
ZMLĽVA O NÁJME PREDAJNÉHO MIESTA 
č. 229 

uzatYorená podľa § 261 ods. 9 zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov 
\' spoje1ú s ~ 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník\' mení neskorších prámych predpisov 

(d'alej len „Zmluva") 

uzatvorená medzi: 

(A) Prenajímateľ 

(B) 

:\:ázov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ : 
Štatutárny org:ín : 
Bankové spojenie: 
Č. účtu IB:\N: 

Mesto Stupava 
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava 
00 305 081 
2020643?24 
Ing„ .\ígr. art. Roman I\faroš, primátor 
\'šeobecná úverová banka, a.s . 
SK78 0200 0000 0021 6585 6156 

(ďalej len „Prenajíma tel'") 
Zastúpený Sprh·com: 
>;ázov: ?vlestské kultúrne a info1mačné centrum Stupava 

„-\gátová 16, 900 31 Stupava Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Právna forma: 
Štatutárny orgán: 
(ďalej len „Správca''); a 

Nájomca 
Obchodné meno/ Názov: 
Sídlo/ mies to podnikania: 
IČO : 

(ďalej len „Nájomca'') 

00 058 823 
2020650-Wl 
príspevkod organizácia Mesta Stupava 
JL'Dr. Tomáš ;-.ruroň, poverený riadením \IKIC 

Orban Peter 
\' odárenská 340/8 Galanta 92400 
30110271 

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana'') 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1. Správca je príspevkovou organizáciou Prenajímateľa zt"iadenou za účelom zabezpečenia a rozvoja kultúrnych 
a spoločenských potrieb, tradícii a aktivít Prenajúnateľa a jeho obyvateľov, ako aj viacerých činnosti, medzi ktoré 
patrí okrem iného aj (i) organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí celomestského významu, 
organizovanie podujatia spoločenskej zábavy, (ii) organizovanie výstavy amatérskych a profesionálnych 
\'ýtvamikov, (iii) organizovanie vzdelávacích podujatí, (iv) organizovanie a podieľanie sa na organizácií podujatí 
regionálneho a nadregionálneho charakteru, (v) prevádzkovanie trhoviska a pn1ežitosmých trhov a (vi) 
organizovanie vzdelávacích kurzov a aktivít. 

1.2. V rámci svojej činnosti Správca 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 .. .\íiestom konania Podujatia je: Agátová ulica, 
:\ilynská ulica, areál Barónové, Kaštieľsky park v Stupave (ďalej len „Miesto podujatia''). 

1.3. Nájomca sa zaručuje uskutočňovať na Podujaú činnosti uvedené Y Prilohe č . l tejto Zmluvy (ďalej len „Činnosť''). 
Nájomca pri uzavretí tejto Zmluvy vyhlasuje, že spfňa všetky požiadavkr stanO\·ené právnymi predpismi 
Slovenskej republiliy na vykonávanie Čii1nosti na Podujaú. Taktiež sa zaručuje dodržať podmienky 
uskutočňovania činnosti, ktoré deklaroval v prihláške. 

1 . ..J.. Prenajímateľ sa zadzuje prenajať nájomcovi predajné miesto situované v priestore Mlynskej ulice v Stupave 
o \-ýmere uvedenej v Prilohc č . 1 tejto Zmlm·y (ďalej len „Predajné núesto'') . Predajné miesto bude stanovené 
4.10.2018. 
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2. PREDMET ZMLliVY 

