
ZMLUVA O NÁJME PREDAJNÉHO MIESTA 
č.266 

uzatYorená podľa ~ 261 ods. 9 zákona é. 513 / 1991 Zb. Obchodn~ úkonník \" znení ne,kor~ich pd\·nľch predp1,o\· 
\" spo1ení s $ 663 a nasl. z:.kona é. 40.ľ 196-l Zb. Obéiansk~· zákonník \" znení neskorších prán1:·ch prcdp1>cl\· 

(ďale1 len „Zmluva") 

uzarn.>rená medzi: 

(A) Prenajímateľ 
:\ázov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

Mesto Stupava 
Hlavná 1 /24, 900 31 Stupava 
00 305 081 
'.?.0206-13- 2-l 

Šrarurárny orgán . Ing„ .\!gr. art . Roman .\Iaroš, primátor 
Bankon: spojenie: \"šeobecná ún:ro\·á banka. a.$ . 
é. účtu IB.\:\: SK-8 0200 !H llJO 0021 ú585 615Ci 
(ďale1 len „Prenajímate!'") 
Zastúpený SpráYcom : 
~ázoy: 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
PráYna forma: 
~t:nutárny orgán· 
(c..ľalej len „Správca"); a 

(B) Nájomca 

:\festské kultúrne a informačné centrum ~tuparn 
.-\gáto\·á 16, 900 31 Srupava 
00 058 823 
2020650401 
príspeYkoYá organizácia :\Iesta Stupa\·a 
JľDr. T(Jtrníš .\Iuroú, pmTren~ riadením .\IJ-.:I<: 

Obchodné meno/ ~ázo\•: Miroslav Novotný 
Sídlo/ miesto podnikania: \'eselé -103, 92208 \'eselé 
IČO: 
DIČ: rn-8304425 

(ďalej len „Nájomca") 

(Prenajúnateľ a >:ájomca ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany" alebo jednotliYo ako „Zmluvná strana") 

1. L'VODNÉ USTANOVENIA 

1.1. SpráYca je páspevkovou organizáciou Prenajúnateľa zriadenou za účelom zabezpeče1ua a rozyoja kultúrnrch 
a spoločenských potrieb, tradícii a aktiYít Prenajímateľa a jeho ob~Tateľo\', ako a1 \·iacerých činností. medzi ktorc 
patrí okrem iného aj (i) orga1iizo\·anie kultúrn>-ch a spoločenských podiqati cclomcsr~kého \'\' znarnu, 
orga1ÚZ0\·anic podujatia spoločemkej zábaYy, (ii) organizu,·arnc n··~ta\·y amatérskych a proľes10n:íln~ ch 
\')'t\'amíkov, (iii) organizovanie ndelá\'acícb podujatí, (i\') organizon11Íe a podieľanie sa na organizácii podujatí 
regionálneho a nadregionálneho charakteru, (v) pre\'ádzkm·anie trboYiska a príležitostn\·ch trhov a (n) 
organizovanie \'Zdelávacích kurzov a aktivít. 

1.2. \' rámci svoiej činnosti Sprá\'ca organizuje podujatie: Dni zelá (ďalej len „Podujatie") . Podujatie sa uskutoční 
v období od 5.10.2018 od 12:00 h. do 7.10.2018 do 24:00 h„ :\fiestom konania Podujatia w: .\g~rod ulic~. 
:\ílynská ulica, areál Barónové, K.a$tieľsky park ,. Stupave ((ďalej len „Miesto podujatia"). 

1.3. '.\á jomca sa zaručuje uskutoČtÍo\·ať na Podujatí činnosti u\'edené \. Prílohe č. l te jto l.mlun :d'ale1 len „Činnos t'''i 
:\.ljomca pn uzanetí tejto Zmlun \·ľhlasuje, že splóa detky poziaJaYky ~tanoYené pr:írn~·mi predpi~m1 
Slovenskej republiky na Yykonánnie (:innosti na Podujatí. Taktiež sa zarnčuje dodržať podmienh 
uskutočňm·a11Ía činnosti, ktoré deklarO\·al \' prihhške. 

1 -l . Prenajú11ateľ sa zayäzuie prenajať nájomco\·i predajné miesto situonné v priestore Mlynskej ulice v Stupave 
o \'ýmere uYedenej \' Prílohe č. 1 teJtO Zmlll\1· (ďalej len „Predajné mies to") . Predajné 1111esro bude sranon:n~ 
-L l 0.2U 18. 



2. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Touto ZrnluYOU s:t Zmlm·né strany dohodli, že 
2.1. 1. Prenajímateľ prenecháva >:ájomco,-i za odplatu ~ájomné) do doé_asného uŽÍ\":rnia po dobu nvania Dobľ 

náimu Preda1né miesto 5.1 0.2018 ,. čase od 6:00 h. do 12:00 h. na ľčel nájmu podľa tejro ZmJu,·y: a 
2.1.2. >:ájomca sa za,·äzuje podľa tejto ZinJu,·y prevziať Predajné miesto, platiť >:á1omn(· a plniť ostatnť 

pO\·innosti podľa te jto Z mlU\·y. . 
2.2. >:ájomca je ponnn)' pri ufo·aní Predajného nucsrn a \Yko ná,·a11Í Cinno~tl (i; dodržianť platnť ;1 úéinnt· rr:írnt" 

predpisy Slovenskej republiky, a to nátane prán1\·ch predpiso\· regulujúcich podm1enh ' !·koná,·ailia 1c:dnot!rľúh 
Činnosú, prárnych predp1SOY na zabezpečenie bezpečnosu a ochrany zdra,·ia pn práci, pr:Írn)·ch prc:dpiso,· 
o ochrane pred požiarmi, daňových prárnych predpisoY, právn)·ch predpisO\· o ochrane spotrebiteľa, ,·seobccnc 
záväzných nariadení \Icsta Stupa,·a (nátane \'Šeobecne záväzného nariadenia \lesrn Stupa,·:i č. 3 21 :1-1 
o podmienkach preda1:i \-\·robkm· a poskytornní služieb na trhO\!'·ch nlicsrnch n:i území mesrn Stup:i,·a; , :iko :t) (ti1 
konať ,. súlade s pokynmi Prenajímateľa na zabezpečenie pokojného, nerušeného a bezpornchO\·ého priebehu 
Podujatia vydávaných osobami určenými Prenajímateľom, a (iii) konať,. súlade s dob1~mi mrn,·nu. 

2.3. >:ájomca zodpO\·edá za porušenie prárnych predpisO\', ktorých s:t na Poduj:ití dopustí a znása s n'm sú,·isiace 
a z toho ,·yplýYa júce práme a iné následky,. plnom rozsahu. 

3. ÚČEL NÁJMU A DOBA NÁJMU 

3.1 . >: ájomca sa z:n-äzuje uží,·ať Predajné miesto iba pre účel ,·ykomí,·ania (~innosti (bod 1 3 ZmlU\')') na Pudu1atí 
(ďalej len „Účel nájmu") . 

.3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že doba nájmu podľa tejto ZmJu,·y tľ\·á od 5.10.2018 u<l 12:00 h. do -. l !J.201 ll do 
24:00 h. (ďalej len „Doba nájmu"). 

4. 

-U . 

4.2. 

5. 

5.1 . 

r ? 
J -- · 

5.3. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDAJNÉHO MIESTA 

.\iájomca vyhlasuje, že pred uzavretún tejto Zmluvy si Predajné miesto rii1dnc: a k S\'?iej spukojnusn ohliadol, je si 
\·edomý ieho stavu ,. akom sa nachádza a tento stav považuje za ,·yhon1júci pre l.Jčel nájmu (bod 3.1 7.mlm·~') 

podľa tejro 7..mlmy. 
Zmlun1é strn n~· Sil duhodli, že okanlihom začatia plynutia Dobr n:íjmu Prt:najím:iteľ odo\'Zd;í\·;1 a >:á1omca 
k s\·ojej spokojnosu preberá Predajné miestu ,. sta,·e ,. akum toto Predajné miesto stojí a leží,. okamihu začatia 
plynutia Doby náp11u. Zmlun1é strany sa pre ,-ylúčc 1lie pochybností dohodli, že k odo,·zda1liu a prt:\'Zatiu 
Predajného miesro ,. zmysle predchádzajúcej ,·ety duchádza automauch, bez porreby <l'alšieho pr;Í\'11cho úkonu. 

