
‚ VNajomna zmluva UEZ c.uzatvorenápodl‘aust. 663 a nasL zákonaČ. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníkav zneníneskoršíchpredpisov (d‘alejv texte ako „zmluva“)

Prenajímatel‘: Mestskáčast‘Bratislava—Nové Mestozastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starostasídlo: Junácka1, 832 91 BratislavaIČO: 00603317DIČ: 2020887385iČ DPH: nieje platcom DPHbankovéspojenie: Prima banka Slovensko, a.s.čísloúčtu: SKO8 5600 0000 001800347007variabilný symbol:špecifkký symbol:
(d‘alejv texte ako „prenajímatel‘)
a
Nájomca: MarksSMarcs s. r. o.zastúpený: .Ing. BeátaMarkovičová,konateľsídlo: Hviezdoslavovo nám.7, 811 02 Bratislavazapísaný v: Obchodnom registri OkresnéhosúduBratislava I, odd. Sro, vl. č.127558/BIČO: 51 645 751DIČ: 2120735606iČ DPH: nieje platcom DPHbankovéspojenie: UNICREDITBANKčísloúčtu: SK73 11110000001485463007

(ďalej v texte ako „nájomca“)
(prenajímateľa nájomcav texte spoločne uvádzaníaj ako „zmluvnéstrany“)

ČlánoklUvodnéustanovenie
1. Prenajímatel‘je výlučným vlastníkomstavby — budovy servisného objektu s názvomJAMA, súp. číslo13922 nachádzajúcejsa v rámciVol‘nočasovéhoareáluJAMA,vchod OdbojárovSB, postavenej na pozemku — parcele registra “C“č. 11280/103a zapísanejna liste vlastníctvač. 6420 evidovaného Okresným úradom Bratislava,katastrálnyodbor pre k.ú. NovéMesto, obec BAm.č. NovéMesto, okres BratislavaIII. (d‘alejv texte zmluvy ako „budova“).
2. Nájomca je úspešným uchádzačom obchodnej verejnej sút‘aže vyhlásenejprenajímateľomza účelom prenájmu budovy, ktorý bol schválený na základeuznesenia č prij atého dňa na zasadnutímiestneho zastupitel‘stvamestskejčasti Bratislava  NovéMesto, pričorn uvedenéuznesenie tvoríneoddeliteľnúprílohuČ. 1 tejto zmluvy.



Článok2Predmet a účelnájmu
1. Zmluvnéstrany sa dohodli, žeprenajímatel‘v rozsahu a za podmienok uvedených v tejtozmluve prenechávanájomcovido odplatnéhoužívania,na účelopísaný v bode 3. tohtočlánkuzmluvy a za podmienok uvedených v tejto zmluve budovu pozostávajúcuzvnútorných ako aj vonkajšíchpriestorov, z toho vonkajšie priestory pozostávajúcez terasy, átria a amfiteátrovéhoschodiska, vnútomépriestory určené na prevádzkugastronomického zariadenia vrátane schodiska a priestorov zelenej strechy a verejnésociálne zariadenia so samostatnými vchodmi určené pre všetkých návštevníkovšportovorekreaČného areálu (d‘alej v texte zmluvy ako „predmet nájmu“),pričompredmet nájmuje bližšiešpecifíkovanýv grafickom znázornení,ktorý tvoríPrílohuČ. 1tejto zmluvy.Nájomcabene na vedomie, že súčast‘ounájmunie je skladový priestor na odpada náradiea technickámiestnost‘nachádzajúcesa v budove.2. Nájomcasa za užívaniepredmetu nájmuzaväzuje uhrádzat‘prenajímateľoviriadne,v stanovenej výške a včas nájomnév zmysle zmluvy.3. UČelom nájmuv zmysle zmluvy je užívaniepredmetu nájmu za účelom zriadeniaa prevádzkovaniagastroprevádzky— Nájomcasa zaväzuje predmet nájmuužívat‘výlučne na dohodnutý účel, pričom porušenie tohto ustanovenia sa budepovažovat‘za podstatnéporušenienájomriejzmluvy.

Článok3Doba nájmu
Nájomsa uzatvárana dobu určitú 15 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejtozmluvy.