2. 1. Tou to Zmlu\·ou sa ZmluYné stranv dohodli, že 
2.1.1. Prenajíma teľ prenechá \'a :\ ájomco\'i za odplatu (:\ ájomné) do dočasného užh:ania po dobu trvania Do br 

nájmu Predajné miesto 5. 10.2(J18 \'čase od 6:0') h. do 12:00 h. na éčel nájmu podľa tejto Zmlu\•y; a . 
2.1 .2. :\:ájomca sa zayäzuje podľa tejto 7-mlU\·_. pre\'ziať Predajné miesto, platiť :\ájomné a pl111ť ostatné 

pO\:innosti podľa tejto ZmlU\1· 
2.2. :\:ájomca je pO\·inný pri užírnní Predajného miesta a \-ykoná\'a1ú Činnosti (i) dodržiaYať platné a úči.t111é práme 

predpisy SIO\·enskej republik~-, a CO \·rátane prá\'n)·ch predpisov regulujúc.ich podmienky \·ykonánn.ia jednotliYých 
Či.nnosú, právnych predpiso\' na zabezpečeníe bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prá\·nycb predpise\' 
o ochrane pred požiarmi, daňov"\-ch prán1ych predpise\·, právnych predpise\' o ochrane spotrebiteľa, \'Šeobecne 
záväzných nariade1Ú :.resta Stupava (vrátane všeobecne záväzného nariadenia ;,\festa Stupava č. 3/2014 
o podmienkach predaja výrobka\' a poskytovaní služieb na trho\-ých miestach mi území mesta Stupava), ako aj (ii) 
konať \"súlade s pokynmi Prenajímateľa na zabezpečenie pokojného, nerušeného a bezporuchového priebehu 
Podujatia vydh·aných osobami určenými Prenajúnateľom, a (iii) konať v súlade s dobi-ý1ni mranni. 

2.3. :\:ájomca zodpovedá za porušenie právnych predpisov, ktorých sa na Podujaú dopusú a znáša s tým súvisiace 
a z toho vyplývajúce prá\·ne a iné následky \' pL10m rozs;ihu. 

3. ÚČEL NÁJMU A DOBA NÁJMU 

3.1. >lájomca sa zaväzuje užívať Predajné miesto iba pre účel \}konáva1Úa Činnosti (bod 1.3 Zmlm:y) na Podujatí 
(ďalej len „Účel nájmu"). 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že doba nájmu podľa tejto Zmluvy tn·á od 5.10.2018 od 12:00 h. do 7. 10.2018 do 
24:00 h. (ďalej len „Doba nájmu") . 

4. ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDAJNÉHO MIESTA 

4.1. Nájomca vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy si Predajné 1niesto riadne a k svojej spokojnosti ohliadol, je si 
vedomý jeho sta\'U v akom sa nachádza a tento stav po\·ažuje za vyhO\-ujúci pre Účel nájmu (bod 3.1 Z mluvy) 
podľa tejto Zmluvy. 

4.2. Zmlumé strany sa dohodli, že okamihom začatia plynutia Doby nájmu Prenajímateľ odovzdáva a Nájomca 
k svojej spokojnosti preberá Predajné 1niesto v s tave v akom toto Predajné miesto stojí a leží v oka1nihu začatia 
plynutia Doby nájmu. Z mluvné strany sa pre "ldúčenie pochybností dohodli, že k odo\r,:daniu a prevzatiu 
Predajného miesto\' zmysle predchádzajúcej vety dochádza automaticky, bez potreby ď;i]šieho právneho úkonu. 

5. NÁJOMNÉ 

5. 1. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi jednorazové nájomné za užívanie Predajného miesta v sume 150,
€ (slovom: stopäťdesiat eur) bez DPH (ďalej len „Nájomné") určeného na základe schváleného cenníka, ktorý 
rvorí Prílohu č.2 tejto Zmluvy. Prenajímateľ nie je platcom DPH a cena je stanovená ako konečná. 

5.2. Nájomca je povinný uhradiť Nájomné na bankový účet Prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to 
najneskôr do 14 dní od doručenia tejto Zmluvy. l\:a účel identifikácie platby Nájomného, je Nájomca p ri úhrade 
Nájomného povinný uviesť do poznámky identifikáciu Nájomcu obchodným menom/názvom a platbu označiť 
variabilným symbolom, kto1ým je číslo tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomné sa považuje za 
uhradené okamihom jeho pripísa1úa na bankový účet Prenajímateľa. 

