
Obec Poproč
V.

Obecný úrad Poproé, Skolská 2, 044 24 Poproc
v

Sp.zn.:OcU-S-107/2017

Z áp ís v sp ís e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
22.2.2017 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu sp.zn.: OcU-S-107/2017

uzatvorenú dňa 30.12.2016

účinnú odo dňa: 23.2.2017

zmluvné strany :

1./ Obec Poproč
v

Skolská2,4424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Slavomír Juhár - ERTS

Slnečná28,04424 PoproČ

predmet zmluvy:

prenájom nebytových priestorov vbudove Domu smútku na ulici Záhradnej 13
v celkovej výmere 9,26 m2na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017

v

Obec POPROC
Obecný úrad Poproc
úsek Obecného úradu

VPoproči, dňa 23.2.2017 Školská 2, 044 24 Poproč
w v

2-

Eva^fíenková

zamestnanec obceí poverený zverejňovaním



OcU- J- ^/ZO^

Zmluva č. 1/2017

o nájme nebytového priestoru

uzatvonená podľa ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov Ô. 116/1990
Z. z. v znení neskorSÍch právnych predpisov a § 43, § 663 až § 720 Občianskeho zákoimíka

medzi

na stranejednej:

1. Obec: POPROČ
Sídlo: Školská2,04424Poproč
Zastópený: Ing. Štefanom Jaklovským, starostom obce
ičo: 00324639
DIČ: 2020746189
Bankovéspojenie: PRIMA baoka Slovensko a,s., pobočka Košice
Číslo úctu: 0404770001/5600
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
SWBFT/BIC: KOMASK2X

ďalej len p renaj ím a teľ

a na strane diuhej:

2. Obchodné meno: Slavomír Juhár - ERTS
Sídlo; SlneCná 28. 044 24 PoproC
IČO: 30306426
IČDPH: SK1020660564
Zastúpcný: Slavomírom Juhárom
Bankové spojenie: VSeobecná úverová banka
čislo úétu: 1957865451/0200

ďalej lennáj o m ca

ČLL
Predmet nájmu nebytových priestorov

!"^JMiJÄ^^mMhD^rnosti:,bud^DomumúdcuDacl!ádm'úceJ
sa na uĽci ZtíhradneJ, orientačné ôíslo 13, súpisné číslo 951, katastrahie územie Poproč
zapísanej na liste vlastmctva 1 190, parcela č. 2013/1.

2. Predmetom nájmuje nebytový priestor nachádzajuci sa v néhnuteFnosti uvedenej v bode 1.
zmhivy pozostávajúci z:

2' obchodné priestory ................................................ 9^6 m

Celková vymera podlahovej plochy nebytového priestoruje 9,26 m2.



ČLII
r_

Učel nájmu

1. Pnmajatý nebytový priestor bude nájomca využivať na nasledujúci účel: - vrozsahu
povolenej živnosti.

2. PrenajímateF i nájomca potvrdzujú, že prcdmet nájmu bol odovzdaný v stave spôsobilom
uävania na vygšie uvedený úôel. Nájomca potvrdzuje, že bol oboznámený s technicko-
stavehným stavom predmetu nájmu.

w

CLm

Práva a povinnosti prenajímatel'a

1. PrenajímaíeF je povmný odovzdať predmet nájmu nájomcovi ku dňu podpísania tejto
zmluvy, a to v stave, v akom sa predmet nájmu nachádzal v ôase podpisu tejto zmÍuvy.

2. Prmajímatď je povinný zabezpeiiť riadny a neruäený výkon nájonmých próv nájomcom
po celú dobu trvania aájomného vzťahu s ohľadom na dohodnutý úéel užívama predmetu
nájmu.

3^_PrenajÍmater, alebo ním povenaiá osoba sú optávnení vstupovať do predmehi nájmu so
ď^too/^i^TOCT^cnájomcu,alebonímpoyCTCTugosobyza^
dodizania podmienok tejto zmluvy ako i uskutofaienia opráv a údržby predmetu nájmu v
bežných prevádzkových hodinách nájomcu.
^]SL^C^j5^^SJ^^^te -a^o-^ľ?_^ľ^?lá.^?o^a^práľnen^ vstupiť do
priestorov tvoriacich predmet najmu lea vo výsimoCných pripadoch, ak si to vyžaduje
havarijný stav. O tom musí nájomcu bezodkladne informovať.
Po dohode s nájomcom_sú prenajimateF alebo ním poverená osoba oprávnenl vstúpif do
priestorovtvoriacich predmet nájmu mimo prevádzkový 6as nájomcu a vjeho nq>ritomiosti,
ak si to vyžaduje usíkutočnenie opráv alcbo úprav zo strany prasnajfmatera

