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Obec Miloslavov, iVliloslavov l8t, g00 42 Miloslavov

Nájomná zmluva
o nájme nebytových priestorov a lrnutel'ného maietku

NAJOMCA:

Názov organizácie: Tomáš Mészároš - PINO S. r. o.
Sídlo organizácię: Farského 14, 85l 01 Bratisĺava
Statutárny oľgán: Tomáš Mészáľoš, konatel'
Bankové spojenie: Tatľa banka, a.s.' HodŽovo námestie 3' 8l l 06 Bratislava
Císlo účtu: SKgl Il00 0000 00Ż62417 4549
IČo: 44 Ol3 l4l
DIČ: sK2O22543556
Spoločnost' zapísaná v obchodnom registri okľesného súdu Bratislava I, oddiel Sro, VloŽka č
50679/B
(d'alej len',Nájomca")

PRENAJÍMATEĽ

a

Názov organizácie:
Sídlo:
Zastupená:
ICO:
DIČ:
Telefón:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
(d'alej len,,Prenaj ímate l"')

Obec Miloslavov
Miloslavov 1 81, 900 42 Miloslavov
Milan Bad'anský, staľosta obce
00304948
2020662182
0917 888 404
Prima banka Slovensko, a.s.
sK37 5600 0000 0018 7740 6001

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o poskytovaní sluŽieb (d'alej len ,,zmluva'' v príslušnom
gramatickom tvare).

Článok ĺ.
Predmet zmluvy

Pľedmetom nájomnej zmluvy je prenájom nebytových priestorov - výdajne jedál s kapacitou
cca 75 miest pre stľavníkov na účely poskytovania sluŽieb hľomadného stravovania
Nájomcom Prenajímatel'ovi a prenájom hnutel'ného majetku špecifikovaného v Prílohe č. 2.
Nebytové priestoľy sú vo výlučnom vlastníctve Prenajímatel'a. Prenajímatel' je vlastníkom
nebytového priestoru nasledovnej špecifikácie: pľiestory výdajne jedál - štolste; jedálne
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nachádzajúce sa na paľcele č. 219/4 k. ú. Miloslavov, zapísané na LV č. 440, v rámci
budoĺy Základnej školy so súpisným číslom 81.

Ż. Prenajímatel' sa na ztlklade tejto Zmluvy zaväzuje prenechat' predmet nájmu definovaný
v bode 1 tohto článku Zmluvy Nájomcovi do dočasného užívania V Stave spôsobilom
na riadne uŹívanie aNájomca sa zaväzuje pľedmet nájmu užívaÍ' ľiadne aplatiť zařl
Pľenajímatel'ovi nájomIré riadne a včas.

3. Predmet nájmu je użívania schopný avšetky predmety azaľiadenia, nachádzajűce Sa
v predmete nájmu, sú funkčné. Sričast'ou predmetu nájmu bude aj inteľiéľové vybavenie
a kuchynské a prístrojové vybavenie výda.ine.iedál.

čHnok II.
Účel náimu

Nájomca bude uvedený pľedmet nájmu užívat' výlučne za účelom výda1a obedov pre Žiakov
a Zamestnancov Základnej ško|y ako aj pľe exteľných stravníkov v zmysle Zmluvy
o zabezpeč,ení pľípravy stravy zo dňa .-:0,.{,.i/ł!.ľ.... uzavretej medzi Nájomcom ako
dodávatel'om a Prenajímatel'om ako odberatel'om'

2. Nájomca möŹe vyuŽívat' predmet nájmu iba v zmluvnom čase výdaja Stravy

čIánok III.
Doba nájmu

l . Táto zmluv a sa uzaÍváľa na dobu určitú a to od 0l .09'20l7 do 30.06.Ż019 '

2. Zmluvné Stľany sa dohodli, že zmluvu moŽno zmenit' dodatkom počas jej trvania,
ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohl'adu na hodnotu tejto zmeny.