5.3. Do termínu uvedeného \'bode 5.2 ZmluYy je N ájomca pO\Í.nný domčiť Prenajímateľovi nasledO\·né doklady (ak 
tieto neboli preukázateľne Nájomcom predložené Prenajúnateľovi ešte pred uzavretím tejto Zmluvy): 
5.3.1. kópiu osvedčenia o registrácií Nájomcu ako platiteľa dane z príjmu a o pridelení daňového identifikačného 

čísla; 

5.3.2. kópiu certifikátu elektronickej registračnej pokladnice; a 

5.3.3. kópiu všetkých oprávnení, povolení a licencií Nájomcu, ktoré s; podľa platných a účinných právnych 
predpisov Slovenskej republiky vyžadujú na preYádzkova1Úe Cinnosti (napr. príslušné živnostenské 
oprávnenia, príslušné opnh:nenia alebo povolenia podl'a osobitných predpisov, rozhodnutia príslušného 
orgánu na ochranu zdravia, ak je takéto rnzhodnutie predpokladom prevádzkova1úa niektorej Činnosti 
a pod.). 
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6. ORGANIZÁCIA PODuJATIA 

6.1. Zmlu\'né stram sa dohodli, že .\:ájomca si sám a na vlastné náklady zabezpečuje S\'oj stánok s dočasný·m 
srnno\'išťom/prenosné predajné z?.riaden.ie/pojazdnú predaji1u alebo iné podobné za1iadenie na uskutoéňonn.ie 
Činnosti (ďale1 len „Predajné za riadenie") . .\:ájomca berie na \·edomie, že Prenajímateľ nezabezpečuje pre 
~ájomcu žiadne Predajné za1-iaden.ie. 

6.2 ~ájomca je pO\-inný \'yzd\ilmúť si pridelené registračné číslo dúa 5.10.2018 \"čase od 6:00 h . do 12:(;'.) h . 
\"kultúrnom dome na .·\gáto,·ej 16 \' Stupa\·e. 

6.3. '.\:ájomca je pm:inný sa di1a 5.10.2018 najn~skôr do 12:00 h.: 
6.3.1. dosra,·iť sa na Predajné miesto; 
6.3.2. označiť Predajné zariadenie na viditeľnom mieste registračným číslom prideleným podJ'a bodu 6.2 Zmluvy; 
6.3.3. na viditeľnom mieste na Predajnom zariadení zverejniť informáciu pre verejnosť o čase predaja/činnosti 

a tento čas - dobu dodržiavať; a 
6.3.4. vykonať všetky kroky potrebné a ne\'yh.nutné na zabezpečenie výkonu Činnosti. 

6 . .+. Zmluvné strany sa dohodli, že ,_. deň začatia Doby nájmu je \·jazd motorových vozidiel za účelom zabezpečenia 
úsobo\'an.ia povolený do 12:00 h .. >:ájomca nie je oprávnený parkovať motoro\'é ,·ozidla na :.lieste podujatia a je 
pO\·.i.nný motorové vozidJo zaparkovať na vyhr::tdenom záchytnom parko\'isku. Doba určená na zabezpečenie 
zásobovania v ostatných dňoch Podujatia je stanovená do 8:00 h a \"O večerných hodinách po 22.00 h .. \ ' jazd 
motorových \'ozidiel na :.uesto podujatia je povolený len na ne\1·lmutne potrebnú dobu na vyloženie sortimentu 
a iného mate1iálu alebo to\·aru bez možnosti parkovania, pričom :-.Jájomca je povinný rešpektovať pokyny 
Prenajímateľa v SÚ\".Íslosti s organizáciou zásobovania na Podujatí. 