NÁJOMNÉ 

\:ájomca sa za\'iizuje zaplatiť PrenajímateľoYi jednorazové nájomné za užh·:ulie Predajného miesta,. sume.: 60,- t 
(slm·om: šesťdesia t eur) bez DPH (<l'alej len „Nájomné") určeného na základe scJ1,·álcného crnníka, krurý 
t\·orí Prílohu č.2 rejro 7.'.mlll\·y. Prenajúnateľ nie je platcom DPH a cena je srnnovem1 ako konečná. 
>;ájomca je povi..nný uhradiť Nájomné na bankový účet Prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to 

najneskôr do 14 dní od doručenia tejto Zmluvy. 0:a účel identifikácie: plarb~· >:ájomného, je >::íjomca pn úhradC' 
>:ájomného po,·inný uYiesť do poznámky idenrifikáciu :\íájomcu obchodným menom 'náz,·orn a plarbu označiť 
variabilným symbolom, ktorým je číslo teJto Zmluvy. Zrnlurné strany sa dohodli, že >:ájomm; sa punžuje za 
uhradené okamihom jeho pripísanía na banko'-ý účet Prenajímateľa. 
Do termínu uvedeného,. bode 5.2 Zmluvy je >:ájomca povinný dornčiť Prenajímateľo\•i nasledo\'né doklady (ak 
tieto neboli preukázateľne ~ájomcom predložené Prenajúnateľovi ešte pred uzavretún te jto Zmlu,·n: 
5.3.1. kópiu osYedčenia o registrácií ~ájomcu ako platiteľa dane z príjmu a o priddeilÍ daňt)\'ého identifikačného 

čísla; 
5 . .3.2. kópiu ccrnfikáru elektronickej n·gistrnčnej pokladilice; a 
5.3.3. kópiu ,·šetk~·ch opr:írnení, povolení a licencií \:ájomcu, ktort; >:1 podl\1 platných a účinných pr:írnych 

p redpise;\' SJO\·enskej republiky \)'žadujú na prevádzk0Ya1lie Cinnosa (napr. príshišné zi\'llOStenski
oprárnenia, príslušné oprávnenia alebo povolenia podľa osobitn\'ch p redpisoY, rozhodnutia príslufoého 
orgánu na ochranu zdravia, ak je takéto rozhodnutie predpokladom preYádzkonnia n.iektu rej Činnosti 
a pod.). 



6. ORGANIZÁCIA PODUJATIA 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že :\ ájomca si sám a na dastné náklady zabezpečuje S\'OJ stánok :; dočasni·m 
stanm·išťom/prenosné predajné zariaderue,'poiazdnú predajňu alebo iné podobné za riadenie na u:;kmočóo,·ame 
Činnosti (ďalej len „Predajné zariadenie"). :\ájomca berie na ,·edomie, že Prenaiúnatc:ľ nezabezpečuje pre 
:\ájomcu žiadne Predajné zariadenie. 

G.2 :\ájomca je po,·inni· ,·yzdnhnúť si pridelené registračné číslo dó;t :>. l11.21ll8 , . ča:;e od (i.llll h do J 2 ·<111 h. 
,. kultúrnom dome na .-\gá tO\·ej 16 ,. ~rup;m:. 

6.3. :\ájomca ie po,·i.irn)' sa dňa 5.lú.2018 najneskór do 12:00 h .: 
6.3.1. dosta,·iť sa na Predajné miesto; 
6.3.2. označiť Preda1né zariadenie na ,·iditeľnom mieste regimačným číslom prideleným podľa bodu 6.2 Zmlm·y: 
6.3.3. na viditeľnom mieste na Predajnom zariadení zverejniť informáciu pre ,·erejnosť o čase predaja činnosn 

a tento čas - dobu dodržiavať; a 
6.3.4. ,-ykonat' všetky kroky potrebné a ney~·hnutné na zabezpečenie '>"konu Činnosti. 

