
Obec Poproč
y.

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
sp. zn.: OcU-Š-39/2018
č. záznamu: 39/2018-006

Zápis v spis e
V súlade s ust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

mformáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
30.1.2018 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu sp. zn.: OcU-Š-39/2018, c. záznamu: 39/2018-005

uzatvorenú dňa 17.1.2018

účinnúod:31.1.2018

Zmluvné strany:

1./ Obec Poproc

Školská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., Z.I.D. s.r.o.

Hlavná 20, 044 23 Jasov

zastúpená Mgr. Monikou Kurejovou

Predmet dodatku Í. 2:

prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove na ulici Brezovej č.
20 v obci Poproč, vo výmere 88,10 m2, na obdobie od 1 .2.2018 do 31.1.2023.

V Poproči, dňa 30.1.2018 obec POPRQC
S s &°*ec^<,Ä

Skol5kä2,Ô^'24'ľo^uč ^V

ŕ

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



.?/. 2^?, Gn) 3-3^?/Wy7.^

c, z^i^ ^u'. 39/ô?^ Oôs~
<>.

. //,Zmluva c. .ŕÍ/2018
o nájme nebytového priestoru

uzatvorená podl'a ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov é. 116/1990
Z. z. v znení neskorších prävnych predpisov a § 43, § 663 až§ 720 Občianskeho zákonníka

medzi
nastranejednej:

1. Obec: POPROČ
w

Sídlo: Skolská2,04424 Poproč
Zastúpený: Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce
ICO: 00 324 639

v

DIC: 2020746189
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Košice
Číslo úctu: 0404770001/5600
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
SWIFT/BIC: KOMASK2X

ďalej lenprenajímatel )

anastranedruhej:

2. Obchodné mcno: Z.I.D. s.r.o.
Sídlo: Hlavná 75/20, 044 23 Jasov
IČO: 46 360 948
Zastúpený: Mgr. Monika KUREJOVÁ
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Císlo účtu: 5125663169/0900
IBAN: SK63 0900 0000 0051 2566 3169
SWIFT/BIC: IBASKBX

ďalej lennáj o m c

ČLL
Predmet nájmu nebytových priestorov

?J^^:í^a^^i?Í^^y^Iľ^^o^l^^u^^ ?s??^)6<^ to^^^u^l^?el^o^^
zapísanej na liste vlastníctva obce Poproč 1190, parcela č. 1326.

^^^^ľ^+^^:Jlneb^o^^ľf^lía?ll?d^JÚ<?Lsa y nelmuteľnos^^deriej v bode L
zmluvy pozostávajúci z: - rcštauračné a pohostmské priestory 60,70 m2

- skladovacie priestory 14,20 m2

- ostatné priestory (sociálne
Zariadenie, chodba) 13,20 m2

Celková výmera podlahovej plochy nebytového priestoruje 88,10 m 2



v

CLII
r

Ucel nájmu

1- prenaJaty nebytový priestor bude nájomca využívať na nasledujúci účel: poskytovanie
služieb rýchleho obcerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.

2. Prenajímateľ i nájomca potvrdzujú, Že predmet nájmu bol odovzdaný v stave spôsobilom
užívania na vyššie uvedený účel. Nájomca potvrdzuje, že bol oboznámený s technicko-
stavebným stavom predmetu nájmu.

v

CL ffl

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'zmÍuvy.

2. Prenajimateľ je povinný zabezpečiť riadny a nerušený výkon nájomných práv nájomcom
po celú dobu trvania nájomného vzťahu s ohl'adom na dohodnutý účel užívania píedmetu

/ t

najmu.