Clánok IV.
Výška a splatnosť nái

Výška nájomného sa stanovuje dohodou zmluvných strán vo výške: 4.000,- EUR (slovom
štyritisíc euľ) na dobu určenri v článku III. Nájomné sa bude uhrádzať v pľavidelných
mesačných splátkach vo výške 200'- EUR (slovom dvesto eur) vŽdy za kaŽdý z l0tich
mesiacov príslušného školského ľoka (za september Ż017 aż jún 20l 8 a následne
za september 20 l 8 aż. jűn 2019).

2. Prenajímatel'nie je platitel'om danez pľidanej hodnoty

z
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3. V takto dohodnutom nájomnom sú zahrnuté všetky platby súvisiace s plnohodnotným
uŽív aním pľed metu náj m u.

4' Nájomné bude zaplatené na základe fäktúry (ľaktúr) Vystavenej Pľenajímatel'om.
Pľenajímatel' vystaví apredloŽí príslušnú ťaktúľu Nájomcov najneskÔr do l0-teho dňa
nasledu.i úceho mesiaca.

5. Splatnost'ťaktúr je l4 dní odo dňa ich doručenia Nájomcovi

6. Faktúľy Pľenajímatel'vystaví azašle na adresu sídla Náiomcu

7. Faktúľy majú obsahovat' nasledovné náleŽitosti:
a) meno a adľesu sídla' miesto podnikania Pľenajímatel'a
b) meno a adresu sídla Nájomcu
c) lČo, olČ Nájomcu
d) banka a číslo bankového účtu na úhradu platby; IBAN; BIC (SWIFT)
e) poradové číslo faktúry
Đ dátum' kedy bola sluŽba dodaná
g) dátum vystavenia faktúľy
h) popis platby, ktorá súvisí s týmto daňovým dokladom a faktuľovanú sumu

8. Ak Pľenajímatel' neuvedie vo faktúrach ktorýkol'vek údaj dohodnutý v bode 7 je to dôvod
na vľátenie faktúry bez jej úhrady. Pľenajímatel' je potom povinný vystavit' novú opravenú
faktúru a stanovit'novú lehotu splatnosti min. 30 dní od jej doručenia Nájomcovi.

9. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť Prenaj ímatel'ovi nájomné bankovým prevodom na bankový účet
Pľenajímatel'a. Faktúľa sa považuje za uhľadenú dňom odpísania dlŽnej sumy Z účtu Nájomcu
vjeho banke.

l0. V prípade, Že Nájomca nezaplatí dohodnutý nájom bežného mesiaca' je povinný zaplatit' úrok
zomeškania vo výške 0,05Yo zdlŽnej Sumy Za kaŽdý deň omeškania až do úplného
zaplatenia.

čHnoľ V.
Práva a povinnosti zmlu strán

l. Nájomca nemôŽe zmeniť dohodnutý účel uŽívania Pľedmetu nájmu bez písomného súhlasu
Prenajímatel'a.

2' Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s obvyklým udľŽiavaním Predmetu
nájmu.

J
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3. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potľebu opráV. ktoľé má Pľenajímatel'
urobit', a umoŽnit'vykonávanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak Nájomca zodpovedá
za škodu' ktorá nesplnením jeho povinností vznikla.

4. Nájomca je povinný zabezpeč,it' v súvislosti s uŽívaním Predmetu nájmu plnenie všetkých
povinností vyplývajúcich z platných predpisov na ochľanuŻP,bezpečnosti a ochrany zdravia
pri pľáci. ochrany pred poŽiaľmi, vrátane Vypľacovania a vędenia predpísanej dokumentácie.
Nájomca zabezpeěí plnenie ustanovených povinností ochľany pľed poŽiarmi osobou
s odbornou spôsobilosťou na vlastné náklady.

5. Nájomca je povinný na vlastné náklady zneškodnit' všetky odpady, ktoré vzniknú jeho
činnosťou' v súladę so zákonom a viest' o tom evidenciu. Štoay zapríčinené jeho činnosťou
v aľeáli Pľenajímatel'a odstráni po súhlase Prenajímatel'a na svoje náklady inak ich odstľáni
Prenaj ímatel' na náklady Nájomcu.