6.5. Prenajímateľ je oprh·nený regulovať a usmerňovať rozmiestnenie Predajných zariadení p1iamo na ť.lieste 

podujatia. Pokyny Prenajúnateľa (osôb určených Prenajúnateľom) je Nájomca povinný rešpektovať a dodržiavať. 
6.6. Nájomca je oprávnený označiť svoje Predajné zariadenie logom so svojim obchodným menom, názvom prípadne 

iným spôsobom odlišujúc.im Nájomcu od iných nájomcov. 
6.7. Nájomca je povinný zabezpečiť nepretržitý výkon Činnosú '-'Predajnom zariadení každodenne minimálne v čase 

v piatok 5.10.2018 od 12:00 do 22:00, v sobotu 6.10.2018 od 8:00 do 22:00, v nedeľu 7.10.2018 od 10:00 do 21 :00. 
6.8. >lájomca sa Za\'äzuje, že ukončí pre\'ádzku - \'ýkon Činnosú na Predajnom mieste najneskôr do okamihu 

skončenia Podujatia podJ'a bodu 1.2 Zmluvy a kompletne vyprace Predajné miesto a jeho okolie najneskôr do 
okamihu uplynuúa Doby nájmu (bod 3.2 Zmluvy). 

7. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

7 .1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávka elektrickej energie bude zabezpečená zo strany Prenajúnateľa v obv1·klom 
rozsahu, pričom tech1úcké a elektt1cké zariade1Úa (najmä OSYetľoncie telesá, výčapné zariade1úa, chladiace 
zariadenia, zariade1úa na prípravu jedál, registračnú poklad1úcu a pod.) a prostriedky a pomôcky na výdaj 
a konzumáciu pre zákazníkov Nájomcu (najmä jednorazové plastové poháre, taniere, príbory a pod.) si 
zabezpečuje Nájomca sám a na dastné náklady. Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ nezabezpečuje žiadne 
technické a elektrické zariade1úa a1ú prostriedk·y a pomôcky na výdaj a konzumáciu pre zákazníkov Nájomcu. 

7.2. Nájomca je povinný zabezpečiť také množsn·o sortimentu alebo tovaiu, aby bol na Podujaú zabezpečený 
nepretržitý výkon Činnosú. 

7.3. Nájomca je povinný nepretržite udržiavať Predajné miesto a jeho p1-iľahlé priestransn·o v čistote . Nájomca je 
povinný prispieť svojou činnosťou k udržaniu verejného poriadku na Podujaú ako aj dbať na bezpečnosť, 
kultúrnosť a estetiku predaja sortimentu a služieb na Podujatí, dodržiavať pravidJá čistoty a hygienr počas predaja 
sortimentu a po skončení Podujatia odstrániť vzniknutý odpad z Predajného miesta a jeho okolia. 

7.4. Nájomca nie je oprávnený užívať pi-iestransn·o v okolí Predajného miesta a mecbi jednotli\'ými predajnými 
miestami na účely odkladania sortimentu, matei.-iálu alebo iného tovaiu alebo parkoYania motoro'-i·ch vozidiel. 

7.5. Nájomca je po'--inný oboznámiť svojich pracovníkoY, prípadne osoby, ktoré podľa pokyna\· Nájomcu 
zabezpečujú prevádzku Predajného zariadenia, so všetkými povinnosťami V)"plývajúcimi z tejto Zmlu'-1· 
a zabezpečiť ich dodržiavanie. Za .ich plnenie zodpovedá výlučne Nájomca, a to aj ,. p1-ípade, ak k ich poiušeniu 
dôjde zo strany zamestnancov, prípadne iných osôb zdrž.i.avajúcich sa v priestoroch Predajného miesta alebo 
Predajného za1iadenia. 

7.6. Osoby určené Prenajímateľom sú oprávnené kontrolo\'ať na Podujatí dodržiavanie podmienok podľa tejto 
ZmlU\1' Nájomcom a osobami, zabezpečujúcich pre\·ádzku Predajného zariadenia. Tým nie sú dotknuté 
oprávnenia iných orgánov kontroly a dozoru podľa osobitných právnych predpisov. 

7. 7. Nájomca je povinný zdržať sa akejkol\·ek činnosú vedúcej k propagácii politických strán alebo hnutí, náboženskej 
neznášanlivosti alebo k propago,·aniu skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd. 

