
Návrh Zmluvy č. 5/2014
o nájme nebytového priestoru

uzatvorená podľa ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990
Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a § 43, § 663 až § 720 Občianskeho zákonníka

medzi

nastranejednej:
v

1. Obec: Obec POPROC
Sídlo: Školská2,04424Poproč
Zastúpený: Ing. Štefanom Jaklovským, starostom obce

y

ICO: 00 324 639
v

DIC: 2020746189
ÍČ DPH : niejeplatiteľDPH
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s., pobočka Košice
v

Císlo úétu: 0404770001/5600
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

I>>T

SWIFT/BIC: KOMASK2X ^.Tf'-T *u
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SSp^ea^"^61^^2. Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: PartÍzánska cesta 9, 975 99 Báňs

/

Menom spolocnosti: Ing. Ivana Piňosová, riaditeľka úseku generáhieho riaditeľa
a financií

JUDr. Ing. JozefRáž, riaditeľ úseku služieb
obaja na základe poverenia predstavenstva SP, a. s.
podľa podpisového poriadku OS - 03, v platnom znení.

v

ICO: 36631 124
DIČ: 2021879959

v

IC DPH: SK2021879959

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. pobočka Bratislava
Císlo účtu: 3001130011/6500
IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011
SWIFT/BIC: POBNSKBA

Fakturačná adresa:

Slovenskápošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Spoločnosť zapÍsaná v OR vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici,
Oddiel: Sa, Vložka.číslo : 803/S

ďalcjlennájomca
Pyafy: Nájom nebytových priestorov za účelom prevádzky Poäty Poproč Garant:

SSM-OSN-ONA
/

/
/
/

Ev. ífslo:
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v

a.i.

Predmet nájmu nebytových priestorov

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - budovy, nachádzajúcej sa na ulici
Mieru , orientačné číslo 95, súpisné číslo 95, katastráhie územie Poproč zapísanej na liste
vlastníctva č. 1190, parcela č. 2152/3.

2. Predmetom nájmuje nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí nehnuteľnosti uvedenej
v bode 1. zmluvy pozostávajúci z:

2- obchodné nebytové priestory - ............................................ 58,00 m
2- skladové nebytové priestory - ............................................ 5,60 m
2- ostatné nebytové priestory - ............................................ 8,25 m

(chodba, WC)

2
Spolu 71,85 m

2Celková výmera podlahovej plochynebytovéhopriestomje 71,85 m .
Pôdorys predmetu nájmuje neoddeliteľnou prílohou č. 2 tejto zmluvy.

v

CLII

ÚČel nájmu

1. Prenajatý nebytový priestor bude nájomca využívať na nasledujúd účel: výkon poštovej
prevádzky, v súlade s predmetom činnosti zapísanom v obchodnom registd.

2. Prenajímateľ i nájomca potvrdzujú, že predmet nájmu bol odovzdaný v stave spôsobilom
užívama na vyššie uvedený účel, okrem vád uvedených v čl. VI bod 1 tejto zmluvy . Nájomca
potvrdzuje, že bol oboznámený s technicko-stavebným stavom predmetu nájmu.

ä.m
Práva a povinnosti prenajímateľa

1. Prenajímateľ je povinný odovzdať predmet nájmu nájomcovi ku dňu podpísania tejto
zmluvy, a to v stave, v akom sa predmet nájmu nachádzal v čase podpisu tejto 2mluvír.

2. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť riadny a nemšený výkon nájomných práv nájomcom
po celú dobu trvania nájomného vzťahu s ohľadom na dohodnutý úČel užívania predmetu

jf

najmu.

Parafy: Nájoro nebytových priestorov za ucelom prevádzky Pošty Poproč Garant:

(. SSM-OSN-ONA

/ Ev. číslo:>
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f
ff

akýmkoľvek spôsobom rušiť fungovanie a prevádzku antén SP, a.s. V prípade pochybností si
prenajímateľ pred umožnením umiestnenia takýchto zariadení vyžiada stanovisko nájomcu,
alebo bude nájomcu vopred infonnovať o technických parametroch zariadenia, ktoré má byť
umiestnené na streche.

11. Prenajímateľ sa zaväzuje, že vpriľalilých priestoroch nezriadi prevádzku, ktorá by
hlukom, pachom zo svojej činnosti alebo zariadení alebo iným spôsobom vzmysle NV
355/2007 Z. z, a 115/2006 Z. z. neumožnila prevádzkovať pobočku pošty poČas celej
pracovnej doby. Prenajímateľ zabezpečí na vlastné náklady stavebné úpravy vptípade
nedostatkov zhľadiska hluku aprachu vsúlade sNV SR 355/2007 Z. z, a 115/2006 Z. z.,
zistených pri uvedení priestorov do prevádzky alebo pri yýkone štátneho zdravotného dozom
v zmysle NV SR č. 391/2006 Z. z., do 14 dní od oznámenia nájomcu.