6' Nájomca je povinný v prípade havárie, znečistenia pôdy, vody, ovzdušia, či hľozby takýchto
okolností a v obdobných prípadoch vykonat' bezprostľedné opatľenia na pľedchádzanię
azamedzenie vzniku škôd a ihned' informovat'Prenajímatel'a o tejto skutočnosti.

7. Nájomca je povinný do 30 minút od vyľozumenia Pľenajímatel'om o vzniku alebo hľozbe
haváľie, či inej závaŽnej udalosti ohrozujúcej Źivot, zdravie alebo majetok, umoŽniť
Pľenajímatel'ovi prístup do/na predmet nájmu. Pokial'sa tak nestane, má Prenajímatel'právo
vstúpit' do/na pľedmet nájmu aj bez zabezpečenia prístupu Zo Strany Nájomcu.

8. Pri vzniku mimoriadnej udalosti sa Nájomca riadi PoŽiarnymi poplachovými smernicami
Prenajímatel'a. Zmluvné stľany sa dohodli na používaní spoločnej ohlasovnę poŽiarov
zriadenej Prenajímatel'om. Nájomca umiestni na ohlasovňu poŽiaľov dokumentáciu stanovenú
zákonom č. 3|4lŻ00l Z. z. o ochrane pľed poŽiarmi a Vyhláškou MVSR č,. |2|/2002 Z.z.
o poŽiaľnej pľevencii

9. Nájomca je oprávnený prenechat' predmet nájmu alebo jeho čast' do podnájmu len
s písomným súhlasom prenai ímatel'a.

l0.Nájomca je povinný zabezpečit'ochranu predmetu nájmu tak. aby sa predchádzalo jeho
poškodeniu, zničeniu alebo rozkrádaniu.

l l.Nájomca je povinný na poŽiadanie Pľenajímatel'a umoŽniť mu vykonanie kontroly stavu
Predmetu nájmu a dodľŽiavanie povinnosti podl'a Zmluvy.

l2.Nájomca je povinný rešpektovat' pokyny Prenajímatel'a smeľujúce kzaisteniu povinností
vyplývajúcich z platných všeobecných zćxazných pľávnych predpisov, ako aj súvisiacich
vykonávacích predpisov a interných predpisov Pľenajímatel'a v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pľi práci. Zmluvné strany sa zároveň zavazujű spolupracovat' pri pľevencii, pľípľave

4
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a VykonáVaní opatľení na zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pľi práci. Za týmto účelom
sa zároveň zaväzuju vzájomne sa informovat'a koordinovat'svoje činnosti.

l3. Nájomca v prípade, Že mu z akejkol'vek dohody alebo zákona vzniká právo na pľednostný
prevod vlastníctva k Pľedmetu nájmu sa týmto výslovne vzdáva práva na prednosiný p."uoł
vlastníctva k Predmetu nájmu v piípade jeĹo prevodu Prenajímatei'om na tľetiu osobu.

l4. Prenajímatel' je povinný umoŽnit' Nájomcovi riadne užívanie predmetu nájmu aodovzdat'
predmet nájmu v stave spôsobilom nauŽívanie predmetu nájmu azabezpečit'plný a neľušený
výkon pľáv spojených s uŽívaním pľedmetu nájmu.

15. Prenajímatel' je povinný na svoje náklady bezodkladne zabezpeč,it' odstránenie poruchy na
zariadeniach patriacich k výbave predmetu nájmu po nahlásení poľuchy Ńa;o'óon1.
V prípade ak porucha bola spôsobená nesprávnym uŹívaním týchto zariadenł opravu hradí
Nájomca.

l ó. Ku dňu odovzdania a pľevzaÍia predmetu nájmu je Prenaj ímatel' povinný odovzdat'
Nájomcovi kl'úče od pľedmetu nájmu.