6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že ,. deľi začatia Doby nájmu je ,·jazd motoroYých ,·ozidic:l zn účelom zabezpečenia 
zásobo,·ania po\'C>lený do 12:00 h„ :\ájomca nie ie oprán1em" parkm nť mc>roro,·é Yoz1dla na .\lit·stľ podtl)<1tl<t a je 
poYinn)·. motoro,·é ,·ozid.lo ;rnparko,·ať na ,·yhrndenom záchytnom parkO\·isku. Doba určená nn z;1 bezpečc1ue 

zásobornnia ,. osrnmých dľioch Podu1atia ie stanovená do 8:00 h a ,.o ,·ečerných hodu1ách po 22.UO h„ \' jaz<l 
motoro,-ých YOzid1el na .\liesto podujatia je povolený len na nevyhnutne potrebnú dobu na ' )'lozenie sortimentu 
a iného materiálu alebo tovaru bez možnosti parkovania, pričom :\ájomca je pO\·inný rešpekto,·nť pokrny 
Prenajúnateľa v súvislosti s organizáciou zásobovania na Podujatí. 

6.5. Prenajúnateľ je oprávnený regu.lonť a usmerňovať rozmiestnenie Predajných zariadc.:ní priamo 1H :·..Jie~te 

podujatia. Pokyny Prenajúnateľa (osôb určen~·ch Prenajúnateľom) je \:ájomca povinný rešpekro,·ať a dodr:lia,·aľ . 

6.6. ~ájomca je oprávnený označiť s,·oje Predajné zariadenie logom so s\·ojirn obchodnú11 I11ťnom, n;Ízrnm prípadnť 
iným spôsobom odlišujúcim :\:ájomcu od in)"ch nájomcm-. 

6. - . '."ájomca je pm·inný zabezpečiť nepretržit)·. ,·ýkon c:innosti ,. Predajnom za riadení každodenne m11111nálne ,. čase 
,. piatok S.10.2018 od 12:00 do 22:00, v sobotu 6.10.2018 od 8:00 do 22:00, ,. nedeľu-. l IJ.2018 oJ J(l:(l() do 2 J:lit1. 

6.8. J\iájomca sa zaväzuje, že ukončí pre,·ádzku - \-}'kon Činnosti na Preda jnom mieste najneskôr do okamihu 
skončenia Po<lujati:i podľa bodu 1.2 Zmluvy a kompletne ')·prace Predajné miesto a 1eho okolie naineskôr do 
okamihu uplynutia Doby nájmu (bod 3.2 Zmlm)'). 

7. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

7 . J. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávka elektrickej energie bude zabezpľčená zo strany Prľna1ímatťľ:1 , . obn·klom 
rozsahu, pričom technické a elektrické z:i riadenia (najmä os,·etľo,·acie telesá, ,·ýčapné zari:ide1ua. ch.ladiace 
zariadenia, zanadenia na prípra\'U jedál, registračnú pokladnicu a pod.) ;i prostriedky a pomôck\' na '')"<laj 
a konzumáciu pre zákazníkov J\iájomcu (najmä jednorazO\·é plastm·é poháre, taniere, príbot~· a pod.) si 
zabezpečuje ľ"ájomca sám a na vlastné náklady. J:-..:ájomcn berie na vedomie, že Prenajímateľ nľzabczpečuje žiadrn.: 
technické a elektrické zariadenia ani prostriedk)' :i pomôcl,1' na výdaj a konzumáciu pre zákazníko,· :-.:ájomcu. 

7.2. ľ"ájomca je povin;1ý zabezpečiť také mnoŽst\·o sortimentu alebo tovarn, :iby bol na Podujntí zabezpeéem" 
nepretržitý výkon Cmnosti. 

'.3. ~ájomca je po\•inný nepretržite udržia\·:iť Predajné miesto a jeho priľahlé pric~>transt\·o ,. Čistote.: :\;í1omca je 
pO\·inný prispieť s\·ojou činnosťou k udrž:iniu vereiného poriadku na Podujatí ako aj db;1ť na bezpečnosť, 
kultúrnost' a estetiku pred:ija sortimentu a služieb na Podujatí, dodržia,·ať praYidlá čistoty a hygiem počas predaja 
sortimentu a po skončení Podujatia odstrániť ,·zn.iknutý odpad z Predainého miesta a jeho okolia. 

