'innosf, nie je tjrm 

dotknuta platnosf ostatnjrch ustanovenf. Namiesto neudnnjrch ustanoveni a na vypinenie medzier sa pou'lije 

tiprava, ktora, pokiar je to pravne moine, sa o najviac priblauje zmyslu a tkelu Zmluvy, pokiar pri 

uzatvaranf Zmluvy Zmluvne strany ttlto otazku brali do itvahy. 

9.6 Zmluvna strana berie na vedomie, e v stavislosti so spracitvanim osobrtjrch ticiajov a/alebo osobnjrch ildajov 

denov gtatutarneho organu, spolonikov/akcionarov, zamestnancov a poverenjrch °sob druhej zmluvnej 

strany je viazana povinnosfou mRanlivosti v stilade s 6. 90 nariadenia EurOpskeho parlamentu a Rady (EtI) 

2016/679 z 27. aprfla 2016 o ochrane fyzickjrch os8b pri spracuvanf osobnjrch uclajov a o vornom pohybe 

takjrchto ildajov, ktorjrm sa zruguje smernica 95/46/ES (vgeobecne nariadenie o ochrane ticiajov) (dalej len 

„Nariadenie") a ust. § 79 zakona 18/2018 Z. z. o ochrane osobnjrch uclajov a o zmene a dopineni niektorjrch 

zakonov v znenf neskorgich predpisov (cralej Len „Zakon"). Zachovatraf mRanlivosf podra tohto bodu zmluvy 

sü povinni aj jej zamestnanci, jej gtatutarni zastupcovia, denovia jej gtatutarneho organu, kontaktne osoby ako 

aj ostatne osoby, ktore prichadzajti akymkolvek sposobom do kontaktu s osobnjrmi üdajmi. Povinnosi podra 

tohto bodu Zmluvy nadalej trva aj po zaniku Zmluvy bez obmedzenia,'&) Zmluvna strana berie na vedomie 

a nemA vod tomu liadne vy'hrady. Zmluvna strana sa zavazuje vopred poudf vgetky osoby podra tohto bodu 

Zmluvy o povinnosti zachovavaf ml'Canlivosf, a to aj po zaniku ich pravneho vzfahu k zmluvnej strane, 

a o rizikach a narokoch spojenjrch s porugenim tejto povinnosti. 

9.7 Zmluvna strana berie na vedomie, e druha Zmluvna strana spractiva jej osobne uclaje, osobne üdajedenov jej 

gtatutarneho organu, gtatutarnych zastupcov, kontaktnjrch osob a jej zamestrtancov v nevyhnutnom rozsahu 

na tkel pinenia podra tejto Zmluvy. Zmluvna strana zarovefi vyhlasuje, e osoby podra prvej vety tohto bodu 

boll po&ene o ich pravach v oblasti ochrany osobnyrch tidajov a povinnosti zachovavaf mlZanlivosf, 

potvrdzuje svojim podpisom. 
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9.8 Zmluvne strany vyhlasuja, e sü oboznamene s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatqmi pravnymi predpismi 

v oblasti ochrany osobnkch Udajov, o potvrdzuja svojim podpisom. 

9.9 Zmluvne strany vyhlasuja, e prijali naleiite organiza6ne a technicke opatrenia na zabezpeCenie ochrany 

osobmich adajov, a to najma pred ich zneulitim, znMenim alebo stratou alqmkorvek spOsobom. 

9.10 Zmluvne strany, zhodne kakla vyhlasuje, e je pine sposobila a opravnena na tento pravny ikon, e nikoho 

neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahuja ich slobodna, vainu, urCitta a zrozumiterna voru, 

prejaventi bez tiesne alebo napadne nevjthodmich podmienok. 

9.11 Zmluvne strany zhodne vyhlasujii, e si tato Zmluvu pozorne preMali, jej obsahu porozumeli a na znak ich 

sahlasu so vgetk)imi jej ustanoveniami ju podpisuja. 

9.12 Tato Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, priCom Prenajimater obdrZi dye (2) vyhotovenia Zmluvy 

a Najomca jedno (1) vyhotovenie Zmluvy. 

9.13 Neoddeliternkmi prilohami tejto Zmluvy sit: 
Priloha 6. 1 — Situa6ne vymedzenie Predmetu 'Amu v priestore 

Prfloha 6. 2— Faktitra/SplatkovY kalendar — danovy doklad v sulade so zakonom E. 222/2004 Z. z. 