3._Prenajímateľ" alebo ním poverená osoba sú oprávnení vstupovať do predmetu nájmu so
suhlasom/ v spríevode nájomcu, alebo ním poverenej osoby za účelom vykonania kontroly
dodržania podmienok tejto zmluvy, ako i uskutočnenia opráv a údižby predmetu nájmu v
bežných prevádzkových hodinách nájomcu.
Okrem týchto prípadov je prenajímateľ, alebo ním povercná osoba oprávnený vstúpiť do

^^^rst^°^^i i^^I^[o^mbleJ^d^n^^^^?. pripa<^ ' ak si ° vyza^u)e
^^^^^J^^^^r^J^1^^r^Í>8^?.Ji1S^^^Te^^. ^so?)a- opfa1vner^ _^!tu^lts (?°
priestorov tvoriacich predmet nájmu mimo prevádricový čas nájomcu a vjeho nepritomnosti,
ak si to vyžaduje uskutočnenie opráv alebo úprav zo strany prenajímateľa

4._ Prenajimateľ súUasí, aby v súčmnosti s nim sa nájomca zaregistroval u správcu
tel^mumkacnychsluzieb^omajiteľtelefónnejstamc^Poukoncením^
nájomca povinný zabezpečiť podl'a dohody s prenajímateľom odUfeenie stanice, alebo jej
prevedenie na prenajímateľa.

v

CLIV

Práva a povinností nájomcu

1. Nájomca je oprávnený užívať nebytové priestory v rozsahu a na úéel dohodnutý v tejto
zmluve. Zároveň je povinný uhrádzať nájomné podľa nižšie uvedených ustanovem 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 dodržiavanie požiadaviek a povmností
vyplývajúcich zo:

zákona č. 314/2001 Z.z. o požiamej ochrane v zneni neskorších predpisov



^

^z?c?na Č*J,?4/20,?6 z'?' ° bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorŠích
predpisov a Zákonníka práce
l-ľZch. ľ^eob.ecne. závaznych Právnych predpisov vzťahujúcich sa k bezpečnosti práce a
ochrany zdravia pri práci
- všeobecne záväzných právnych predpisov miestnej štátnej správy a samosprávy

4. Povinné revízie a údržbu protipožiamych zariadení bude vykonávať nájomca.

5. Najomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odvoz a likvidáciu nebezpečného
odpadu prostredníctvom oprávnenej právnickej alebo fýzickej osoby, alebo sa dohodnúť na
zabezpecem tejto duzby s prenajímateľom V prvom uvedenom pripade je nájomca povinný
preukázať prenajímateľovi uzatvorenie zmluvy s osobou oprávnenou na'odvoz a likvidáciu
nebezpečného odpadu.

íLr^ÍS^ J^ľ,?VÍ^L lT^^<JI^íín??íeS -be^--Í^očného, odklady potrébu
nevyhnutných opráv ktoré má prenajímateľ previesť a umožmť mu ich prcvedenie. Inak
zodpovedá za škodu, ktorá nesplnemm tejto povinnosti prenajímateľovi vznikla.

JicIÍä°^a i^^r^Í^ľn^ p^lJÍ^^O^SiTO^Í!Í^;i^^?ÔLLle-hote ^s?ľh dní'
^Íŕi^? ^TL!^^ f^^ ^^TIL"^LÍ^Í?^"^C^.ÚÍ^OV'. štatutámych
^!^p,^l^?,^?^ľ^é!?O..JlS?-en.ialJ[n?.,bude.?rcnal,ímateľ p doručovaní písomnosti a
iných úkonoch vychádzať z údajov uvedených v tejto zmluve.

?tí^^Sľ^i^^SÍ":^lr^Í.S^-^naI?ia'_.kto,r^m ^y ltnoh?1 mšiť vykon užívacích,
náJomných alebo vlastníckych práv iných osôb v nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza predmet
najmu.

^d^^Tie^pn^^^^^?l^i^y^t^?J^^?^d^^í^^EujL!lsmľ^y?prataí.a
^l^d^ícf^^en^^?r^^/^^l^!!S?a^+^I^ Si,?ÍO^M!?nL;ľe(^rle^l.n?^'spíšu
strany písomný protokol, v ktorom uvedú skutočnosti týkajúce sa stavu predmetu nájmu v
časejeho odovzdávania.

lo-'_^-.r!?i?mcaz_neodovz^á.PrTdmet,naImu .y zmysle predchádzajúceho ustanovenia je
^e^?l?a^^^e^L^tú^f ^J^d^^!?Slu"il,en^?!il^?de-s^leho.prí^zu'alebo y
?S^^^yfl?ÍÍh^:!?.v?"^-š!í^ľ_V^Iliknl? ^ko dôsledok nesPlanenia si povinností
odovzdať predmet nájmu riadne a včas zodpovedá nájomca.

v

CLV.