-A. :\ájomca nie je oprávnený užívať priestrnnst\·o v o kolí Predajného miesta a medzi jednotli')"mi predajn~"1111 

miestami na účel~· odkladania sorti.menru, materiálu alebo iného tO\·an.1 alebo parkO\·ania motoro,·frh rnzidiel. 
-.5. ~ájomca je po,·inný oboznámiť svojich pracovníkov, pripadne osoby, ktoré podľa pokynm· '\ájomrn 

zabezpečujú prevádzku Predajného zariadenia, so ,-šetkými povinnosťami ')·plýY:ijúcimi z te1ro Zmlu\'ľ 

a zabezpečiť ich dodržiaYanie. Za ich plne111e zodpoYedá '>"lučne >:ájomca, a to ai ,. prípade, ak k ich porušeniu 
dôjde zo strany zamestnanco\', prípadne iní·ch osôb zdržia\·ajúcich sa \' priestoroch PredaJ11ého miesta alebo 
Predajného zariadenia. 

-:' .6. Osob)' určené Prenajímateľom sú oprávnené kontrolovať na Podujatí dodržiaYarue podmienok podľa tejto 
Zmluvy :\ájomcom a osobami, zabezpečujúcich pre,·ádzku Pr.:dajného zariadema . Tým nie sú dorkn uc(· 
oprávnenia iných orgáno\· kontroly a dozoru podľa osobitn\·ch prárn~·ch predp1so'" 
>:ájomca 1e po,·u111ý zdržať sa akejkoľvek činnosti Yedúcej k propagácii politických strán alebo hnutí, 11áboženskc1 
neznášanlivosti alebo k propago,•aniu skupín smerujúcich k potlačeniu zák.ladných prá\' a slobôd. 

~ . 8. >:ájomca nie ie opráYnený postúpiť prá\'a a po,·mnosti z tejto Zm.lun na tretiu osobu bez prťdchádznjliceho 
písomného súhlasu Prenajímateľa . 

... . 9. ~ájomca nie je oprávnený Predajné miesto alebo jeho časť prenechať do dočnsného uží,-.111Í;1 crcre1 o;obc. 
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„ llJ Táto Zmh1,·a nemá ,·pl)'° na po,·innosť >:á1omcu riadne a ,·čas plruľ ponnnosti ,. Zm)·s!t \·~eob<.:cne z:Íq1znťho 
nanaden.ia :'-ksra ~tupa,·a č . 3; 2013 o m1<.:stmch daniach. 

8. SANKCIE 

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ,. prípade porušenia ktorejkoľvek po,·mnosn ::--: ájomcu uYedene1 ,. bode 3. 1, .1.2. 
5.3, 6.3, 6.4, 6.5, 67 , 6.8 alebo 7. ~ Zmlm·y, ,·zniká Prenajímateľovi ,·oči >:ájomcO\·i, za každ\- prípad porušenia 
takejto poYinnosti, zdášť pní,·o na zaplatenie zmlumej pokutu,. sume JOU,· € (slo,·om: jednosw eur). 

8.2. Zmlumé strany sa dohodli, ie ak ,. dôsledku porušema niektore j z po,·inností ,. zmrsle bodu 8. 1 Zmlu,·y 
Prenajúnateľ odošle ::--:ájomco,·i odstúpenie od tejto ZmluY}", zmlurná pok11ta ,. zmysle bodu 8.1 l.inl11,·y sa z,·\-~ 1 

za \'Šerh.-y porušerua spolu o sumu ,.o ,-ý$ke >:á1omného. 
8.3. Prárn Prenajímateľa na náhradu škody ostá,·a popri prá,·e na zaplatenie zmlU\·nej pokun podľa whro článku 

zachované v plnej výške. 

9. TRVANIE ZMLUVY A ZÁNIK ZMLUVY 

9. J. Táto Zmlm·a nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými Zmlurnými stranami a účinnosť Jľiom 

nasledujúcim po dni jej Z\'ere jnenia v zmysle príslušných právnych predpiso'" Táto Zmlun sa 11zan·ára na dob11 
určitú, a to do upl)·nutia Dobr nájmu podľa te1to Zmlu,·y 

9.2. Túto Zmluni možno ukonélť aj: 
9.2.1. písomno11 dohodou Zmluvných strán; 
9.2.2. písomným odstúpením Prenajímateľa,. prípade, ak: 

9.2.2.1. ;:-..;ájomca poruší povinnosť sankcionovateľnú zmltwnou pokutou podľa tejto Zmluvy, alebo 
9.2.2.2. '.\:ájomca poruší povinnosť podľa tejto Zmlm)', ktorá nie je sankciono,·areľná zmlu,·110 11 

pokutou podľa tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k odstráneniu porušenill alebo k uskutočnrniu 

nápravy zo strany >Jájomcu ani v lehote do piatich (5) pracorných dní, ak ešte nezačalo Podujatí<.: 
alebo '"lehote dYe (2) hodiny, ak už Podujatie začalo, od upozornenia zo str:\11)' Prrna1ímatcľa : 