4^ RnmqfaiateF súUarf. aby v slucumostl s?^In sa ^or?canza^e^strov^Í _U.5M?VCU
telekomunikaíných alužieb dco majiteľ telefónnq stanice. Po ukonfiení nájomného vzťahuje
nájomca povinný zabezpefiiť podľa dohody s prenajímateFom odhlásenie stauice, alebo jej
prevedenie na preDajímateľa.

ČLIV
Práva a povinnosti nájomcu

1. Nájomca je opravneny užívať nebytové pnestory v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto
zmluve. Zároveô je povumý uhrfdzať nájomaé podl'a nižšie uvedených ustanovaif tgto
zmluvy.

2. Nájomca sa zaväzuje zabezpečovať na svoje náklady drobnc opravy súvisiace s užívaním,
beínú údržbu a upratovanie predmehi nájmu.



3. Nájomca je povmný v predmete nájmu zabezpeéiť vplnom rozsahu dodižiavaníe
požiadaviek a povimiostí vyplývajúcich zo:
- zákona Č. 314/2001 Z.z. o požiamej ochrane v znení neskorších prcdpisov
- zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpeônosti a ochrane zdravia pn práci v znení neskorfích
predpisov a Zákonníka prace
- iných väeobecne záväzaých právnych predpisov vzŕahujúcich sa k bezpečnosd práce a
ochrany zdravia pri práci
- všeobecne závSzných právnych predpisov miestnej Státnej spravy a samosprávy

4. Povioné revízie a údižbu protipožiamych zariaxiení bude vykonávať nájomca.

5. Najomca je povinný na vlastné náklady zabezpeôiť odvoz a likvidáciu nebezpečiróho
odpadu prostrednictvom opróvnenej prävnickej alebo fyzickg osoby, alebo sa dohodnúť na
zab^pečení tejto_služby sprcnajímaterom. V prvom uvedenom pripadeje nájomca povinný
preukázať prcnajňnateľovi uzatvorenie zmluvy s osobou oprávnenou na odvoz a likvidáciíi
nebezpečného odpadu.

6. Nájomca je povumý oznámiť preaiajímateFovi bez zbytočného odldadu potrebu
nevyhnutuých ppráv, ktoré má prenajímateF prevíest' a umožniť mu ich prevedenie. Inak
zodpovedá za Škodu, ktorá nesphiením tejto povinnosti prcnajímatďovi vznilda.

7. Nájomca je povumý oznámiť prenaJímateFovi bezodkladne, najneskôr v léhote ôsmich dní,
alrókoFvek zmeny týkajúce sa jeho názvu, sídla, identifilcaČných údajov, gtaŕutámych
zástupcpv, alebo bankového spojenia. Inak bude prcnajímater pri doručovaní písomnosti a
iných úkonoch vychádzať z údajov uvedených v tejto zmluve.

8. Nájomca sa zaväzuje zdrôať sa konauia, ktoiým by mohol ruSiť výkon níívacích,
nájomných alebo vlastníckych präv iných osôb v nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza predmet
nájmu.

9. Po skonôení nájmu je nájomca povinný do troch odo dňa skonĎenia nájmu yypratať a
odovzdať k e od predmetu nájmu prenajímateTovi. O odovzdaní predmetu nájmu spíSu
stranypísomný ptotokol, v ktorom uvedú skutočnosd týkajúce sa stavu predmetu nájmu
Ďasejeho odovzdávania.

10. Ak nájomca neodovzdá prcdmet nájmu v zmysle predchádzqúceho ustanovenia je
prcnajmiater opiávmmý vst^siť do predmetu nájmu len na základe súdneho prikazu, alebo'v
prfpade havanjného stavu. Za škodu vzniknutú ako dôsledok nesplanenia si povinnosti
odovzdať predmet nájmu riadne a včas zodpovedá aájomca.



v

CLV.