Článok4Nájomné,službyspojenés nájmom
Zmluvnéstrany dohodli ročnénájomnéza užívaniepredmetu nájmuvo výške 30.000, €(slovom: tridsat‘tisíceur), t.j. vo výške 2.500, € (slovom: dvetisícpät‘stoeur) mesačne(ďalej v texte zmluvy ako „nájomné“).2. Zmluvné strany sa dohodli, že mesačnénájomnébude nájomcaubrádzat‘mesačnevopred, najneskór vždy v lehote do 5. dňa kalendárnehomesiaca predchádzajúcehomesiacu, za ktoré sa nájomnéplatía to v prospech účtuprenajímatel‘aa s použitímvariabilnéhoa špecifickéhosymbolu uvedenými v záhlavítejto zmluvy.3. Alikvótnačast‘prvého nájomnéhov zmysle tejto zmluvy vo výške ‚€ za mesiacje splatnáv lehote do 10 dníodo dňaúčinnostitejto zmluvy a to v prospech účtuprenajímateľaa s použitímvariabilného a špecifickéhosymbolu uvedenými v záhlavítejto zmluvy4. Za deňúhradypeňažnéhonájoninéhosa považujedeň,kedy bob plnenie v plnej výškepripísanéna účetprenajímateľauvedený v záhlavízmluvy.5. V prípade,ak sa nájomcaomeškás platcnímalikvótnej časti prvéhonájomnéhoalaleboktoréhokol‘vekd‘alšiehonájomnéhov lehotáchurčených v bodoch 2. a 3. tohto Článku,prenajímatel‘ovivznikne nárokna zákonný úrok z omeškania a vprípadeomeškaniao viac ako tri mesiace s úhradou aj právoodstúpit‘od tejto zmluvy v zmysle Čl. 9 tejtozmluvy.6. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomcasi na vlastné nákladyzabezpečívšetkynímpožadovanéslužbyspojené s nájmom(najmä,nie všakvýlučne dodávkuenergií)resp.prevádzkoua užívanímpredmetu nájmu, priČom bene na vedomie, že prenajímateľ



žiadneslužbyspojené s nájmomnezabezpečuje; nájomcazároveňbene na vedornie, žena vlastné náklady zabezpečípodružné meracie zariadenia energií za účetomrozúčtovania spotrebovaných energií v neprenajímaných priestoroch budovyprenajímateľovialebo bude znášat‘nákladyna energie spotrebované prenajímatel‘omv neprenajímaných priestoroch budovy7. Nájomcasa zaväzujev lehote do 10 dníodo dňanadobudnutia účinnostitejto zmluvyzložit‘fmnančnúzábezpekuna osobitne zriadený účetprenajímatel‘aIBAN: SKO3 56000000 0018 0034 9037, bezúročne,a to vo výške 12.100, € (slovom dvanást‘tisícstoeur) v prospech prenajímateľa, ktorú je prenajírnatel‘ oprávnený použit‘v nasledovných prípadocha) dlžnéhonájornnéhoa prislúchajúcichúrokovz omeškaniab) zmluvných pokútc) prípadných akýchkol‘vek škódna predmete nájmuspósobených činnost‘ounájomcu,jeho podnájonmíkov,tretíchosób,ktorým umožnilvstup do predmetu nájmu,a to ajškódvoči tretímosobámv súvislosti s užívanímpredmetu nájmu.Uvedenú fnančnúzábezpekuzložínájomcana účet prenajímatel‘ana celé obdobienájmu,a túto je v prípadeoprávnenéhospotrebovania časti pravidelne v lehote 10 dniodo dňaobdržaniavýzvy prenajímatel‘adoplňat‘tak, aby fnančnázábezpekabola stálepočas doby trvania nájmuvo výške 12.100, €. Nedodržanie tohto ustanovenia jedóvodomna odstúpenieod Nájomnejzmluvy zo strany prenajímateľa,nakoľkouvedenébude považovanéza podstatné porušenie zmluvy. Týmto nie je dotknuté právoprenajímatel‘ana náhradu škody. Prenajímatel‘sa zaväzuje uvol‘nit‘nájomcomposkytnutú fnančnúzábezpekunájomcovipo skončenínájomnéhovzt‘ahu,avšakažnazáklade písomnej výzvy nájomcu o jej uvoľnenie doručenej riadne a preukázateľneprenajímatel‘ovia zároveňažpo uplatnenívšetkých prípadných nárokovprenajímatel‘avoči nájomcovi,ato najneskórv lehote do 15 dníodo dňadoručeniavýzvy nájomcu.8. Prenajímatel‘si vyhradzuje právo jednostranného zvýšenia nájornného formoupísomnéhooznámeniao zvýšenínájomnéhoza predmet nájmuv závislostiod úrovneinfláciejedenkrátročne. Nájomnéplatnék 31. decembru bežnéhoroka sa zvýši o mieruinflácieofkiálnevyhlásenúStatistickým úradom SR, a to od 01. januáranasledujúcehoroka.
Článok5Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu

Nájomcabol pred uzavretímtejto zmluvy oboznámený 50 stavom predmetu nájmu,ktorý bene na vedomie vrátaneskutočnosti, žepriestor je potrebnéstavebne dobudovat‘a upravit‘v súlade s účelomvyužitiapredmetu nájmu.2. Zmluvnéstrany sa dohodli, žeprenajímatel‘sa zaväzujeodovzdat‘a nájomcasa zaväzujeprevziat‘predmet nájmuv lehote najneskórdo 3 pracovných dníodo dňanadobudnutiaúčinnosti tejto zmluvy a to na základe odovzdávacieho a preberacieho písomnéhoprotokolu podpísanéhooboma zmluvnými stranami (d‘alej v texte zmluvy ako‚protokol“).3. Zmluvné strany sa dohodli, žesúčast‘ouprotokolu bude najmästav, v akom sa predmetnájmunachádzav čase odovzdania ako aj fotodokumentáciastavu predmetu nájmu.4. Nájomcabene na vedomie stav predmetu nájmuako aj skutočnost‘,že priestor jepotrebnéstavebne dobudovat‘a upravit‘v súlade s účelomvyužitiapredmetu nájmu5. Nájomcaprehlasuje, žeakékol‘vekvady na predmete nájmu,ktoréby brániliužívaniupredmetu nájmuna dohodnutý účel, alebo by nájomcumohli akýmkol‘vek spósobomobmedzovat‘v užívanípredmetu nájmubudúšpecifkovanév písomnomodovzdávacoma preberacom protokole s uvedenímpovinnosti prenajímatel‘avady v určenej lehoteodstránit‘.