9.2.3. písomným od stúpením ktorcjkol\·ek 7.mlun1ej strany ,. prípade:, ak došlo k z rn~eniu Podujatia pr<.:d jeho 
začiatkom: 

9.2.4. písomným odstúpením od te jto Zmlu\'y za podmienok stanoYených príslušnými prárn)·n11 pred p1sm.i; 
9.2.5. zapla tenún odstupného podľa bodu 9.3 Zmlu\'y 
9.2.6. ,. ostatných prípadoch stanO\·ených páslušnými prárnymi predpismi. 

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že >:ájomca má do desiatich (10) praco\'ných dní pred dt1om zaéatia Podujatia prám 
zrušiť túto Zmlun1 zaplatením odstupného " stune 1/2 (slO\·om: jednej polO\·ice) ::--:ájomného Pr<.:najímateľoYi na 
bankový účet u\'eden)' ,. záhlad tejto Zmlu\")' a doruéenún písomného oznámenia >:ájomrn J>renajímar1.:ľm·i 
v tejto lehote, že toto práYo ')'UŽÍva. Zaplatené odstupné" zmysle predchádzajúcej \'<.:()" nadobúda J>rcna1ímateľ 

do dastnícn·a. \'prípade zrušenia tejto zm.Iu,·y ,. khote do 9 praco,·ných d1ú prc:d zaéntím Podtqafla zo strany 
nájomcu má prenajímateľ prá\'o na odstupnt· vo '1"$ke 1/ 1 ~ájomného uhrndenťho Prenajínrn t eľoú podľn t<.:jto 
zmlu\'y. 

9 . .f. :--.:eobsadenie predajného miesta Y zm)·sle podmienok tejto zmluvy sa ponžuje za zn1šenic znuuyy podľa ods. 9.3 
,, lehote do 9 pracovných drú s ná rokom na odstupné rn výške nájomného. 

9.5. Zmluvné stany sa dohodli, že v okamihu, keď Prenlljúnateľ odošle ::--:ájomco,·i odstúpenie od teito Zmlu\'Y, 
i':ájomca strácll pr:ÍYO ufo·ať Predajné miesto a Prenajímateľ je oprá,·nenv prenajať Predajné miesto tretej osobe. 

9.ó. Prenajímateľ má právo na jednostranný zápočet vzájomných z:h'äzkoY polli'adán>k, kto ré \'Zniknú na zákJad l 
zmluYy. 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10. 1. Zmluvné strany sl\ dohodli, že llk sa Y stl\'islosti s touto ZmluYou poštou dopornécne doručujú písomnosti na 
adresu sídla/ miesta podnikania Nájomcu, m·edenú v te jto Znliu\'e alebo ,. príslušnom regiw·i ,. ktorom JC 
'.\ájomca registrovaný, tak za deil doručenia písomnosti sa pO\·aiuje aj deň odoslania zásielky Prenajúnateľom 
(resp . Správcom) m1 adresu ~ájomcu podľa tej to ,·e ty (fikcia doručenia). 

10.2. ZmluYné strany sa dohodli, že práYne nťahy z tejto Zmlm1· sa riadia deobecne zádzn)"mi pr:í,·nr mi prtdpi~mi 

Slovenskej republih.-y. \ • prípade akéhokol\·ek nedorozumenia, sporu alebo sporného n;Írokt1 S<l obl' /.mlu,·nť 

strany zaväzu1ú riešiť tieto prednostne ces tou nájomnej dohody. Zmlun1ť strany sa dohodli . ie ,. prípade sporu 
medzi ZmluYným.i stranami, spor majú prá,·omoc rozhodornť súdy ~10\·enskei republih.T 

HU. Zmlu,·né strany sa podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonrúka dohodli, že ich zá,·iizkm:" ,·z ť:lh ;:aložcll\" touto 
ZmluYou sa spra ,1.1 je Obchodným zákornúkom. 