Clánok VI.
Skončęnie nájmu

Nájom pľedmetu nájmu zaniká:
uplynutím doby nájmu,
písomnou dohodou oboch zmluvných stľán,
písomnou výpoved'ou zo stľany Pľenajímatel'a, z akéhokol'vek dôvodu,
písomnou výpoved'ou zo Strany Nájomcu, ak Prenajímatel' aj napriek písomnému
upozorneniu nad'alej porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z čl. Y. tejto zmluvy,
Pod podstatným poľušęním zmluvy sa rozumie najmä:
Nájomca je v omeškaní s úhradou nájomného alebo inej platby podl'a tejto Zmluvy po dobu
viac ako 30 dní

' Nájomca úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti poškodzuje pľedmet nájmu
' NájomcauŽívapredmet nájmu V rozpore s účelom nájmu uvedeným v téjto Zmluve
e) odstúpením Prenajímatel'a od zmluvy, pre jej podstatné poľušenie Nájomcom.

Ż. Zmluvné strany sa dohodli, Že zmluvu moŽno zmenit' dodatkom počas jej tľvania,
ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohl'adu na hodnotu tejto;meny.

3. V prípade skončenia nájmu je Nájomca povinný vrátiť predmet nájmu V Stave, v akom
ho prevzal spolu s prevzatým zariadením' o odovzdaní a previatí predmetu nájmu
sa zmluvné stľany zavazuju spísat' zápisnicu, v ktorej bude okrem iného konštatovaný stav
predmetu nájmu v čase jeho vrátenia Prenajímatel'ovi ako aj stav meračov spotreby ku dňu
vrátenia. V pľípade Že Nájomca nevypľace predmet nájmu, je k vyprataniu predmeiu nájmu

5
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opľávnený Pľenajímatel' pričom všetky náklady Spojené s vypľataním a uskladnením
vypľataných vecí a nebezpečenstvo škody na nich znáša Nájomca.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

l. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stľanami a účinnosť
nasledujúci deň po zveľejnení na webovom sídle Pľenajímatel'a.

Ż. Zmluva sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o nájme a podnájme nebytových
pľiestoľov č,. 11611990 Zb. ako aj (v pľípade ak je predmetom nájmu nebytový pľiestoľ)
ustanoveniami občianskeho zákonníka, obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne
záv äzný mi právnym i pľedpi sm i (,,zákon").

3. Zmluvné strany môŽu menit' obsah tejto zmluvy len po vzájomnej dohode, foľmou
očíslovaných písomných dodatkov.

4. Zmluvné Stľany vyh|asujú, że zmluva bola uzatvorená váŹne a slobodne, nie v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok' pred podpisom si ju pľečítali' porozumeli jej obsahu
anaznak súhlasu ju podpísali.

5. Zmluva bola vyhotovęná v 2 exemplároch. z ktorých l obdľŽí Prenajímatel'a l Nájomca.

v . |l l.(!:. t!.y.?'('Ę.'..' " an^ .'?'?. : .? !..'!?.'| 
} v . l!. l l ý).'!.9..p(f ....'... an^ .ł !),..(!.: ! ľ/

Za Nájomcu: ZaPrenajímaÍel'a

a

6
Tomáš Mészároš

konatel'
Ł os L Mi

Prílohy:
Pľíloha č. l - Nákres pľenajatých nebytových priestoľov
Príloha č. Ż _ Popis vnútorného vybavenia- inventúrny súpis výdajne jedál

6

Tomáš MészároŠ - PlNo
Farského 14. 851 01 Bratl

- ICO: 44 0i3 14i
lC DPH: SRZOZ2S43?
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Miloslavov
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S^DRoI(ÁRT NoVÝ PoDHLÁD + IłÁLBA ĺBlELA)

