
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproé, Skolská 2, 044 24 Poproč

Sp. zn.: Š-8/2016

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

infonnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverej nila dňa
4.1.2016 na webovom sídle obce PoproČ:

y

zmluvu sp. zn. S-8/2016

uzatvorenú dňa 4.1.2016

úcinnú odo däa: 5.1.2016

zmluvné strany

1./ Obec Poproc

Školská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

1.1 Milk-Agro s.r.o.
v

Capajevova 36, 080 46 PreŠov

zastúpená Ing. Jozefom Kundrátom, konateľom spoločnosti

Predmet zmluvy:

2nájomná zmluva - prenájom časti parcely č. 2481/2 vo výmere 20 m

ObscPOPROĎV Poproči, dňa 4.1.2016 Ob8cnýúraďp;proe
ÚMlc Obecného flradu

2

A

Eva Benktívá

zamestrmnec obce po^erený zverejňovaním
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Nájomná zmluva
uzavretá podl'a § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákomiík v znení neskorších

predpisov

medzi:

Prenajímateľ:
Obchodnémeno: ObecPopro 
Sídlo: Školská2,Poproč,04424
IČO: 00324639

v

Konajúc prostredníctvom: Ing. Stefan Jaklovský, starosta obce
(ďalej ako "prenajímateľ")

a

Nájomca:
Obchodnémeno: MILK-AGRO, spol. s.r.o.
Sídlo: Capajevova 36, 080 46 Prešov, Slovenská republika

v

ICO: 17 147 786
y

DIC: 2020518962
IČ DPH: SK2020518962
Zapísaný: v Obchodnom regisťi Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro,

Vložkačíslo: 309/P
Konajúc prostredníctvom: Ing. Jozef Kundrát, konateľ spoločnosti
(ďalej ako "najomca")

uzatvorili doleuvedeného dňa túto nájomnú zmluvu:

v

Clánok 1

Predmet nájmu

1. Prenajímateľ vyhlasuje, žeje výlučným vlastníkom (spoluvlastnícky podiel 1/1) nehnuteľnosti v
katastrálnom území Poproc, toho času zapísanej na LV č. 1190 ako:

- parcela registra C KN č. 2481/2 o výmere 26.349 m2, zastavané plochy a nádvoria, (ďalej
ako"parcelač.2481/2").

v

2. Casť parcely 2481/2 susedí sa parcelami registra C KN c. 2240/1 o výmere 195 m2 a 2240/2 o
výmere 252, ktoré sú zapísaná na LV č. 1967, Jcatastrálne územie Poproč, priČom nájomca je
nájomcom týchto parciel.

3. Nájomca realizuje na parcele registra C KN 2240/1 rekonštrukciu a výstavťm predajne potravín s
tým, že za účelom zabezpečenia parkovania zákazníkov predajne potravín, je nevyhnuté využívanie
časti parcely 2481/2, a to vo výmere 20 m2 (20 m x 1,25 m), a to v rozsahu podľa situaČného
náb-esu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy (ďalej ako predmet nájmu).



4. Predmetom nájmu sa teda rozumie časť parcely 2481/2 vo výmere 20 m2, nachádzajúca sa vedľa
parcely C KN č. 2240/2, bližšie určená v situačnom nákrese.

v

Clánok2
Účel r >

najmu

1. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi a nájomca si prenajíma od prenajímateľa predmet nájmu za
vzájomne dohodnuté nájomné, ktorého výška je uvedená v článku 3 tejto zníluvy. Nájomca si
prenajíma predmet nájmu za úíelom zabezpečenia vstupu na parcelu C KN č. 2240/2,parcelu C KN
č. 2240/1 a do predajne potravín postavenej na parcele registra C KN 2240/1 a za účelom
parkovania motorových vozidiel zákazníkov nájomcu.

y

Cláuok3

Nájomné

L Zmluyné strany sa dohodli na výške nájomného za užívanie predmetu nájmu vo yýške:
=2:232^-   bez DPH ročne.

2. K výške nájmu bude pripočítaná DPH v príslušnej výŠke.

3. Nájomné sa nájomca zaväzuje uíirádzať v pravidelných mesačných splátkach tak, aby nájomné
za príslušný kalendámy mesiac bolo zaplatené najneskôr do 20. kalendámeho dňa príslušného
mesiaca.

v

Clánok4

Doba nájmu

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to .. ./!c........ rokov.̂
7

Článok 5
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu

1. Prenajímateľje povinný odovzdať predmet nájmu v stave spôsobilom na dohovorené užívanie.

2. PrenaJímateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady predmet nájmu v stave spôsobilom na
dohovorené užívanie po celú dobu nájmu.

3. Nájomca je povinný uhrádzať nájomné v lehotách splatnosti. V prípade omeškania sa so
zaplatením nájomnéhoje nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi poplatok z omeškania vo výške
0,01% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškanía.

4. Nájomcaje oprávnený užívať predmet nájmu v rozsahu dohodnutom v ílánku 2 tejto zmluvy.

Článok 6
Skončenie nájmu



1. Prenajímateľ môže písomne vypovedať túto zmluvu iba v prípade, ak:
- nájomca užíva predmet nájmu v rozpore so zmluvou, alebo
- nájomca o viac ako tri mesiace mešká s platením nájomného.

2. Nájomca môže písomne vypovedať túto zmluvu iba v prípade, ak:
- predmet nájmu sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie, alebo
- prenajímateľ hmbo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy,

ďalší prenájomje pre neho ekonomicky nerentabilný.

3. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede.

Článok7
Závereíné ustanovenia

1. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, či už celé alebo čiastočne, platnosť
zostávajúcich ustanovení tejto zmluvy tým nebude dotknutá. Vtakom prípade sa zmluvné sta-any
zaväzujú nahradíť príslušné neplatné ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré najlepšie pokryjú
účel neplatných ustanovení.

2. Táto zmluvaje vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch; po jeáiom (1) rovnopise zmluvy pre každú
zo zmluvných strán.

3. Prípadné zmeny zmluvy sú možné len na základe dodatkov - dvojstranných právnych úkonov
zmluvných strán vykonaných v písomnej forme.

4. V súlade s § 5a zákona NR SR Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, táto
zmluva je povinne zverejňovanou. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcun po dni jej zverejnenia (§ 47a
ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú
prejavili určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,
zmluvu si predjej podpísaním prečítali a na znak súhlasuje podpísali.
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Príl.: Situačný nákres
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STAVEBNlK: MILK-AGRO.sptH.s.r.o. , CAPAJEVOVA 36, OB046 PRESOV

parc. č. 2242/2 POPROC, UL. MIERU 120. paro.č. 2240/1,2MIESTO STAVBY:

;/
STAVBA: ĎÍ8LO PROJEKTU 2015-A.019POPROČ, PREDAJŇA POTRAVÍN/

I. STUPEŇ PD: DUR DIEL: ASR
7

?ŕ OBJEKT: SO-01 VLASTNÝ OBJEKT FORMÄT: 2xA4 OÁTUM: 09.2015
->.
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OB8AH VÝKRESU: MIERKA: ĎÍSLO VÝKRESU:
r

SITUÄCIA 1 :250 A102