<

Prenajímateľ bude znášať prípadnú pokutu vyplývajúcu z tohto bodu udelenú ÚVZ MDVRR
Slovenskej pošte, a. s.

12. Prenajímateľ syhlasí s používaním výlevky s výtokom teplej a studenej vody, umiestiienej
vpriestoroch prenajímateľa, určených pre upratovačky za účelom vylievama vody po
upratovaní upratovačkami nájomcu.

v

CLIV

Práva povinnosti nájomcu

1. Nájomca je oprávnený užívať nebytové priestory v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto
zmluve. Zároveň je povinný uhrádzať nájomné podľa nižšie uvedených ustanovení tejto
zmluvy.

2. Nájomca sa zaväzuje zabezpečovať na svoje náklady drobné opravy súvisiace s užívaním,
bežnú údržbu a upratovanie predmetu nájmu.

3. Nájomca je povinný v predmete nájmu zabezpečiť vplnom rozsahu dodržiavanie
požiadaviek a poviimostí vyplývajúcich zo:

- zákona č. 314/2001 Z.z. o požiamej ochrane v znení neskorších predpisov konlcrétne plní
povinnosti vyplývajúce z § 4 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), o), p), q)a § 5 písm. a), b), c), f),
h), i), j), zákona Č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorŠích predpisov a z
ostatných platnvch právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. Nájomcaje povinný
prenajímateľovi bezodkladne nahlásiť každý požiar, ktorý vznikne v prenajatých priestoroch.

- zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších
predpisov

Zákonmka práce

PaFafy: Nájom nebytových priestorov za ňČclom prevádzky Pošty Poproč Garant:

7, SSM-OSN-ONA
/;

Á- Ev. číslo:
_*
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iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k bezpeČnosti práce a
ochrany zdravia pri práci

- všeobecne záväzných právnych predpisov miestnej štátnej správy a samosprávy

4. Nájomca zodpovedá za vykonávanie odbomých prehliadok a skúšok vlastných technických
zariadení a elektrickej mštalácie v prenajatých priestoroch v zmysle vyhlášky č. 508/2009Z.Z.
Nájomcaje poviimý zabezpečovať v stanovených lehotách na svoje náklady revízie vlastaých
alebo prenajatých elektrospotrebiČov vzmysle STN 331610, ktoré sa pripájajú pohybliyým
prívodom.

5. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odvoz a likvidáciu nebezpeČného
odpadu prostredníctvom oprávnenej právnickej alebo fyzickej osoby, alebo sa dohodnúť na
zabezpečení tejto služby s prenajímateľom a to podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch,
vyhlášok MŽP SR č.284/2001 Z. z. ač. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch. V prvom uvedenom prípade je nájomca povinný preukázať
prenajímateľovi uzatvorenie zmluvy s osobou oprávnenou na odvoz a likvidáciu
nebezpečného odpadu. Nájomca pri prevádzkovaní prenajatých priestorov bude dodržiavať
zákon č. 364/2004 Z. z. ovodách a zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Nájomca je poviimý oznánúť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu
nevyhnutných opráv, ktoré má prenajímateľ previesť a umožniť mu ich prevedenie. Inak
zodpovedá za škodu, ktorá nesphiením tejto povinnosti prenajímaíeľovi vznikla.

7. Nájomcaje povinný oznámiť prenajímateľovi bezodkladne, najneskôr v lehote ôsmich dní,
akékoľvek zmeny týkajúce sa jeho názvu, sídla, identifikačných údajov, Štatutámych
zástupcov, alebo bankového spojenia. Inak bude prenajímateľ pri doručovaní písoämosti a
iných úkonoch vychádzať z údajov uvedených v tejto zmluve.

8. Nájomca sa zaväzuje zdržať sa konania, ktorym by mohol rušiť výkon užívacích,
nájomných alebo vlastníckych práv iných osôb v nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza predmet

r .

najmu.

9. Po skončení nájmuje nájomca poviimý do troch dní odo dňa skončenia nájmu vypratať a
odovzdať kľúče od preánetu nájmu prenajímateľovi. O odovzdaní predmetu nájmu spíšu
strany písonmý protokol, v ktorom uvedú skutocnosti týkajúce sa stavu predmeti nájmu v
časejehoodovzdávania.