ĺ'pffi ĺ loLtl.fllĺn)Flsoouĺ + oxl'ło
śrnm roŤÁr^'ŕ eTFw . ilrler íPlFlr\

í.0 TRIEDA 51,88 P2
PRoTlsMYl(ovÁ PoDł.ĄM

,ĺlP!+4e^-!!gtEuu-!uĹA
SĄDRoXÁRTÓNoVÝ PooHI-AD + ĺłALBA íBlELĄ)

lľ.povncľlToTuł-fr Efl ľ= l soĺu + gl(LA

eÄnmÝroi^rlfuŕ eTFiľ r url pr íalFlr\

ĺ,0i JEDÁLEŇ 73,14 P2
PRoT|SMYl(oł/Á PoDllM

MPR. łc. UNoLEUll' tlÁTA
lo(Fii=irnu-u-fi rE-ilT-m

SłDRoKART NoVÝ P0oHL,AD + tłAtBÁ íBIEIÁ)

lu.powcĺl Głffi tnjľ]r soolĺut sl<LA
cr M rDłÁrlĄ/ć (Trfuv r urląr laBr\

1.08 VÝDAJłA STMVí
VÝDA'J STMVí

17,05 P1
słDpKARTĄ!vÝ-P0!!4-t-tłA!eA.]!!ELÁ)

(ERÁ|llC(Ý 0BKLAD. V=J000IłM
(rhp^ľÁpTÁNÔvŕ qTFw

1.09 CHODBA
VÝDÄJ sTRÁ\|í

4,28 P1
I(ERAIłICU OLAzM

PR0TśtłY(0VÁ
s^ĐreKAELą0Ílg!!tlJ|Ą!BĄl!!El,A)

l(tRÁl/rcl(Ý 0BKI,AD' v=lm0l,ltł
crnM łDŤ^r^ŕ c'FW t u^|Dr la r\

1 ,10 SKLĄD DKP
VÝDAJ STMV

5,67 P1
l(tRrĄlłlcl(Á DLĄŻM

PR01ŠMYK0VÁ
wre!!8l0!q{-!q!!u9-ŁlłÁlB.ląELA)

l(tRAMcl(Ý OBK|AO, v=l800lrłlll
trnmrÁpTÁNNŕ (TFNY J uÁlnr lRlFlÁ\

ĺ'1ĺ ;Al],tA

/ÝDA.J STMVY
2,86 P2

PRoISMYKoVÁ PoD|AM
|ĺAPR' R/c. tlNoLtUM' LIATA

srlRoKÁRTÓNovÝ P0DH|-AD + ĺłALaA ÍBlEl_A)

luĺĺľtLŃpcľťĺ-lotĺł-ffi n 
j.v]_lĺn),v=lsoovi

vnmÝrDrÁ!fuŕ s'fw + ull íelFlÄ\

1.12 KÚPELŇ|A

V DA,J STRAUY
J,14 Dí l(ERA[4|oKÁ D|-A2M

PRoT|ŠMYKoVÁ
s\DĘ9KÁ!m!qŁ!9!!!U-MA! eĄ$!El,Ą)

l(tRAlłlCl(Ý 0Bl(l,Ą0' V=2400lilł
unmľlDTllNruŕ qÍFNY + ul| M ínln rl

1.13 tvc
VÝDAJ STRA'/ŕ

1,12 P1
l(ERAIłlcKÁ srDRoMRĺlNovÝ PoDHLAD + IłALBĄ ÍBlELA)

l(tRÁl/lclđ OBKLAD. v=1800tłtł
snmľÁpTÁNruŕ qTFNY + ul il lRlFlA}

t.14 ŠAT1,IA

PTDAG GOV
5,J P2

PRoT]SIłYKoVÁ PoDi'AM
MPR' ryc. UNoLEUIł' tlÁTA
nľĺ]-T]]ffi l -ĺ F-ii1_m

słDRol(ÄRTrNovÝ PoDHW + IłALM ĺBlELA)

lvmlrLfr Tovncĺforu'lffi n)l=ĺíooili
ClnmvroŤ^rn/ŕ (tFW r urler íRlFlll

1.15 lľC PEDAGIGOV
uPRAToVAČKA

9,26 P1
l(ERAltlcu D|AŻBA

PR0ĺŠMYkovÁ
S^DRoKÁRTÓNoVÝ PoDI]W + ľÁLBA íBlElt)