Článok6Užívaniepredmetu nájmu,právaa povinnosti zmluvných strán
1. Nájomca je povinný užívat‘Predmet nájmu v súlade s právnymi predpismi austanoveniami tejto zmtuvy.2. Nájomcaje povinný predmet nájmuna svoje nákladyudržiavat‘v stave spósobilomnadohovorenéužívaniea účel.3. Nájomcaje oprávnený vykonávat‘v/na predmete nájmuakékol‘vekstavebnéúpravynaplnenie dohodnutéhoúčeluvyužitianájmuna základevopred odsúhlasenej projektovejdokumentácie,(postačípísomný súhlasštatutárnehozástupcuprenajímatel‘a)Akékoľvekďalšie stavebné úpravy je nájomca oprávnený realizovať len na základepredchádzajúceho písornného súhlasu prenajímatel‘a (postačí písomný súhlasštatutárnehozástupcuprenajímatel‘a),pričom nájomcasa zaväzuje dodržiavat‘všetkyplatnéprávnepredpisy súvisiace s rekonštrukčnými prácami,príslušnétechnickénormya podobne. Porušenie týchto ustanovenízo strany nájomcu sa bude považovat‘zapodstatnéporušenienájomnejzmluvy;4. Akékol‘vekstavebnéúpravy, ktorénájomcavykonáv/na predmete nájmuso súhlasomprenajímatel‘a(a to aj vrátane pevne zabudovatel‘ných súčastía zabudovanýchtechnológií),po predchádzajúcompísomnomsúhlase prenajímatel‘a,sa stanúmajetkomprenajímatel‘apo ich zabudovaní,a to bez nárokuna ich úhradu, na základevýslovnéhosúhlasu nájomcu. Nájomcabude znášat‘všetky náklady vyplývajúce zo zrnien napredmete nájmu,o ktorépožiadal,ako aj všetkyvýdavky na povolenie takýchto zmiena nebude v prípade takéhoto súhlasu požadovat‘žiadnu protihodnotu toho, o čo sahodnota predmetu nájmuzvýšila, čo potvrdísvojim výslovným súhlasom,podpisom naNájomnej zmluve; pri predčasnom ukončení nájomnej zrnluvy z dóvodovnezapríčinených nájomcombude nájomcaoprávnený žiadat‘protihodnotu toho o čo sazvýšila hodnota predmetu nájmuvykonanímstavebným úprav.5. Nájomcaje povinný na vlastné nákladyzabezpečit‘prevádzkuverejných sociálnychzariadení určených aj pre návštevníkovparku nezdržiavajúcich sa v priestorochgastroprevádzky,vrátanezabezpečovania drobných opráva údržby;pričom nájomcajeoprávnený predmetnéspoplatnit‘.6. Nájomca sa zaväzuje dbat‘ o to, aby vegetáciana vonkajšej zelenej stene budovya strechy, na ktorej sa nachádzaporast, nebola poškodzovanánájomcoma osobamikonzumujúcirniv priestoroch predmetu nájmu.7. Nájomcasa zaväzuje sprístupnit‘čast‘predmetu nájmu,t.j. amfiteáterako aj priestorpred zelenou stenou budovy, na ktorej sa nachádzavegetácia,návštevníkomareálu,t.j.bez ohl‘aduna konzumáciuv priestoroch predmetu nájmu,bezodplatne;8. Nájomcaje zodpovedný za uzamykanie vstupných dverí do patria budovy mimoprevádzkových hodín areálu, pričom mimo prevádzkových hodín areálu nebudeoprávnený vpúšt‘at‘ľudído areáluparku; opakované porušenie uvedeného sa budepovažovat‘za podstatnéporušenienájomnejzmluvy.9. Nájomcaje povinný predmet nájmuajeho okolie udržiavat‘v čistote a poriadku, t.j.vrátanevonkajšíchpriestorov pred budovou.10. Nájomcaje povinný na predmete nájmupočas celej doby nájmuna vlastné nákladya v plnom rozsahu zabezpečit‘plnenie všetkých povinnostívyplývajúcich z/zo:• zákonač. 314/2001 Z. z. o ocbrane pred požiarmiv platnom zneníako aj všetkýchsúvisiacichplatných právnychpredpisov, ako aj technických noriem a• zákonač. 79/2015 Z. z. o odpadoch ako aj všetkých súvisiacichprávnychpredpisovako aj technických noriem ako• všetkých platných právnychpredpisov upravujúcich bezpečnost‘a ochranu zdraviapri prácia technických noriem



pričom v plnom rozsahu zodpovedáza všetkyvzniknuté škody, a to aj voči tretímosobám.Porušenietohto ustanovenia sa považujeza podstatnéporušeniezmluvy.11. Nájomcaje povinný ubrádzat‘náklady spojené s obvyklým udržiavanímpredmetunájmu,čo výslovne potvrdzuje svojim podpisom.12. Nájomcaje povinný vykonávat‘pravidelné kontroly a revízieelektrických spotrebičova ostatných zariadení nainštalovaných a používaných v predmete nájmu v zmysleprávnychpredpisov platných v SR a SIN v stanovených termínoch,pričom v prípadeukončenianájmuje nájomcatieto revízieodovzdat‘prenajímatel‘ovi;13. Nájomcasa zaväzujev plnom rozsahu uhradit‘všetkyvzniknuté škodynalv predmetenájmu,a to nic len tie, ktoré spósobil sám,ale aj akékoľvektretie osoby. Ak sa taknestane, máprenajímatel‘právozávadya poškodeniaodstránit‘a požadovat‘od nájomcunáhraduúčelnea preukázatel‘nevynaložených nákladov;14. Nájomca sa zaväzuje sprístupnit‘predmet nájmu prenajímatel‘oviza účelomuskutočňovaniakontrol a to po predchádzajúcomoznámeníprenajímatel‘anájomcovi. Vprípadoch akejkol‘vek hroziacej škody má prenajímateľprávo vstupu aj bezpredchádzajúceho oznámenia termínu nájomcovi, o čom nájomcu bezodkladneinformuje.15. Nájomcaje povinný na svoje nákladyvykonávat‘drobné opravy a vykonávat‘bežnúúdržbupredmetu nájmu.Za drobnéopravy a bežnúúdržbusa považujúopravy a údržbapodl‘austanovenia 5 a 6 nariadenia vládyč. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajúniektoré ustanovenia Občianskeho zákoimíka.Ak sa nájomca nepostará o včasnévykonanie drobných opráva bežnejúdržby,máprenajímatel‘právotak urobit‘sámaleboprostredníctvominej poverenej osoby a požadovat‘od nájomcunáhraduprimerane aúčelnevynaložených nákladov;16. Nájomcanie je oprávnený prenechat‘predmet nájmudo podnájmu,alebo výpožičkytretímosobám;výlučne v prípadepísomnéhosúhlasu zo strany štatutárnehozástupcuprenajímatel‘a(starostu rnestskej časti).17. Nájomcanie je oprávnený postúpit‘akékol‘vekpohl‘adávkyvoči prenajímatel‘ovinatretiu osobu bez predchádzajúcehosúhlasuPrenajímateľa.

