NÁJOMNÁ ZMLUVA Č. 08-83-0656-12-00
uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
I.
Zmluvné strany
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny orgán: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 25828453/7500
IČO : 603481
DIČ : 2020372596
(ďalej len „ prenajímateľ" )
a
Obchodné meno : Slovenský filmový ústav
Štatutárny orgán : Peter Dubecký, generálny riaditeľ
Sídlo : Grösslingová 32, 811 09 Bratislava
podľa Zriaďovacej listiny č. MK – 1161/1998 – 1 a č. MK – 1586/1999 - 1, ktorá je prílohou
č. 1 tejto zmluvy.
Bankové spojenie :
IČO: 891 444
(ďalej len „nájomca“)
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení zmluvy o prenájme za nasledovných
podmienok:
II.
Predmet zmluvy
1.

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi:
stánok na vianočné darčeky č. A4

(ďalej len „predmet nájmu“) v zmysle situácie rozmiestnenia stánkov na Hlavnom
a Františkánskom námestí v Bratislave počas podujatia „Vianočné trhy 2012“. Situácia
je prílohou č. 2 tejto zmluvy.
2.

Účelom nájmu je prevádzkovanie stánku na predaj :
- edičné tituly Slovenského filmového ústavu: knižné publikácie, DVD, mesačník
Film.sk, ponuka kníh a DVD slovenských dokumentov a hraných filmov
slovenských vydavateľov.
III.
Vznik, doba a ukončenie nájmu

1.

Nájom sa dojednáva na dobu určitú do 23.12.2012 a začína dňom účinnosti tejto
zmluvy.
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2.

Nájom sa končí uplynutím doby, na ktorú sa dojednal.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ môže jednostranne vypovedať túto
zmluvu v prípade porušovania zmluvných povinností zo strany nájomcu, a to
najmä v prípadoch ak:
a/ nájomca v rozpore s touto zmluvou predmet nájmu dá do podnájmu alebo inej
dispozície tretej osobe, alebo
b/ nájomca predmet nájmu užíva na iný ako dohodnutý účel podľa čl. II. ods. 2
tejto zmluvy, alebo
c/ nájomca predáva iný než dohodnutý tovar, alebo
d/ nájomca napriek opätovnému upozorneniu prenajímateľa a správcu trhov
neodstráni nedostatky v oblasti hygienických, požiarnych a bezpečnostných
predpisov, alebo
e/ nájomca nedodrží niektorý zo záväzkov uvedených v článku V. tejto zmluvy,
alebo
f/ nájomca poruší ustanovenia tejto zmluvy iným závažným spôsobom.
Nájomný vzťah končí dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane. Prenajímateľ doručuje sám alebo poštou, podľa okolností môže doručovať
aj prostredníctvom mestskej polície alebo iným vhodným spôsobom. Nájomca je
povinný predmet nájmu vypratať a odovzdať do 24 hodín od doručenia písomnej
výpovede, v opačnom prípade tak urobí prenajímateľ na náklady nájomcu.

4.

Zmluvné strany si dojednali, že v prípade nesplnenia si povinnosti vypratať stánok
v lehote podľa odseku 3 tohto článku, prepadne zábezpeka v celej výške
v prospech prenajímateľa.
IV.
Finančné podmienky

1. Nájomné
1.1 Nájomné je stanovené d o h o d o u

vo výške :