Nájomné

1. Nájonme sa vypočíta vynásobeníai nájomného za meter Stvorcový prcnajímanej plochy a
celkovou plochou predmetu nájmu.

Ročné nájonmé zajedea m2:

- obchodné priestory 13,50  9,2.6 mz = 125,01  2 _
x

Spolu: 125,01  

Výäka mesa&nej splátkyje 10,41   (slovom Desať eur a štyridsaťjeden centov),

2. Rozpis nňkladov tvoriacich mesafiný n^om je uvedený v účtovnej evidencii prenajímateľa
a dokladoch tvoriacich podklady pre vyúčtovanie nájomného. V nájomnom nie sú zahmuté
platbyza telekomunikačné služby (telefiSn, intemet), náklady m vylcurovame, vodné a stoÉné,
spotrebu elektíckej energie aza služby spojené sužívaním predmetu aájmu, ktoré si bude
nájomca nhrňdznť sým.

3. Nájomné je nájomca povinný plaäť vždy do 10 dní prfslušného mesíaca na záldaáe
faktúiy vystaveneiprenajímaterom. Za obdobie 1 . Stvrťroku 2016 bude fialctúra vystavená
v mesiaci marec 2016.

4. Pn omeškaní s_platbou nájonmého je prenajímatel' oprávnený ú6toyať nájomcovi úrok z
omeškania vo výäce urôenej nariademm Vlády SR ô. 87/1995 Ž.z.. Úioky z omeäkania sú
splatoé do 5 dní odo dňa dorucenia v^zvy na ich zaplatenie tam stanoveným spôsobom.

5. Ak po dobu platnosti zmlyvy dôjde k odôvodnenému nárastu ekoaomických nákladov
vzŕahujúcich sa k predmetu nájmuje prenajímatef oprávnený upraviť výSku nájmu v súlade s
tfmtonárastom.
Uprava výäcy mgomného sa uskutočníjednostranným oznámením nájomcovi zo sfaany
prenajímateFa, ktorýje povinný na žiadosť n^omcu mu zvýSenie nákladov prcukázať.

^I^ä^^ll^^^i^?^^^^?^ŕ^j^l?^-^ŕ?to^_v^vorif!cicllpod^lady
pre vyúčtovanie nájonmého a platíeb za služby spojené s užfvanim predmetu nájma

7. Najomca sa ^väzuje pri podpise zmluvy zložiť finančnú zábezpeku na plnenie v rozsahu
dvoch mesačných splátok.



ČLVI.
Stavebné a iné úpravy

1- NáJOTnca nesDaie bez pr&ddiádzajúoeho písomného súhlasu prenajfmatera vykonávať na
Predmete ''iAJmu stavebné alebo iné upravy trvalého charalcteru, a to predovSeťkým zmeny
zasahujúce do stavehnej architektomckej podsíaty stavby, zmeny podstatne meniace predmet
DáJmu' pfvné inštalácie zariadeni, ako i zásahy do elektíckého, plynového, vodovodného a
iného vedenia.

^^^!?^, ^?^^^?z?v.^-jn?J?^]^-l^v_t?m..?ri?a?^ ak ,lde ODáldady na
rekonstrufccm amodenii2áciu v súlade s rozhodnutiami prísluánýdi orgánov obce - tekéto
náklady a ich výška musi byť odsúhlasená vopred a v pisomnej podobe doruäená nájomcovi.

3. Ak sa zmluvué strany n&dohodnú inak, je nájomca povumý odovzdať po skončem nájmu
prcI!a)Ímafeľ?Í.predmet.na)mu v, stave>v ak(ml mu bol odovzdaný s ohTadom na bežné
o^ľe?^-e*_?áJ_O.DľaL??e Jl POVÍ?ny °dstTámt? zn ny a úpravy so zachovaním ktorých
vysloví prcDajímateľ súhlas. Prenajímater v takom pripade uhradí nájomcovi hodnotu, o ktorú
sa zvýšila hodnota predmetu nájmu v dôsledku vykonaných zmien aúprav.

4. PredchádzaJúci súhlas prenajímateTa sa vyžaduje i pre umiestnenie reklamného alebo
informaôného zariadenia (tabule a pod.).

^-^JP(riPa?c*__alŕixláľm^a chrózabezPeelť predtnet nájmu zabudo\Taním zabezpeäovaciého
zariadeniaje povinný vyžiadať si vopied písomný súhlas prenajímateľa.

ČLVD.
Podnájom

1. Odovzdať predmet nájmu do podnájmu inej osobe je nájomca opravnený len na 2áklade
písomného predchádzajúceho súhlasu prenajunateFa.