Zmluvna strana: 

EKO — podnik verejnoprospegnkch shdieb 

zast: JUDr. Daniel Hulin, 

poverenj, vyrkonom funkcie riaditera dna 	 

 

 

odt1a6ok diatky a podpis 

Zmluvna strana: 

Novomestskk 5port ' klub 1922 Biatislava 

zast: Marian Belians y, prezident NMk 	  dna 	 

ocitlahlbk pdiatky a podpis 

Toma§ Jurigta, vicepreziOnt hatft 	 k..2  dfia 	 _ 
owae'ok-piliatky a podpis 
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Situabie vymedzenie predmetu najmu 

k ZMLUVE 01/0D/2023 0 NAME MAJETKU zo dria 
f/ • A,AtfiLV 

s vyznaEenim predmetu najmu 

JUDr. Daniel Hulin 	 Marian Beli sky, TomarEirigta , 
EKO podnik verejnoprospegnych sliaieb 	 !Novomests14 Sport vS,  klub 1922 Bratislava 

prenajimatel 	 najomca 



Odberater: 

Adresa: 

Prevadzkareri: Easf obec. pozemku v areali Kuchajda plocha: 

jednotka 

623,83 m2  

platba 	platba so zravou 

v € 	mesane € 

hod. 

hod. 

170,00 340,00 

360,00 180,00 

0,00 Spolu za sluiby "V": 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

kWh/rok 

m2  

rri2  

m3  

m2  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 Spolu za sluiby "N': 

Predmet najmu jednotkova jednotka mnoistvo 

cena 

zaujatie priestoru 

od 09.01.-31.01.2023 8,00 42,50 

01.02.2023-24.02.2023 8,00 45,00 

Bola poskytnuta 50% zrava pre O.Z. 

Celkom za predmet najmu: 

Celkom_zasluibv411+N]: 

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

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

3. Chladenie 0,0000 €/m2/rok 0,00 

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

5. Upratovanie 0,0000 €/m2/rok 0,00 

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

7. Fond ildr2by a oprav 0,0000 €/naj./rok 0 

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

9. Elektrick6 energia priama 0,1549 €/kWh 0,00 

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

11. Odpad zakladny 0,0000 €/prev./rok 

12. Odpad zvYgenY 0,0000 €/previrok 

13. Odpad zniienY 65,0000 €/previrok 1 

14. KCirenie 0,0000 €/m2/rok 0,00 

15. Vodrie a stoEne 2,0120 €/m3/rok 0,00 

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

NovomestskY gportovY klub 1922 Bratislava, obEianske zdruienie 

Tom8ikova 12444, 832 27 Bratislava 

42 362 717 	 IC DPH: SK 

	

700,00 	350,00 

	

0,00_ 	0,00- 

m' 	 0,00 	 0,00 

rri2 	 0,00 	 0,00 

m2 	 0,00 	 0,00 

rn2 	 0,00 	 0,00 

m2 	 0,00 	 0,00 

m2 	 0,00 	 0,00 

ri6jomca 	0,00 	 0,00 

koeficient 	0,00 	 0,00 

0,00 

prey. 

0,00 

EKO - podnik verejnoprospegmich sluieb, HalaS'ova 20, 832 90 Bratislava 

ItO: 491 870 

IC DPH: SK2020887022 
Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, as. 

tislo 	SK04 5600 0000 0018 0570 7008 

FAKTORA Z. 12023270 

Variabilni symbol: 

K zmluve 

Cidel najmu: 

12023270 

01/0D/2023 

prenajom gportovYch ihrisk 

Predmet podnikania: 'portovanie a organizacia vorno-EasovYch aktivit pre deti a mladei 

Vystavil: Pernecka 	 Prevzal: 



EKO - podnik verejnoprospegnYch slulieb, Halagova 20, 832 90 Bratislava 

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

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

SPLATKOW KALENDAR - FAKTORA 
VariabilnY symbol: 12023270 	(ZhodnY VS poutivaf pri v§etkich jednotlivych uhradach faktury !) 

K zmluve 	01/00/2023 

Odberatel': NovomestskY portovY klub 1922 Bratislava, ()Manske zdruienie 

Adresa: Toma§ikova 12444, 832 27 Bratislava 

ICO: 42 362 717 	 It DPH: 

Ceny sti uvadzane v € 
. 	. 

najom 	najom 	najom 	sluiby 	sluiby 	sluiby 	spolu 	uhradit' do 	datum dodania 

polk bez DPH 	DPH 20 % s DPH 	bez DPH 	DPH 20% s DPH 	k uhrade 	 najmu a sluiieb 

1 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 31.01.2022 24.01.2022 

2 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 28.02.2022 28.02.2022 