3 180,00 Eur (slovom tritisícstoosemdesiat euro)
(t.j. 106,00 Eur/deň x 30 dní), počítajúc odo dňa 23.11.2012, ktorý je dňom
zahájenia Vianočných trhov 2012.
1.2 Nájomné podľa bodu 1.1 tohto článku predstavuje sumu zodpovedajúcu výške
nájomného ponúknutého nájomcom vo výberovom konaní, ktoré nájomca
uhradil na účet prenajímateľa č. 25828453/7500 variabilný symbol –
883065612, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. , v dvoch
splátkach, a to :
1.2.1 Nájomca uhradil opciu vo výške 1 110,–Eur, ktorá bude započítaná ako
prvá splátka nájomného.
1.2.2 Druhú splátku vo výške 2 070,00 Eur uhradí nájomca do 15.11.2012.
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2. Zábezpeka
2.1 Nájomca vopred poukázal na účet prenajímateľa č. 25828453/7500
variabilný symbol - 883065612, čiastku vo výške 333,– Eur ako zábezpeku
pre prípad vzniku škody následkom porušenia niektorej povinnosti nájomcu
špecifikovanej najmä v článkoch III. a V. tejto zmluvy.
2.2 V prípade vzniku škody na predmete nájmu presahujúcej bežné opotrebenie
spôsobené riadnym užívaním, je prenajímateľ oprávnený použiť prostriedky
tvoriace zábezpeku podľa bodu 2.1 tohto odseku na pokrytie nákladov
vynaložených na odstránenie následkov škody. V prípade, že náklady budú
nižšie ako zábezpeka, rozdiel sa prenajímateľ zaväzuje vrátiť nájomcovi
bezodkladne po odstránení následkov škôd. V prípade, že náklady na
odstránenie následkov škody budú vyššie ako zábezpeka, zaväzuje sa nájomca
uhradiť prenajímateľovi rozdiel medzi zábezpekou a skutočne vynaloženými
nákladmi v lehote 7 dní odo dňa kedy budú nájomcovi predložené doklady
preukazujúce vynaložené náklady.
2.3 V prípade, že bude predmet nájmu prenajímateľovi odovzdaný nájomcom
v nepoškodenom stave, resp. v stave zodpovedajúcom obvyklému
opotrebovaniu, prenajímateľ poukáže zábezpeku najneskôr do 31.01.2013,
spôsobom, ktorý si zvolí nájomca.
3. Zmluvné pokuty
3.1 Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že prenajímateľ je oprávnený použiť
prostriedky tvoriace zábezpeku podľa bodu 2.1 odseku 2 tohto článku taktiež na
úhradu zmluvných pokút podľa článku V tejto zmluvy. V prípade porušenia
povinnosti zakladajúcej nárok prenajímateľa na zmluvnú pokutu, je
prenajímateľ oprávnený vo výške dojednanej zmluvnej pokuty znížiť
zábezpeku.
3.2 K uplatneniu použitia zábezpeky na pokrytie zmluvnej pokuty prenajímateľ
pristúpi v prípade, že nájomca napriek predchádzajúcemu upozorneniu
správcom trhov alebo zodpovedným pracovníkom prenajímateľa nezabezpečí
nápravu v dodržiavaní povinností podľa článku V tejto zmluvy.
V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Nájomca je povinný užívať predmet nájmu výlučne pre účel dohodnutý touto
zmluvou (odsek 2 článku I tejto zmluvy).

2.

Nájomca je povinný dodržiavať požiarne a bezpečnostné predpisy, ktoré sa
vzťahujú na predmet nájmu.
Nájomca je povinný v zmysle ust. § 5 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi, v znení neskorších predpisov, umiestniť v stánku 1 ks prenosného
práškového hasiaceho prístroja o minimálnej hmotnosti 2,0 kg. Hasiaci prístroj
musí byť prekontrolovaný. Prílohou tejto zmluvy, ako jej neoddeliteľná súčasť,
sú Pokyny týkajúce sa dodržiavania požiarnych predpisov, ktoré sa nájomca
zaväzuje nepretržite po celú dobu nájmu dodržiavať.
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3.

Nájomca nesmie užívať priestranstvo v okolí svojho stánku a medzi stánkami na
účely odkladania tovaru, materiálu alebo parkovanie áut.

4.

Nájomca je povinný predchádzať poškodeniu stánku a jeho príslušenstva
(príslušenstvo bude špecifikované v protokole o odovzdaní a prevzatí stánku).

5.

V prípade poškodenia stánku je nájomca povinný bezodkladne poškodenie ohlásiť
správcovi, ktorý zabezpečí opravu. V prípade vzniku škody sa nájomca zaväzuje
túto prenajímateľovi v plnom rozsahu uhradiť spôsobom podľa ods. 2 článku IV.
tejto zmluvy.

6.

Nájomca je povinný rešpektovať zákaz používania elektrospotrebičov a to najmä
elektrické vyhrievače, sporáky, halogénových a žiarovkových prídavných
svietidiel. Zákaz sa nevzťahuje na používanie žiarivkového osvetlenia a
registračnej pokladne.

7.