(ERA[łcÍÝTIGĄ0J-= 1 omllĺ_'
$nP ľÁPT Nfilŕ qĺFNY + u,{RÁ ĺRFlÄl

ĺ.16 lľc - lMoBlLNÝ 4,84 P1
l(tRÁMlcKÁ D|AŻBĄ

PR0T|Śríl(0vÁ
slDE!KAEr0!oł-!9!!u0-1-[łA!!Ô-I!!EW

I(ERĄl.ll|Cl(Ý OB(LĄD' V- l 800Ml/
\lnmľÄpTÁl]ft/ŕ qTFNY + uÁlR^ íElFlll

1,17 PREDsltŇ
lĺc cHttPcl

3,83 P 1

KEMlj|Cl(Á Di'ÁZBA
pRoTlŠMYl(0VÁ

słoreKÁEIrlq[lqlluQlJ!!ŁlllELA)
I(ERAIł|CI(Ý oBl(|'AD, v: 1800Mlł

$nmrÁpÍ^Nfuŕ CÍFNY + uÄlRr ínFlÄl

1 .18 lľc cHLAPcl 5,1 9 P1
KtMlĺlcl(Á D|AZBA

PR01lŠtłíKoVÁ
SłDR0KÁRTÓNoVÝ P00HW + ltALM ĺB]EI,A)

l(tnAlllcT-oBimDJ-;mtłÍ_
tr^mľłoŤÁilfuŕ eTrW l uÁlpr lRFlll

1.19 PREDslEŇ
víc ilEVČATÁ

7,25 P1
l(ERAIł|CKÁ D|_A2M

pRolÉtłÝl(o\/Á
SĄDR0KÁRT NoVÝ PoDHI}D + ĺłALM íBltLA)

KERÁulcKÝ OB(|AD. V=1800l,llł
c^nmy^DŤ^rl /ć đrW 4 urlDr lQln \

ĺ,20 lvc iltVČATÁ i aaJ/Z P1
KEMM|0K{ DLĄ2M

PR01ś$ÝkÔVÁ
SĄDRoKÁRTÓN0VÝ PoDllW + lrÁtM íBlEl,Ą)

lffiulciíTBRmEmulł_
\ÄDmĺÁRT Ńruŕ qTtNY + uÄlM íRlFlÁl

1.21 SKITD 2,61 rl słoRoKARTrNovÝ PoDHuD + l,^til ĺ8lE|.Ą]

lu.ĺlTEuípcvncĺ-(6Lł-ĺlffi iJ-,v--lsooui
unmľÁpTÁNNŕ ĄÍFljY ł uÄlRÁ íRlFlÁl

l. NP - SP0LU 391,65 m2
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P0ZNÁMKł:
- lEľlovÍlGs il. sffiľÍ cl( nÍ}Dollltľ ĺo m D PnEvillf sffio pÚuĐrĄ
- lĐlto@ ]I .tĘbŕ PE tF/t!ffJ mrrnłnftrnilDĺĺ0łŤ' ooYíl(ti liil! ,J mru5ĺÚf,-mĐzĺflEtlfl lfu{PRr rrnÜnt$ĺmtrRoEmínt naĺíJ'PFrE'Iun sDfiYonđso_maĺrnłmnnMffiilE sTnBí
- všETl(Y PnlProtlÉ zľE}ĺY Pf,o,lEílJ JE tÜ[{É PffĐ lo{ RBllclou PREKot{zULlw^Ť s ruTonł PRqJBíU' rH Rfiuzĺo^ M zĺlGlDE l0l Písoľtl 1o sÚl1t^su l_ PftPlDtlÉ tłEJAslł]sn RESP. t{ERovl{1tosn v PR0IEKIE JE t{ÜTl{É Btzooluol{E oałłn zooPo'EDľ{ ltt pnonałĺoĺ PMsttŠEl Člsn PRo,irru i 