Nájomné

1. Nájomné za celkovú plochu predmetu nájmu:

Ročné nájomné Spolu 3 096,00  
Výška mesačnej splátkyje 258,00   (slovom dvestopäťdesiatosem).

^^^Sn^^^^^^^J^S^Í^Í^r^^v^^^l^i^^^^^l^e^^3iiG[^
a^dokladoch tvoriacich podklady pre vyúčtovanie nájomného. V nájomnom nie sú zahmuté
^^ia ^Í^^I^^^JI^TJ c^l^ónjJ^^e!^^  r^Zi)^ov^ie-'.v(??né.a st^čnf*
spotrebu elektíckej energie aza služby spojené sužívaním predmetu nájmu, ktoré si bude
nájomca uhrádzať sám.



3. Nájomné je nájomca povinný platiť vždy do 10 dní príslušného mesiaca na základe
faktúry vystavenej prenajímateľom. Za obdobie I. štvrťroka bude faktúra za nájom vystavená

. .

v mesiaci marec.

4. Pri omeškaní s platbou nájomného je prenajímateľ oprávnený účtovať najomcovi 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 výzvy na ich zaplatenie tam stanoveným spôsobom.

5. 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
týmto nárastom.

ŕ

Uprava výšky^ nájomného sa uskutoční jednostranným oznámením nájomcovi zo strany
prenajímateľa, ktorý je povinný na žiadosť nájomcu mu zvýšenie nákladov preukázať.

6. Prenajímateľ umožní nájomcovi na požiadanie nahliadať do dokladov tvoriacich podklady
pre vyúčtovanie nájomného a platieb za služby spojené s užívaním predmetu nájmu.

7. Nájomca sa zaväzuje pri podpise zmluvy zložiť finančnú zábezpeku na plneme v rozsahu
dvoch mesačných splátok.

ČLVL
Stavebné a iné úpravy

1. Nájomca nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa vykonávať na
predmete nájmu stavebné alebo Íné úpravy trvalého charakteru, a to predovšetkým zmeny
zasahujúcedostavebnej architektonickej podstaty stavby, zmeny podstatne meniace predmet
nájmu, pevné inŠtalácie zariadení, ako i zásahy do elektrického, plynového, vodovodného a
iného vedenia.

2. Nájomca môže kompenzovať nájomné len vtom prípade, ak ide onáklady na
rekonŠtrukciu a modemizáciu v súlade s rozhodnutiami prislušných orgánov obce - takéto
náklady a ich výška musí byť odsúhlasená vopred a v písomnej podobe doručená nájomcovi.

3. Aksa zmluvné strany nedohodnú inak, je nájomca povinný odovzdať po skončem nájmu
prenajímateľovi predmet nájmu v stave, v akom mu bol odovzdaný s ohľadom na beŽné
opotrebenie. Nájomca nie je povinný odstrániť zmeny a úpravy so zachovaním ktorých
vysloví prenajÍmateľ súhlas. Prcnajímateľ v takom prípade uhradí nájomcovi hodnotu, o ktorú
sa zvýšila hodnota predmetu nájmu v dôsledku vykonaných zmien a úprav.

4. Predchádzajúci súhlas prenajímateľa sa vyžaduje i pre umiestnenie reklamného alebo
informačného zariadenia (tabule a pod.).

5. V prípade, ak nájomca chce zabezpečiť predmet nájmu zabudovaním zabezpečovacieho
zariadeniaje povinný vyžiadať si vopred písomný súhlas prenajímateľa.