Nájomca je povinný zabezpečiť nepretržitý predaj v prenajatom stánku v čase
od 10.00 hod. do 20.00 hod. po celú dobu trvania Vianočných trhov 2012, t.j. od
23.11.2012 do 22.12.2012.
Prevádzkovanie stánku v čase od 20,00 hod. do 22.00 hod. je dobrovoľné a závisí
od rozhodnutia nájomcu. Nájomca je povinný na viditeľnom mieste informovať
verejnosť o dobe predaja a túto dobu dodržiavať.
Nájomca je povinný v posledný deň nájmu, t.j. 23.12.2012, ukončiť prevádzku
stánku o 18.00 hod.

8.

Nájomca je povinný čo najskôr po skončení predajnej doby uzavrieť stánok
a opustiť ho najneskôr do 23.00 hodiny, pričom je povinný zabezpečiť vypnutie
všetkých elektrických spotrebičov, plynových spotrebičov, príp. zariadení na tuhé
palivá.

9.

Nájomca je povinný dodržiavať dobu určenú na zabezpečenie zásobovania od 6.00
do 9.00 hod. s tým, že vjazd motorových vozidiel na Hlavné námestie je povolený
len na nevyhnutne potrebnú dobu (max 15 minút), bez možnosti parkovania.
Nájomca sa zaväzuje využívať ako prístup na Hlavné námestie vjazd z nám. SNP
cez Uršulínsku ul., Františkánsku ul. a Františkánske nám. so stálou službou zo
strany Mestskej polície na začiatku pešej zóny.

10.

Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície
tretej osobe.

11.

Nájomca nie je oprávnený umiestňovať na predmet nájmu a k nemu prislúchajúce
plochy žiadnu reklamu, ktorá by akýmkoľvek spôsobom propagovala politické
strany alebo iné politicky činné subjekty. Taktiež je povinný zdržať sa akejkoľvek
činnosti vedúcej k propagácií politických strán alebo subjektov.

12.

Nájomca sa zaväzuje denne a sústavne udržiavať predmet nájmu a jeho priľahlé
priestranstvo v čistote. Najmä je povinný v zmysle príslušných právnych
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predpisov zabezpečiť likvidáciu odpadu a zamedziť jeho rozptylu mimo
kontajnerov.
Zakazuje sa vyhadzovanie materiálov očividne nesúvisiacich s prevádzkou stánku
ako napr. stavebný materiál, drevo, železo a pod.
13.

Nájomca je povinný oboznámiť svojich pracovníkov, prípadne osoby, ktoré podľa
pokynov nájomcu zabezpečujú prevádzku stánku, so všetkými povinnosťami
vyplývajúcimi z tejto zmluvy a zabezpečiť ich dodržiavanie.
Za ich plnenie zodpovedá výlučne nájomca a to aj v prípade, že k porušeniu príde
zo strany zamestnancov, prípadne iných osôb, zdržujúcich sa v priestoroch stánku.

14.

Nájomca je povinný požiadať Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré
Mesto, oddelenie správnych činností, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava
o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom
mieste.

15.

Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej
a druhej hlavy Občianskeho zákonníka.

16.

Prenajímateľ je oprávnený kontrolovať plnenie všetkých povinností
špecifikovaných v tomto článku. O porušení povinností vymedzených v tomto
článku spíše správca trhov záznam, s obsahom ktorého bude nájomca, resp.
prevádzkovateľ stánku oboznámený.

17.

Pre prípad nesplnenia niektorej z povinností uvedených v tomto článku, a to aj
napriek predchádzajúcemu upozorneniu správcom trhov alebo zodpovedným
pracovníkom prenajímateľa, dojednali účastníci tejto zmluvy v súlade s ust. § 544
ods. 1 a 2 a § 545 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka zmluvnú pokutu vo výške
17,– Eur za každý aj začatý deň trvania porušenia povinnosti.

18. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 545 ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že
prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu náhradu škody spojenú
s porušením niektorej z povinností, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa
odseku 17 tohto článku vo výške presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej
pokuty.

VI.
Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu
1.

Prenajímateľ odovzdá nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na jeho
užívanie v dňoch 21. až 22.11.2012 podľa harmonogramu, s ktorým prenajímateľ
včas oboznámi nájomcu. O priebehu odovzdania sa spíše protokol o prevzatí
predmetu nájmu, ako doklad o jeho technickom stave, ktorý podpíšu obidve
zmluvné strany.

2.