či.vm.
Zodpovcdnosť za škodu

SnÍ^^^^^^TÍ!^^^^^^^Í^^^^l^^^^^Í>^^^^r^^^^^Í^^^*^^^^T^1^^^f/-^^^^ ^dohodli, že poistenie pfredmetu nájmu zabezpečí ku d&u podpisu tejto zuduvy prcnajímateľ.

2. N^omca je povinný bezodldaáie oznámiť prenajímaterovi vznik Skody na pedmete
nájmu, vrátane poistnej udalosti

iL^SÍ^? ^^^^.^ŕd2i.^í-S^l^^_I>n?^ľte_?ŕďmu<?n.al.ebo os?)by'ktoré
zamestnáva, ako i osôb, ktoiým predmet nájmu spristupni. Nezodpovedá väak za náhodu.



4. Nájomca jepovimiý odstróniť äkody, ktoré vznikU jeho zavmemm, zavinením osôb, ktoré
zamesrtnáva, alebo ktorým preAnet nájmu sprístupnil. ňiak je prcnajfmateľ oprávnCTiý po
predchádzajúcom upozomení škodu odsfrániť a požadovať od nájomcu úhradu s tym
spojených nákladoy. LJhrada nákladov spojených s odsteánemm vznifaiutej Skody nezbavuje
nájomcu povinnosti plaíiť nájomné.

ČLDL
Trvanie zmluvy

l.Tátozmluvasauzatváranadobuurčitú,atood 1. januára 2017 do 31. dccembra 2017.

2. Prenajímateľje oprávnený vypovedať tóto zmluvu, ak

a) nájomca užíva prenajatý priestor v rozpare s ustanovesnianú tejto zmluvy
b)Dájomca je viac ako 1 mesiac v omeškari s platbou nájonmého a platíeb spojeaých s
užívaním pfredmetu nájmu
c) náJomca> alebo osoby, ktorým umožml prístup k predmetu nájmu nqniek pisonmému
upozomemu zo stemy prenajímatefa hrubo porušujú poriadok, alebo kTud v prenajatom
priestore a okolí
d) doslo k rozhoAiutiu o odstrinení stavby, v ktorej sa nachádza premet nájmu, debo zmene
stavby brániacej ďalšiemu užívaniu predmetu nájmu nájomcom
e)_ak nájomca prenechá ptCDajatý priestor alebo jeho časť do podcájmu inej osobe bez
súhlasu prenajímateľa
f) ak nájomca stratí spôsobilosť vykonávať činnosť, na výkon ktoiej si predmet nájmu
prenajal

3. Nájomcaje oprávnený písomne vypovedať túto zmluvu, ak:

SSPÔSrf^aá^čS"Mvýkon.kto!qsi_predmetnájmu.Prena'al
b) preAnet najmu sa staBe bez zavmenia nájomcu stane nespôsobilým uävania^ dohodnu^
úôel

c) prenajímateľ poruSil svoju zmluvnú povumosť preukázať odôvodnený nárast náldadov
vzfahujúcich sa k predmetu nájmu podľa Čl. V bod 8 tejto zmluvy.
d) akpresnajímateľ neudríiava predmet nájmu v stave spôsohilom užfvania na dohodnutý úíel,
a zmluvné strany sa nedohodli mak

^fll^^^^^^^^iŕ^^S^^n^^lp^ii^^^i^^n ^SS^^^^*ítvÍ^^^ľÍ/k^^^iJ^^??^^-^!^*-i^'^^^ dňa
kalendámeho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktoiom bola dorucená výpoved.

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



ČLX.
Závere&ié ustanovcnia

1. Táto zmluva a vyhotovuje v dvoch exemplároch, po jednom pre každú 20 zmluvných
strán.

2. Akékoľvék dodaťky, alebo zmeny tejto zmluvy, s výnimfeofu zmien uvedených v ÔL V bod 8
tejto zmluyy, musia byť vyhotoveaé písomne na základe súhlasu zmluvných strón a
podrobené schváleniu starostu obce.

3. Táto zmluva nadobúda plaínosť dôom podpisu zmluvnými stranami a úffinnosť nasledujúci
deň po zvercjnení na web stiánke obce.

Zmluvné strany prehlasujú, že si znaluvu prefiítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju
podpísali.

V Poproči, ttía 30. decemhra 2016

tď^-ró, 1ŕ
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prenajímateľ
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