10. Ak nájomca neodovzdá predmet nájmu v zmysle predchádzajúceho ustanovenia je
prenajímateľ oprávnený vstúpiť do predmetu nájmu len na základe súdneho príkazu, alebo v
prípade havarijného stavu. Za Škodu vzniknutú ako dôsledok nesplnenia si povinnosti
odovzdať prcdmet nájmu riadne a včas zodpovedá nájomca.

P^fy: Nájom nebytových priestorov za účelom prevádzky PoSty Poproč Garant:
ŕ'

SSM-OSN-ONA

.v/

/IIÁM

Ev. ČIslo:r
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11. Nájomca má právo po konzultácii s prenajímateľom na inštaláciu redizajnu - exteriérové
označenie pošty (na vstupe do priestorov poŠty) podľa Design manuálu Slovenskej

v

pošty, a. s.

v

CLV.

Nájomné

1. Nájomné sa vypoČíta vynásobením nájomného za meter štvorcový prenajímanej plochy a
celkovou plochou predmetu nájmu.

RoČné nájonmé zajeden m2:
2 2/<-- obchodné nebytové priestory - 58.00 m x 13,50  W/r= 783,00  

2 2- skladové nebytové priestory - 5,60 m x 10,00 /m^/r== 56,00  
2 2- ostatné nebytové priestory - 8,25 m x 7,00 /m2/r= 57,75  

Spolu 896,75  

Výška mesačnej splátkyje 74,73   (slovom Sedemdesiatštyri eur sedemdesiattri centov).

2. Rozpis nákladov tvoriacich mesačný nájom je uvedený v účtovnej evidencii prenajímateľa
a dokladoch tvoriacich podklady pre vyúčtovanie nájomného. V nájomnom nie sú zahmuté
platby za telekomunikačné služby (telefón, intemet), náklady na vykurovanie, vodné a stocné,
spotrebu elektrickej energie a za služby spojené s užívaním predmetu nájmu, ktoré si bude
nájomca uhrádzať sám.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ nebude poskytovať nájomcovi služby spojené
s užívamm prcmetu nájmu, nakoľko služby sú naiomcom zabezpečené nasledovne :

a) elektrická energia - samostatná zmluva nájomcu s dodávateľom elektríhy
b) voda - samostatná zmluva nájomcu s dodávatefom vody
c) teplo - elektrické akumulačné pece nájomcu, napojené na samostatný merač
elektriny nájomcu

r_

d) TUV - elektrický prietokový ohrievač vody, napojený na samostatný merač
elektriny nájomcu
e) TKO - úhrada miestneho poplatku za odpad na základe platobného výmeru obce

Rekapitulácia mesaČných úhrad znie takto:
r . f

- naiomne 74,73  
- služby 0,00  

MesaČne spolu: 74,73  

4. Nájonméje nájomca povinný platiť vždy do 10 dní príslušného mesiaca na základe faktúiy
vystavenej prenajímateľom.

Parafy: Nájom nebytových priestorov za úČelom prcvádzky Poäfy Poproč Garant:
SSM-OSN-ONAf

/

Á Ev. čfslo:>
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5. Pri omeškaní s platbou nájomného služieb je prenajímateľ oprávnený úctovať nájomcovi
úrok z omeškania vo výške urČenej nariadením Vlády SR č. 87/1995 Z.z.. Úroky z omeškania
sú splatné do 5 dní odo dňa doručenia yýzvy na ich zaplatenie tam stanoveným spôsobom.

6. Ak po dobu platnosti zmluvy dôjde k odôvodnenému nárastu ekonomických nákladov
vzťahujúcich sa k predmetu nájmu, je prenajímateľ oprávnený upraviť výšku nájmu v súlade s
tymto nárastom.

/,

Uprava výšky nájomného sa uskutočm- jednostoumým oznámením nájomcovi 20 strany
prenajímateľa, ktorý je povinný na žíadosť nájomcu mu zvýšenie nákladov preukázať.

y

CLVI.