Po skončení doby nájmu je výlučne nájomca, resp. osoba písomne splnomocnená
nájomcom (nie predajca!), povinný odovzdať predmet nájmu správcovi trhov v
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pôvodnom stave. Prevzatie predmetu nájmu od nájomcu sa uskutoční dňa
23.12.2012 v čase od 19,00 hod. podľa pokynov správcu trhov. O odovzdaní
a prevzatí bude taktiež spísaný protokol potvrdený nájomcom, v ktorom bude
popísaný stav predmetu nájmu a všetky prípadné zmeny na predmete nájmu
spôsobené jeho užívaním.
Nájomca berie na vedomie, že v prípade neodovzdania stánku v termíne
a spôsobom podľa tohto odseku, prepadne zábezpeka v celej výške v prospech
prenajímateľa.
3.

Protokol podľa odseku 2 tohto článku bude slúžiť ako podklad pre prípad
preukázania poškodenia predmetu nájmu, aby bolo možné posúdiť prípadné
zadržanie zábezpeky do doby odstránenia škody.

VII.
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu v celom
rozsahu, s jej ustanoveniami súhlasia, vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá
slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

2.

Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné v písomnej forme, podpísané
oboma zmluvnými stranami.

3.

Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, 2 pre prenajímateľa a 1 pre nájomcu.

4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1
zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust.
§ 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 13.11.2012

V Bratislave dňa 15.11.2012

Prenajímateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca:
Slovenský filmový ústav

...................................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. v.r.
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

...................................................................
Peter Dubecký v.z.
generálny riaditeľ
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lvlinisterstvo kultliry
Slovenskej republiky

Bratislava 30. 7. 1999
Cislo: N4K - 1586/1999 - 1

Rozhodnutie
Ministerstva kultf ry Slovenskej republiky
o zmene a doplneni Zriadovacej listiny Narodn6ho centra pre audiovizuelne
umente

I
,

l\4inisterstvo kult(ry Slovenskej repubJiky podl'a 21 aZ 23 zekona Narodnej
S
rady
Slovenskej republiky d. 30311995 Z. z. o rozpodtovich pravidliich v zneni neskordich
predptsov

I

meni a doplria

I
,
,

L

Zriadbvaciu listinu N6rodn6ho centra pre audiovizu6lne umenie vydan[ pod dislom
MK-l161/1998-1 s tld,n^ostou od 1 B. '998 v ton to lnen,:

,

t
,.

I

,

L

nazov organi26cie:
sidlo organiz6cie:
identifikadn6 dislo organizacie:
forma hospod6renia:
d6tum zriadenia:

I

L

Slovenski filmovy (stav
Grijsslingova 32, 811 09 Bratislava
891 444
prispevkova organiz6cia
1. 1. 1991

et.

t.

Zekladni Udel a predmet 6jnnostr:
Slovenskli filmovli Ustav sa priamo zudastiruje a spolupodiel,a na uchovavani,
ochrane, odbornont spracovani, spristupliovani a zvel.adovani n6rodneho kulturneho

,

dedidsiva, vytv6rani a Sireni novich hodnot voblasti filmov6ho umenta
k nematografickej kuttiry Siovenskej republiky.
V ramcj svojho poslania a predmetu 6innosii plni najma tieto Lilohy
a) vykonSva teoreticko-koncepanJ, viskumn!. dokumeniadnit, koordrnaanLl
metodicko-pofadenskd 6innost' v obiasti kinematograf ie,

a

br

i'ticiuje regjsiarivne normy mjnislerstva
smerujuce k ochrane hodn6l ndrodneho
<u rur'terto dedicstva
v iejto oblasti a K vytvaranju
a stab;ljzdcii sysremoveho
pre zabezpedenje rozvoja Krnematografickej
:l:",j:,01"
kultury vsloverrsKel
repuDttke,

c) zabezpe6uje

odborn6 usk
pozidjavanie us.tky"h fi6o'i9dnen'e' osetrovanie' uchovevanie, obnovu a
ri'mom, ako s(6asti
nerooneno rurtrirne'no d;;r:ly:t

l"1j;fjil"J;;[*nu'

o,

jlj.:,:11" ordva

vyiroocu k sJovenskim fitmom
vyrobenim organrzaciami vo
vytJcnel p6sobnosi, stdtu a
einno.i.o, z,no"rin"oJ;;:- tiero prava, pridom
vj'nosv z iejto ainnosti pou:iva
1o3foo1ou
na ochr"", pa;;;;;;"#iej'rrrmove;
tuttriry,
"
e) koordinqje spolupriicu s medzjn6rodnlimi
kult[rnymi institicjami a organizaciami
v ob'asti k;nemaroerafie

a

,

" ""#;;r;".;;;,;;i;