-_---
- PRoJlÍIorulÉ RozrERY lsEIKÝcN sT^vEBllÝ ł vÝRoBĺ(o 

^ 

KolłŠÍRJKcĺ JE u,ĺNÉ PRED lcĺ zÁlulĺľ m vĺnoľ oanĺ pnalnutľ pnurc M sT^vE l
- l(oilŚIRuKclt, Kront l{lc sÚ z^zllćB{É W vÝlffisofl mKľE{Iĺcll s^ BltsE yrcrxulo v iluĺľ łrľĺ] po' píp' lołs-rcruzlrr
- Pn vÝSrMt JE ľtĺlllÉ DcDflŹ^Ť lsnť mĐPsÍ 

^ 

ŠPrcFIftlE Po l l{lRtÁD[llĺ vÝRogcov lt^ĺEnlĺtov 

^ 

Pnvl(ov
- Pn REÄJZĺ0ĺ J[ iluľ mmż^t ztl(oł{Y, lto]ľ{lclc lloRlíY 

^ 

PtrDPEY
_ moĄvArtt sĺrvoľĺ sn ľo2E tE{ŕ MvRHt{tJIÉ ľ^TmtĺlY r sPose,B ilsEill tl}ł Po KollzttTĺcll s PRoJEcrrrToil

_ m vYHoTWtNl soilD v F ĺ00ľÝq] K0tłŠTRul(0I6ĺ JE lltvtltljlllÉ Pf,Ev^l srmu M oB{tJłDru!
- PRĐ arłĺr REÄJz^ćNÝc-ll PRÁt JE ilBłHtĺ'Íľ{É Pol\nDf PffDPoKł}łlÝ ĺlv so sxuroćľĺĺ $Ä\oll P00u PoŹtÁ0Al,til sr^nK^
- sull(OvÝ sTAv JE POrREaÉ P01vR Ť PoDRoBNÝĺ slAv$ł{o-TEcĺilrckfi PĺEsl(,lloll 

^ 

l{YoRmtolmoKÍrł PRlBKUllolt
_ mDRoBĺ[xE ľfoRlllclE tĺvĐtllÉ v łsn sT^ĺlK^ 

^ 

v sr^n (olt vÝPo ĺE

POZ NÝ oBJEKT

;ĺ"- ľľlwľĺr ?/lłnľĺĺł



ľp'ftoĘł Lc

lnventárne číslo NázoV predmetu

zool724 ledálenská zostaVa LAGUNA
2001468 st l dojedálne
Ż001-467 Stolička do jedál ne

2ooL426 V,dajn'i jedálensk'i pult

Żoo!377 Kuchynská linka

ŻooL37 6 Drez nerezovr/'

2ooL372 mĺkrovlnná rura elektrolux EMS

zooL37 L chladnička elekrtolux ERT1505F

2001358 Vridajn pult

2001357 Gastronádoba+veko

2001356 Vozík ohrevnl

2001355 Umtivačka riadu

2001359 St l um'ivací

2oo7347 stolĺčka do jedálne

2001346 st l dojedálne

DátUm zaradenia
20.3.20L7

I'7.Żo75
7.7.ZOLS

5.I2.2014
Ż7.L2.2o73
27.I2.2oĹ3
2.12.?073
2.rŻ.2or3

77.70.2013

14.10.2013

14.10.2013

14.10.2013

9.10.2013

18.9.2013

18.9.2013

Doklad zaradenia
17053

L5/!28
LS/728

120140809

2069

Číslo faktury Množstvo ( kusy,'.. )

3 stoly + 12 stolĺčiek
6

24

1

1

1

1

1

1

3

1

1

7

48

72

720L70220
120150486

120150486

20740L7

220130019

220130019

120130559

120130655

120130555

120130655

120130569

120130569