7.8. Nájomca nie je oprh·nený postúpiť práva a povinnosti z tejto Zm.luw na tretiu osobu bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Prenajínnteľa. 

7. 9. Nájomca nie je oprávnený Predajné miesto alebo jeho časť prenechať do dočasného uŽÍYa1úa tretej osobe. 
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"'. lll Táto ZmluY2 nemá \-plyv na pm·innosť >:"ájomcu 11adne a YČas plniť pm·innosn \"zmysle \ ·;c:obecnc 'l.á\·azného 
nariadenia ,\Icsta Stupa....-a č . 3/2013 o miestnych daniach. 

8. SANKCIE 

8.1. Zmlu\'né strany sa dohodli, že \. prípade porušenia krorejkoľvek po\·u1nosti :\ ájomcu u\·cdenej \' bo<le 3.1, 5.2, 
5.3, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8 alebo 7.7 ZmlU\·y, nniká Prenajúnateľovi \'OČi >:ájomcoú, z~ každý prípad porušenia 
takejto povinnosti, zdášť prá\•O na zaplatenie zmlu\'nej pokutu \. swne 100,- ( (sl0\'0111'. jednosto eur). 

8.2. Zm.JU\·né strnny sa dohodli, že ak \. dôsledku porušenia niektorej z po\'i.nností v zmysle bodu ?.1 Z1n.lU\} 
Prenajúrnneľ odošle >:ájomco\-i odstúperue od tejto Z1n.1U\}, z1n.luvná pokuta\' zmysle bodu 8.1 Z1n.lU\~; sa Z\fši 
za ....-šetky porušenia spolu o sumu vo '-) ške ;\ájomného. 

8.3. Právo Prenajímateľa na náhradu škody ostáva popri práve na zaplatenie z1n.Ju,·nej pokutr podľa tohto článku 
zachované v pl.nej výške. 

9. TRVANIE ZMLUVY A ZÁNIK ZMLUVY 

9.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými Z1n.luvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúci..t11 po dni jej zverejnenia ,. zmysle príslušných prárnych predpisa\'. Táto Zmluva sa uzatvárn na dobu 
určitú, a to do uplynutia Doby nájmu podľa tejto Zmluvy. 

9.2. Túto Zmluvu možno ukončiť aj: 
9.2.1. písomnou dohodou Z1n.luvných strán; 
9.2.2. písomným odstúpenún Prenajúnateľa v prípade, ak: 

9.2.2.1. Nájomca poiuší povillnosť sankcionovateľnú zmluvnou pokutou podľa te jro Z1n.luvy, alebo 
9.2.2.2. Nájomca poruší povinnosť podľa tejto Z1n.luvy, ktorá nie je sankcionovateľná z1n.luvnou 

pokutou podľa tejto ZtrUU\)", pokiaľ nedôjde k odstráneniu porušenia alebo k uskutočneniu 
nápravy zo strany Nájomcu ani v lehote do piatich (5) pracovných drú, ak ešte nezačalo Podujatie 
alebo v lehote dYe (2) hodilly, ak už Podujatie začalo, od upozornenia zo strany Prenajúnateľa; 

9.2.3. písomným odstúpenú11 ktorejkoľvek 7.1n.luvnej strany v prípade, ak došlo k zrušeniu Podujatia pred jeho 
začiatkom; 

9.2.4. písomným odstúpenún od tejto Z1n.lu\1· za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi; 
9.2.5. zaplatenún odstupného podľa bodu 9.3 Z1n.luvy 
9.2.6. \"ostatných p rípadoch stano....-ených príslušnými právnymi predpismi. 