Článok 7Poistenie
Nájomcaje povinný predmet nájmupoistit‘proti jeho poškodeniu,prípadnevandalizmu,ako aj v prípadevzniku škodyvoči tretímosobám,na vlastnénáklady,počas celej dobynájmu,a to najneskórv lehote do 5 dníodo dňaúčinnostiNájomnejzmluvy. Porušenietohto ustanovenia sa bude považovaťza podstatnéporušenieNájomnejzmluvy. Týmtonie je dotknutéprávoprenajímatel‘ana náhraduškody.

Článok8Sankcie
V prípadeakéhokol‘vekpodstatnéhoporušeniazmluvy, ktorénie je zo strany nájomcunapravené ani v lehote na nápravusedem pracovných dníurčenej v predchádzajúcejpísomnejvýzve prenajímateľadoručenej nájomcovi,vznikne prenajímateľovinároknauhradenie zmluvnej pokuty vo výške 1000, € za každéjednotlivé porušenie;ustanovenie o náhradeškodytýmto nie je dotknuté.

Článok9Skončenienájmu



1. S výnimkou prípadov výslovne stanovených v tejto zmluve nie je prenajímateľoprávnený túto zniluvu vypovedat‘alebo od nej odstúpit‘.Nájompodl‘atejto zmluvykončí:1.1. dohodou zmluvných strán;1.2. výpoved‘ou;1.3. odstúpenímod zmluvy.Nájomnúzmluvu je možnévypovedat‘v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorázačneplynút‘1. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručenávýpoved‘ a to z nasledovných dóvodov:a) zo strany prenajímateľa:
 ak nájomca užívapredmet nájmu v rozpore s nájomnou zmluvou napriekpísomnémuupozomeniu prenajímateľa
 ak nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajúpredmet nájmu, napriekpísomnémuupozorneniu brubo porušujúpokoj alebo poriadok
 bob rozhodnutéo odstránenípredmetu nájmualebo jeho zmenách,čo ho brániužívat‘b) zo strany nájomcu:
 ak nájomca stratí spósobilost‘prevádzkovat‘činnost‘,za účebom ktorej sapredmet nájmuprenajal,
 predmet nájmusa bez zavinenia nájomcustane nespósobilý na dohovorenéužívaniea účel2. Prenajímatel‘je oprávnený od zmluvy odstúpit‘na základejednostranného právnehoúkonuv prípadoch:ak nájomca opakovane podstatným spósobom porušínájomnúzmluvu v zmysle

dojednanív Nájomnejzmluveak nájomcao viac ako tri mesiace meškás platenímnájomného,pričom dlžnénájomnéneuhradil ani v dodatočne určenej lehote 7 dnína nápravuna základepredchádzajúcejpísomnejvýzvy doručenej nájomcoviak sa prenajímateľpo uzavretínájomnejzmluvy dozvie, ženájomcamánedoplatky vočiprenajírnatel‘ovi,sociálnej poist‘ovni, zdravotným poist‘ovniam, Daňovému úraduv mieste sídla,resp. mieste podnikania, minimálnevo výške presahujúcej sumu fmnančnejzábezpekypodľačlánku4 ods. 7 tejto zmluvy a z ktorých je preukázateľnemožnévyvodit‘ záver o platobnej neschopnosti nájomcu, pričom nedostatky neodstráni aniv dodatočne určenej lehote 1 mesiac na nápravuna základe predchádzajúcejvýzvydoručenej prenajímatel‘omnájomcoviOdstúpeniejeúčinnédňomjeho doručeniadruhej zmluvnej strane.
3. Nájomcasa zaväzujevrátit‘predmet nájmuprenajímatel‘ovi,v prípadeskončenia nájmuuplynutímdoby nájmu,dohodou abebo výpoved‘ou ku dňu skončenia nájmua v prípadeodstúpenia od zmluvy v lehote najneskór do 7 pracovných dní odo dňa účinnostiodstúpeniaa to v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutímna zrealizovanéstavebnéprácea zabudované súčasti, vyprataný a uprataný a na základe písomnéhoodovzdávaciehoa preberajúcehoprotokolu s opisom aktuálnehostavu a fotodokumentáciou.