Osobitné dojednania

1. S prihliadnutím na to, že nájomca predmet nájmu užíval aj pred uzavretím tejto zmluvy,
stav predmetu nájmu je mu známy. Nájomca preUasuje, ze predmet zmluvy je v stave
spôsobilom na dohovorené užívanie s výnimkou nasledovných vád:
a) pretekajúca strecha
b) pretekajúce a poškodené okno v priehradkovej miestnosti č.l , ktoré sa nedá zavrieť
c) zavlhnutý sklad-m.č.5, ktoré je nutné odvlhčiť a odvetrať zrealizovaním otvoru 15 cm

x 15 cm vobvodovom murive sosadením mriežky ataktiež osadením vetracích
mriežok v spodnej časti dverí skladu

d) opraviť zatváranie okna na chodbe- m.Č. 2
e) opraviť vstupné dvere do budovy pošty- m. č. 7
f) opraviť dvere do skladu- m. c. 5

2. Prenajímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie vád uvedených v bode 1 v termíne do
31.12.2014.

3. V zmysle zákona o dani z príjmov, Zákon 595/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov,
§ 24 o technickom zhodnoteiu prenajatého hmotného majetku, uhradeného nájomcom
prenajímateľ súhlasí, aby nájomca odpisoval vložené ínvestície do prenajatých
nebytových priestorov pošty PoproČ.

Zmluvné strany konštatujú, že ku dňu účinnosti tento zmluvy nájomca
z predchádzajúceho nájomného vzťahu založeného Zmluvou onájme nebytových
priestorov ev. č. 13567/2008 zo dňa 27.3.2008, uzatvorenej sA. Szakácsovou aV.
Méderom (právny predchodca súčasného prenajímateľa- bývalý vlastník nehnuteľnosti,
vktorej sa predmet nájmu nachádza), ktorého platnosť a účinnosť skonČila 30.9.2014,
vnáša so súhlasom prenajímateľa nasledovné technické zhodnotenie do predmetu nájmu:

Parafy: Nájoin nebytových priestorov za účelom prevádzky PoSty Poproč Garaat:

/. SSM-OSN-ONA

/ Ev. ííslo:*

1366/2014Strana7/11
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Vložené technické zhodnotenie CTZ) nájomcu do predmetu nájmu- Pošta Poproč:

TZ-
druh vloženého aktivácia obstarávacia kumul. zostatková hodnota
TZ dňa hodnota TZ odpisy TZ k31.05.2014

Pošta Poproč-TZ 14.1.2008 3 201,45  1 507,81  1 693,64  
3 201,45  1 507,81  1 693,64  

*

Vodpísovaní uvedeného technického zhodnotenia prenajatých nebytových priestorov
pošty Poproč bude nájomca so súhlasom prenajímateľa pokračovať.

4. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je nájomca povinný odovzdať po skoncení nájmu
prenajímateľovi predmet nájmu v stave, v akom mu bol odovzdaný s ohľadom na bežné
opotrebenie. Nájomca nie je poviimý odstrániť zmeny a úpravy so zachovaním ktoiých
vysloví prenajímateľ súhlas. Prenajímateľ v takom prípade uliradí nájomcovi hodnotu, o
ktom sa zvýšila hodnota predmetu nájmu v dôsledku vykonaných zmien a úprav.

v

a. vu.

Podnájom

1. Odovzdať pŕedmet nájmu do podnájmu inej osobe je nájomca oprávnený len na základe
písomného predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa.

v

CL VIII.

Zodpovednosť za Škodu

1. Nájomcaje povinný zabezpečiť predmet nájmu pred vznikom škody. Zmluvné strany sa
dohodli, že poistenie predmetu nájmu zabezpečí ku dňu podpisu tejto zmluvy prenajímateľ.

2. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi vznik škody na, predmete
nájmu, vrátane poistnej udalosti

3. Nájomca zodpovedá za škody, ktoré spôsobil na prcdmete nájmu on alebo osoby, ktoré
zamestnáva, ako i osôb, ktorým predmet nájmu sprístupní. Nezodpovedá však za náhodu.

4. Nájomcaje povinný odstrániť škody, ktoré vznikli jeho zavinením, zavinemm osôb, ktoré
zamestnáva, alebo ktorým predmet nájmu sprístupnil. Inak je prenajímateľ oprávnený po
predchádzajúcom upozomení škodu odstrániť a požadovať od nájomcu úhradu s tým

/

spojených nákladov. Uhrada nákladov spojených s odstránením vzniknutej škody nezbavuje
nájomcu povinnosti platiť nájomné.

Par^fy: Nájom ncbytových priestorov za úíelom prcvádzky Pošty Poproč Garant:
f

SSMOSN-ONA/
;t

/
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CLX.

Doruéovanie písomností

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy
uvedené v záhlaví zmluvy, pokial' 20 zmluvy nevyplýva mak. Až do okamihu dorucenia
oznámenia ozmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na domčovanie
adresa uvedená v záhlaví zmluvy. V prípade nesphienia oznamovacej povinnosti zmeny
adresy na doručovanie, znáša následky stým spojené osoba, ktorá si nesplnila svoju
oznamovaciu povinnosť.