ČL VII.
Podnájom



L Odovzdať predmet nájmu do podnajmu inej osobe je nájomca oprávnený len na základe
písomného predchádzajúceho súhlasu prenajímatera.

v

a. vin.

Zodpovednosť za Škodu

in^i^TJ^^ľ^^^^f^?L^rf^!L^J^UJS?^^!,koS.!k^.'.-^l_uvnf.stranJsadohodli, že poistenie predmetu nájmu zabezpečí ku dňu podpisu tejto zmÍuvy prenajímateŕ.

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

^an^nT^ ^p(^1)á ^)^djr'e^^i^^^bsi^ri^u^i<tei^)^)m^d^š^^ ^^u.ktoré
4. Nájomcaje povinný odstrániť škody, ktoré vznikli jeho zavinením, zavinením osôb, ktoré
^^^T^j^ii^^oi^^^^r^^lin%^o^sTp^lL^^Je^re^^teľ^r^1 ._?°
^f^lÍ^a^?^1!lp?^l^TLt^ľ" ^IS?La. ?^^ľľ?L"_"TJO?.cu., úlľadu ,s tym
spojených nakladoy. Uhrada nákladov spojených s odstranením vznilmutej škody nezbavuje
nájomcu povinnosti platiť nájomné.

Čl. IX.
Trvanie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.02.2018 do 31.01.2023.

2. PrenajímateľJe oprávnený vypovedať túto zmluvu, ak
T.

a) nájomca užívaprenajatý priestor v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy
bLna)omcaje.viac ako' mesiac v omeškam s Platbou naiom"ého a platieb spojených s
užívaním predmetu nájmu

icl^!^1^ ^b<^ľ^b^!^^J??l^Í^P^5)"Í. ^eSie? nfjľu iTP?iek písomnému
upozomeniu zo strany prenajímateľa hrubo porušujú poriadok, alebo kľud v prenajatom
priestore a okolí
d) došlo k rozhodnutiu o odstránení stavby, v ktorej sa nachádza premet nájmu, alebo zmene
stavby brániacej ďalšiemu užívaniu predmetu nájmu nájomcom
e) ak nájomca prenechá prenajatý priestor alebo jeho časť do podnájmu inej osobe bez
súhlasu prenajímateľa
f) ak nájomca stratí spôsobilosť vykonávať činnosť, na výkon ktorej si predmet nájmu
prenajal

3. Nájomcaje oprávnený písomne vypovedať túto zmluvu, ak:
a) stratí spôsobilosť vykonávať cinnosť, na výkon ktorej si predmet nájmu prenajal
b) predmet nájmu sa stane bez zavinenia nájomcu stane nespôsobilým užÍvania na dohodnutý
účel

c) prenajímateľ porušil svoju zmluvnú povinnosť preukázať odôvodnený nárast nákladov
vzťahujúcich sa k predmetu nájmu podľa 61. V bod 8 tejto zmluvy.
d) ak prenajímateľ neudrziava predmet nájmu v stave spôsobilom užívania na dohodnutý účel,
a zmluvné strany sa nedohodli inak



4._Vypovedná lehota je 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa
kalendámeho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď.

5. Táto nájomná zmluva zaniká i na základe dohody zmluvných strán.
v

CLX.
Záverečné ustanovenia

<

1. Táto zmluya sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zo zmluvných
strán. Neoddeliteľnou súcasťou zmluvyje pnloha 1 obsahujúca:

fotokópiu živnostenského listu prípadne fotokópia výpisu z Obchodného registra SR

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

3. Táto zmluva nadobúda platoiosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci
deň po zverejnení na web stránke obce.

Zmluvné strany preUasujú, že si zmluvu prečítali a na znak súUasu s jej obsahom ju
podpísali.

Z.I.D. s.r.o. *'

V Poproči, dňa ^ OÍ Zo ^. Hlavná 75/20,044 23 J'ASOV
IČO: 46 360 948

ICDPH.-SK2023341650
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prenajímateľ l^ s^/ %

r

Y najomca

PVtôsíL^ Y,säo^S
1,+ ^