.aud;ovizie
o""nu."nyrn,
.Jr"*l""*!r"""iir!io'"ilv,,nouono
"
u,riuu

;flj:ffi:.lllfl""jilr""r"i'.
r) v zmysle zdkona NR

U,

"O

,,,?,,,12n^1,

Z. z.

o

povinny.ch vtiljadkoch periodickich

a.rozmno2enjn arljiov)uarnycn oiei
9;ilSilir["s*"0'rffi;io'^*''
a
-""ii"=nnl"r,"";Ji"ilJf":::,1".;;:"Tlj:rl,:i",f";

i:1"j,-".!i"k"l p"ol,*,"

o'li,""0.
ich spravovanie
;::ffi':ti:l,"f i.3,iij:t::r:lyn
Kurlufneho dedicstva a ",g""'=ije
spristupnuie icir ooooinei
verqnosti na
'

siuign#;;.

g) vykon6va vydavatel'skU publika6n{
a
dinnost,,
h)

-#;"';"''T':r;#:"ii

stisteduje oobornu literat{,ru e6

ill$;l .

.^.;.r,,^:...^

,

;:i:;ui,i'i:",,I1","T;JH,,

:.."ff:|;

ookumenta6n6 a infomadn6 materidry
sr_ivtsiace s luoiJui.uZ,nf,iio,u,unri

t

IJI"*ffi 3?Xi:;iX!;3;"

o''

*"'ou

audiovizu6rnvch djer, pubrikdcii,
semindrov,

'

;'3il'"15"1 Bffiii""?J:";i:X?:" kurturnvci

K)

spolupracuje so stavovskvmj
poJrtickinri, cj*evnimi. no"oojl9^11i1?"juti fllmo\4tch pracovnikov, Stdtnvn'ri,
kurtimvmi' vzoeidvacim;,
umerecklimi r"r"noui.;"ri".'5i:::"il#

poduiati, prehiiadok a resiivarov

#|!:lt#,,

l) zabezpeduie adrninistrativu

l"'iJ;:ilrl"[5:'i:il:ii?i:h

s0visiacu s alenstvom Slovenskej
".I:.:lg,1"ly
vr6dnvch
a mimovrdonvch ois-;n].6";ia"n

n) vykondva odborne a konzultadn6
dinnosti pre Sekciu umenja MK
SR

uoor".ti

cl.

.

Zekladnimi organizaanymi zlozkami Slovensk6ho filmov6ho Istavu s[:
a)

Ndrodni filmovli archiv

b) Nerodn6 kinematografick6 centrum

ct.
1) Slovenski filmovi Llsiav je

t.

5t6tna pfispevkov6 organiz6cia' ktoiej

zriadovatel'om je Ministerstvo kultiry Slovenskej republiky

I

2) Slovenskli filmovi Ustav je organiz6cia, ktofa hospoderi -podl'a svojho
rozpoatu nakladov, v.inosov a hospoderskeho visledku Jej rozpodet zahrria aj
pfispevok z rozpodtu zriad'ovatel'a, pfostriedky v astnych- finan'nych fondov'
prostfiedky prljatb od inich subjekiov, pripadne prosiriedky ziskan6 podnikatel'skou
ainnostou.
Ustav je svojimi prijmami a vlidavkami napojeny na
jeho
rozpodei Ministersiva kultury Slovenskej republiky. kiore garantuie a kontroluje
ainnost'a v pripade zisienich nedostatkov prUima 0dinn6 opatfenia'

3) Slovensky filmovi

4)

Slovenskli filmovi

istav hospodefl samostatne podl'a schvelen6ho

rozpodtu a vo svojom mene nadobuda pr,va a zavazuje sa

er. rv.
Slovenski filmovy Ustav spravuie majetok ktoav- mu bol zvereny na plnenle
vymedzen6ho poslania a zabezpe6enia hlavnich ainnosti Tenio majetok vedie v0
svojej Iatovnej a operaiivnej evidencli.
CI. V.

Slovenski filmovi lstav mdze vykonevat konkr6ine urdeni] podnlkate'sku
dinnost' en po predchadzaj0com pisomnom suhlase zr adovatel'a a za pfedpokladu'
Ze plni ilohy voblasti svojej h avnej dlnnosti. Prostriedky ziskane podnlkaiel'skoLl
6innoslou vyuZiva na skvalitnenie predmet! ieho hlavnej ajnnosti.
er. vr.