lll.-l. ..\ k sa preukáže. ie niektoré z usrano,·ení tejto Zmhwy (alebo jeho časť) JC neplatné alebo neúču111é , takáto 
neplatnosť alebo neúčinnosť nemá Zll následok neplatnosť lllebo neúčinnosť ďalších uwino,·ení tejto ZmluH 



( 

(alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanoYenia), alebo samotnej Zmhn·y. Y takomto prípade sa obe Zmlurnť 
strany zaväzu1ú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustano,·enie (Jtho časť) no,-ým ustanon:nú11 tak, aby bol 
zacho,·aný účel, sledovaný uzanetím ZmJu,·y a dotknutým usrnno,·ením. 

lú.i Túto ZmlU\·u možno meniť iba dohodou Zmlurných strán,. písomne1 forme. 
10.6. ZmluYa je ')·hoto\·ená Y d,·ocb (2) nhoto,·eniach, z ktorých každá 7..mlu\'n:Í strnn:1 obdrží Jedno 1 „ Jť J 

q·hotonnie. 
J l) . ~ . ZmlU\·né srran~· "Yhlasujú, že si túto Zmlun1 prečítali, jcJ obsahu powzumcli a na po t\'fclerne toho. Žľ obsah rcjm 

ZmJu,·y zodpo,·cdá ich skutočnej a slobodnej ,·ôl.i, ju dastnoručnc podpísali. 
10.8. >:euddeliteľnou súčasťou tejto Zmlu,·y sú nasledorné prílohy: 

lll.8.1. Príloh:i č. 1 - Špecifikácia Činnosti >: ájomcu; 
10.8.2 Príloha č . 2 - Cenník. 

\" :Stup~'·e, dňa LI t'.i.2018 
p„o-

/r 
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Mesto Stupava 
Ing., Mgr. art. Roman Maroš, pt \'or 

\ 

\' „„„ 

Nájomca: 
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PRIHLÁŠKA DNI ZELÁ S. - 7. 1 O. 2018 

HLAVNÄ ZÓNA 0 2. REMESELNÝ TRH _ta' <.f lJ NZONt 0 

Názov/ Obchodné meno: M\ R.oS L.A_ 'J NOYQ \l\J Y 

Adresa, srdlo spoločnostr: \Je SE: L~ 

IČO: D IČ : 

Predmet podnikania: 

e-mail: tel„ ......... - ....... 
' J -

\ ..... ' 1 

Pred' j nysortí ni ent ""'-"-~ ~ ~ \ "'" (\ "'--\. ~ 1 S'"° & ..._ l ch "'-'"'cJ \ """= \j L.: ~ 

Rozmer s tanku (vrátane ojí) : S\ 'l<,. ltA ľ\'2-e Si'J~ 2-. N. c1"'2.C 

Technické požiadavky (elektrická prrpojka. atd): P~s \ 1--\ O (fC-\ ?o~ l\J ie 

Odber el. energie v kW: 

r "'" 1 , . 
Heferenc.ie: ~CA.~-t- "'-~Ie.. h\..-

\l'v\A.\- \4._l..o v 1 ~ <t 1-- Y\A-0~ v 

Povinná príloha: kópia i rvnostenského htu 1 fotogrJfi,1 )L::n ~u .-i prcdjvanéhc ~ ci rt r rne P ttJ 

Znznamy DLÍ z ERP a!Pbo te; tne prehíôsf'nie poľOIP111r ,:rarit: \ f , z'.11 



DNI ZELÁ - CENNÍK 2018 

Mlynská a okolie - 2. Remeselný trh 
Remeselná zóna zameraná na tradičný a handmade trh s pochutinami a predajom kapusty. 

Poplatky za predajné miesta v dňoch S. - 7. 10. 2018 v Stupave 

SORTIMENT 

Občerstvenie 

Sortiment alko nápoje 

Sortiment nealko nápoje, káva, čaj a pochutiny 

Prezentácia firiem a produktov 

Remeslá (vlastná výroba) 

Domáce potreby, záhradnícke potreby, textil, 
obuv, náradie, drogéria, pomôcky 

Atrakcie, upomienkové predmety, 
predaj rastlín, drevín, kvety, výrobky z prútia 

Pripojenie na odber el. energie 380 v 

Cena - za každý 
začatý meter/ 3 dni 

240 eur 

150 eur 

80eur 

150 eur 

30eur 

100 eur 

60eur 

50eur 