Článok 10Doručovanie
1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékol‘vekpísomnostizo strany prenajímateľaalebonájomcubudú vyhotovenév písomnejpodobe v slovenskom jazyku a považujúsa zariadne doručenéak sa doručia osobne, prostredníctvomkuriéra, doporučenej poštovejzásielkyalebo zásielkys doručenkoudruhej zmluvnej strane, na adresu zmluvnej strany,ktoráje uvedenáako adresa sídlav záhlavítejto zmluvy, resp. na takú adresu, ktorú



zmluvná strana oznámila prostredníctvom písomnéhooznámenia druhej zmluvnejstrane.2. Písomnost‘sa považujeza doručenúaj vtedy, ak adresáttúto odmietol prevziat‘.Za deňdoručenia sa vtedy považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti adresátom. Akadresátnebol zastihnutý na adrese určenej na doručovanie a zásielkusi do troch (3) dníod jej uloženiana poštealebo odo dňaoznámeniakuriérskej spoločnosti o neúspešnomdoručovanínevyzdvihne, považujesa posledný deňtejto lehoty za deňdoručenia, i ked‘sa adresát o uloženízásielky ajej obsahu nedozvedel. Ak bola zásielka vrátenáodosielatel‘oviako nedoručitel‘nánajmäpreto, že nebolo možnéadresátazastilmút‘naadrese sídlauvedenej v záhlavítejto zmluvy, resp. príslušnomregistri, v ktorom jezapísaný a jeho máadresa nic je odosielateľoviznámaa teda nie je možnépísomnosťdoručit‘,písomnost‘sa považujepo troch (3) dňochod vrátenianedoručenej zásielkyzadoručenú,a to aj vtedy ak sa adresáto tom nedozvie.
Článok9Záverečnéustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnost‘ dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnost‘dňomnasledujúcompo dni jej zverejnenia v zmysle príslušnýchplatných právnychpredpisov.2. Akékoľvekzmeny tejto zmluvy, dodatky alebo prílohyk tejto zmluve musia byt‘vyhotovenévýlučne v písomnejforme a podpísanézmluvnými stranami.3. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa nadia príslušnými ustanoveniamiObčianskeho zákonníkaa ostatnými všeobecne platnými a záväznými právnymipredpismi.4. V prípadeak sa niektoréz ustanovenítejto zmluvy ukážealebo neskórstane neplatným,neúčinným alebo neaplikovateľným, platnost‘ a vykonatel‘nost‘ostatných ustanovenítejto zmluvy zostávanedotknutá,platnáa účinná.Zmluvnéstrany sa zaväzujúdohodounahradiť neplatné alebo neúčinné alebo neaplikovatel‘né ustanovenie novýmustanovením, ktoré zodpovedá póvodne zamýšl‘anému účelu neplatného aleboneúčinnéhoalebo neaplikovateľnéhoustanovenia, a to v lehote tridsiatich (30) dníododňadoručeniavýzvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.5. Zmluva je vyhotovenáv piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotoveniaobdržíprenajímatel‘ajedno (1) vyhotovenie nájomca.6. Zmluvné strany, ako účastníciprávnehoúkonu vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorilislobodne a vážne,ženebola uzavretáv tiesni ani za nápadnenevýhodných podmienok asúčasne,žeprej avy vólekaždej zo zmluvných stránsúdostatočne určité, zrozumiteľnéa prostéomylu a na znak súhlasus celým jej obsahomju vlastnoručnepodpisujú.

V Bratislave dňa V Bratislave dňa

Prenajímatel‘: Nájomca:

Mgr. Rudolf Kusý Ing, BeátaMarkovičovástarosta konateľ