2. Výpoveď aodstúpenie od zmluvy musia mať písomnú formu amusia byť doručené
druhej zmluvnej strane. Výpoveď aodstúpenie od zmluvy sa doručuje osobne alebo
doporučene do vlastných rúk. Za úČiimé doručenie výpovede alebo odstúpenia od zmluvy
sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou. ktorej je písomnosť určená,
pričom zásielka sa bude považovať za doručenú momentom odmietnutia prevzatía.
Rovnako sa bude doručovanie považovať za účinné aj vprípade, ak adresát zásielku
neprevezme z dôvodu neaktuálnosti adresy alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, priČom
účinky doručenia výpovede alebo odstúpenia od zmluvy nastanú v danom prípade dňom
vrátenia sa nedomčenej zásielky späť odosielateľovi, Í keď sa adresát o obsáhu zásielky
nedozvedel.

3. Ustanoveniami odsekov 1 a 2 tohto článku zmluvy sa bude spravovať dorucovanie
všetkých písomností medzi stranami, pokial' to nie je v rozpore so vŠeobecne záväznými
právnymi predpismi alebo pokial' v tejto Zmluve meje uvedené inak.

v

CLXI.
Záverecné ustanovenia

1. Táto zmluva sa vyhotovuje vpiatich exemplároch, zktorých prenajímateľ obdrží dve
a nájomca tri rovnopisy.

2. Akékoľvek dodatky, alebo zmeny tejto zmluvy, s výnimkou zmien uvedených v čl. V bod 8
tejto zmluvy, musia byť vyhotovené písomnc na základe súhlasu zmluvných strán a
podrobené schváleniu starostu obce.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými strauami a účinnosť
nasledujúci deň po zverejnení tejto zmluvy na web stránke prenajímateľa.
Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že odo dňa 2.10.2014 do dňa
nadobudnutia jej účinnosti sa obe riadili jej ustanoveniami, čím obom vznikli všetky práva
a povinnosti z nej vyplývajúce.
Prenajímateľ sa zaväzuje písomne oznámiť nájomcovi deň nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy najneskôr do dvoch dní od tohto dátumu.

Parafy: Nájom nebytových priestorov za úíelom prevádzky Poäty Poproé Garant:
SSM-OSN-ONAŕi
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4. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že táto zmluva sa považuje za znduvu uzatv_áranú
y beznom obchodnom styk^_v.z^ysle,^Jlzäk^,čl"2 l,^lo^z^""^slc<^^mc ^tu^
kinformáciám vznení neskorších predpisov. Zároveň zmluvné strany súhlasia stým, že
Slovenská pošta, a. s., zverejní informáciu o uzatvorení tejto zmluvy v centrálnom registri
zmlúv vedenom Úradom vlády SR a to v rozsahu a Štruktúre, ktorá j e daná nariadením vlády
SR č. 498/2011 Z. z. ktorym sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v
Centrálnom registri^úvanMezitostiiiďomiacieouzatvoremzmlu^.Z^
v registri sa nepovažuje za poruŠenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a mfonnácie
oznacené vtejto zmluve ako dôvemé vzmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákomiíka sa
nepovažujú za dôvemé infonnácie.

5.Pokiaľ nieje vtejto zmluye dohodnuté inak, riaď_sa,tóto,^Xa^Prav^aP^mno,sti
"r ^^r=ss,^s^=s'ľ<',ä~^plataými právnymi predpismi Slovenskej republiky,mjma
a podnájme nebytových priestorov a ObČianskym zákomukom.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju
podpísali.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto NZ je:
Príloha č. 1 - výpis z LV č. 1190 - čiastočný
Príloha č. 2 - pôdorys predmetu nájmu

21 }0. 201t
VPoproci,dňa.^;:.^. VBanskejBystrici,dňa

Prenajímateľ Nájomca SLOVENSKÁPOŠTA,a.s.
Parttzánska cesta 9

  -^ 876 88 Banaká Bystrica
/>^ -4017-

<fFAť

feZco  \0
pl
s
c

^<. ťr ^W. Sftefan Jakláŕs ^ Ing. Ivana Piäosová^:
í*\ .<

stárjdsta obce Po riaditeľka úseku generálneho riaditeľa-ŕí *

2 T4- a fínancií
Slovenská pošta, a. s.

.

JUDr. Ing. Jozef v_

riaditeľ úseku sl
venskajiíišíafa. s.
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