9.3. Z1n.luvné strany sa dohodli, že Nájomca má do desiatich (10) pracovných drú pred dňom začatia Podujatia právo 
zrnšiť cúto Z1n.lu....-u zaplatenún odstupného\' swne '12 (slovom: jednej polm·ice) Nájomného Prenajúnateľm-i na 
banko\-ý účet uvedený v záhlaYÍ tejto Zmluvy a doručením písomného oznámenia Nájomcu Prenajúnateľo\'i 
v tejto lehote, že tato právo '-1-UŽÍva. Zaplatené odstupné v zmysle predchádzajúcej vety nadobúda Prenajúnateľ 
do dastrúctva. \ ' prípade zrušenia tejto zmluvy v lehote do 9 pracovných dní pred začatím Podujatia zo strany 
nájomcu má prenajímateľ právo na odstupné vo výške 1/1 Nájomného uhradeného PrenajímateJ'o,-j podľa tejto 
zmluvy. 

9.4. Neobsadenie predajného miesta v zmysle podmienok tejto zmlu'T sa považuje za zrušenie z1nlm1· podľa ods. 9.3 
•·lehote do 9 pracovných drú s nárokom na odstupné vo výške nájomného. 

9.5. Zmluvné stany sa dohodli, že v okamihu, keď Prenajímateľ odošle '.'Jájomcov-i odstúpenie od tejto Zmlm·y, 
Nájomca stráca právo užívať Predajné miesto a Prenajímateľ je oprávnený prenajať Predajné miesto tretej osobe. 

9.6. Prenajímateľ má právo na jednostranný zápočet vzájomných záväzkov pohľadávok, ktoré vzniknú na základe 
zmluvy. 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1 . Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa v SÚ\'islosti s touto Z1n.luvou poštou doporučene doručujú písomnosti na 
adresu sídla/miesta podnikania .Nájomcu, uvedenú v tejto Zmluve alebo v príslušnom registľi v ktorom je 
:"Jájomca registrovaný, tak za deň doručenia písorru1osti sa považuje aj deň odoslania zásielky Prenajímateľom 
(resp. Sprá•·com) na adresu Nájomcu podľa tejto \·ety (fikcia doručenia) . 

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že práme vzťahy z tejto Zmlm1· sa ľiadia všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. \' p11pade akéhokol\-ek nedorozumenia, sporu alebo sporného nároku sa obe Z1n.luvné 
strany zaväzujú riešiť tieto prednostne cestou ,.zájomnej dohody. Zn:tlU\·né strany sa dohodli, že \'prípade sporu 
medzi Zmluvnými stranami, spor majú právomoc rozhodm·ať súdy Slovenskej republiky. 

10.3. Z1nlumé s trany sa podľa ~ 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich Z:Í\'äzko,'}· vzťah založený touto 
Z1nluvou sa spraYuje Obchodným zákonníkom. 

10.4. ..\.k sa preukáže, že niektoré z ustanoverú tejto Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúči..trné, takáto 
nepJ.·,tnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení tejto Z 1n.Ju,1· 
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(alebo zornívajúcc:j časti dotknutého l:s:ano,·cnia), nlebo samotnC:J Zm!U\·y. \ ' takomto prípndc sa obe í'.:nb,·né 
strnn~· zanzuiú bez zbytočného odkladu nnhradiľ t:lkéto ustanon:nie (jeho časť) no,-Tm usrnn0Ye:1ím tak, aby bol 
znchonný účel, slcdm:Jný uzavretím ZmlU\y a dotknutým ustanm:cním. 

I0.5. Túto Zmlun1 mozno men.iť iba dohodou 7.mlln:ných smín ,. písomnej fonnc. 
10.6. Zm.lu\'a je \-yhoto,·ená ,. drnch (2) '-yhoto,·cniach, z ktorých každá í'.1nlu,·ná srrana obdrží jedno (1) jej 

' Thoro,·erue. 
l(J. 7 . 7..mlurné strany ,·yhlasujú, že si túto Zm.luYu prečítali, jej obsahu porozumeli a na potndcnie who, že obsah tejto 

Zm.lU\·y zodpo,·cdá ich skutočnej a slobodnei \'Ôli, ju dasrnoiučne podpís~li. 
10.8. >:coddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú n,!sledovné prílohy: 