3) Generalny riaditel' Slovensk6ho filmov6ho Ustavu vymen0va a odvolava
riadltel'ov zakladnich organizadnich zloziek a ved[cich oddeleni na niivrh riadiiel'ov
zdkladnich organizadn\ich zloziek, v silade so Zriadovamu listinou urduje
organizabn0 Siruktdru a vydava Organiza6ni poriadok SFU a Pracovnf poriadok
S FU.

I

,1) Poradnim a konzultadnim org6nom genef6lneho riaditel'a je Rada SFU,
ktorej dlenov vymen[va a odvolava generelny riaditel' s prihliadnutim na navrhy
odbornich organizdcii a stavovskich zdruzeni posobiacich v oblasti
kinematografickej kultiry v Slovenskej republike.

ct.

Zvereni majetok, pr6va

v

.

a

povinnosti vyplyvajilce z majetkovo-pravnych
vzt'ahov, ako al pracovno-pr6vnych vzl'ahov zaslav4J zachovan6.
dr. vr[.

Slovenski filmovi Ustav sa zriad'uje rta aas neurditi.
er. rx.
T6to Zrlad'ovacia listina nadobrida

iainnost'diom

1. augusta 1999.

N,4ilanKiraZko
minlster kultrry
Slovenskej republiky
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POŽIARNO – BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Vianočné trhy 2012
Právnické a podnikajúce fyzické osoby, ktoré si prenajali predajné stánky sú povinné
zabezpečovať plnenie týchto povinností na úseku ochrany pred požiarmi počas trvania Vianočných trhov
2012 v súlade s § 4 a5 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy :
1. Sprístupniť predajný stánok zamestnancom hlavného mesta SR Bratislavy za účelom vykonania
preventívnej požiarnej kontroly na základe ich poverenia.
2. Vybaviť predajný stánok vhodnými prenosným hasiacim prístrojom s minimálnou náplňou hasiaceho
média viac ako 2 kg. Odporúča sa vybaviť stánky s potravinárskym tovarom prenosným hasiacim
prístrojom s náplňou CO2 (snehový) ostatné stánky vybaviť práškovými prenosnými hasiacimi
prístrojmi. Hasiace prístroje musia byť kontrolované v roku 2010, resp. v roku 2011.
3. Počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov najmä :
- pri používaní tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov
- pri skladovaní, manipulácii a používaní horľavých alebo požiarne nebezpečných látok,
- pri manipulácii s otvoreným ohňom
4. Nevykonávať žiadne neodborné zásahy do elektrickej inštalácie, nepreťažovať elektrické obvody
nadmerným pripájaním elektrických spotrebičov.
5. Spotrebiče používať len keď sú v dobrom technickom stave a za podmienok uvedených v návode
výrobcu, nepoužívať poškodené tepelné spotrebiče.
6. Spotrebiče inštalovať v bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov.
7. Spotrebiče prevádzkovať za stáleho dozoru. Bez dozoru možno prevádzkovať len také spotrebiče,
ktorých konštrukčné vyhotovenie to dovoľuje a je to uvedené v návode výrobcu.
8. Dodržiavať zákaz fajčenia v predajných stánkoch.
9. Po skončení prevádzkovej doby :
- zhasnúť horiace sviečky
- vypnúť spotrebiče a odpojiť ich zo zásuvky
- uhasiť pahrebu v griloch (horľavé pozostatky zaliať vodou)
10. V prípade vzniku požiaru :
- pokúsiť sa požiar uhasiť vlastným prenosným hasiacim prístrojom,
- privolať pomoc službukonajúcej protipožiarnej asistenčnej hliadky – v označenom predajnom
stánku je zriadená ohlasovňa požiarov, ktorá je označená nápisom OHLASOVŇA
POŽIAROV, člen protipožiarnej hliadky je označený nápisom PROTIPOŽIARNA HLIADKA
- v súvislosti so zdolávaním požiaru nevyvolať bezdôvodne požiarny poplach, vykonať
nevyhnutné opatrenia pre záchran ohrozených osôb a na zamedzenie šírenia požiaru,
- poskytnúť pomoc zasahujúcej hasičskej jednotke a na výzvu jej veliteľa poskytnúť vecné
prostriedky na zdolanie požiaru.
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