10.8.1. Prílolrn č . 1 - Špecifikácia Ó.1111osti >: ájomcu; 
10.8.2. Príloha Č. 2 - Cenník. 

\"Stupave, dňa 13.6.2018 
Prenajímateľ: 

···· ·· ········ ········· ··········· \ 
Mesto Stupava 

~ Ing., Mgr. art. Re iš, = -itor 

v . &.."f..L. .. f.1Ý. .. C~ .. „ dňa2.q-1.G.:1. !J?.-t s 
Nájomca: 

/ 
V ·v 

PeterORBAN 
92401 ot'ama, Vodáml.1ká 8 

ICo: 301 102 71 
DIC: 1030143609. 
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~MESTO 
~ STUPAVA 

iV'estsk; Grad ShJP-.-•a 
Hlama 1/24 , 900 3' S'1Jpa a 

MfSTSd. 

kUUUll:r./Ec 
A I NľOlt MA(NL 
C.E~UUM • • • •• 

PRIHLÁŠKA DNI ZELÁ 5. - 7. 1 O. 2018 

1.HLAVNÁZÓNA D 2. REMESELNÝ TRH D 3. FUN ZÓNA D 
' 

, , fET~/2. 0/Zbtfjtl Nazov /Obchodne meno: ... „ ..... . ... .. . .. „ .•• „ •••••.••.. . . . . „ .•. „ . .••• •. . .. . ..• . • • •.• „ ... .. .... . . . „ . •• 

/ / 

Adresa, síd lo spol očnost i : . .. ... . ft?f).f.l{tf?'!. .f/r~ .. .. 3. .~;. °. / .ľ. / .. f.< ~~ rJ.1 .. .. f'fi..#f!.<J-

· . 3()-1 --to2 .f' "1 ·. 4 o :Ja ·f 71 6·o .!J ICO .... ..... .. ........ . ........................ . ... ... DIC. .... .. . . . ...... .. .......... . ... .... ..... . . . .......... . .. . 

0 /" <'..... /" / 

Predmet podnikania: ... ľ. . ~/I?f .. / 'f!l>~ŕ.: .. !J .. JJ()&;Jf((eJf. J.4.(1/.ét ť.l/4/ ... . Ľ!:'. :~(l!S{f{J/ 
") ť /"~ . 

/ # / /, # ;(', • / .-. • ;J ~/ ,_ -"A .,, 

e-mail : .
1

.. .. ...._,.. ..,. ..... „ „. >. tel.: .. „l-. . „ ... „ 

' <.. /' '- /' /' r ŕ 

Predajný sortiment: ... .. .. . k ;f('{ťJ/:F.. . .?.. f?:!):?P€. IJ Pt:J.$.é'//F .. .f.'t!<:'. .. ~f.Y...f (; .ŕ.t;f!fl/j~ 

Rozmer stánku (vrátane ojí): .... ......... ~ 0:'. ~. '.~ .... ........ ........ .. ..... ... .. ........ .. ..... ..... . 

Technické požiadavky (elektrická prípojka, atd): .. .. .. .. ...... ~ ...... .. .. ........... . .... . . . . .. .... . . . .. . . . 

Odber el. energie v kW: . . .. . . . . . ... .. . ..... . ... . ~ . .. ... ........ ... ........ . . .. .... .. .. .. ... . . .. . ... . ... . .. . .. . 

Referencie: .. ... . . ... .. . . ... . .. . . . ........ . . ... .. . ... . . . .... ................ . . .. ... . .. . ...... .. ....... ... . . . . ... ... . 

• r , . 

, ?_V,6. ftJtl Datum: . .... . ....... . ..... .. . .. .... . . . . Podpis: .. 

Povinná príloha: kópia živnostenského listu + fotografia stánku a predávaného sortimentu. 
Záznamy OÚ z ERP, alebo čestné prehlásenie povolenie úradu ver. zdr. 



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 

SO eur 

150 eur 

30eur 

100 eur 

60eur 

50eur 


