
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč

Sp. zn.: OcU-Š-108/2017

Z áp is v spise
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 informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestiianec obce Poproč zverejnila dňa
22.2.2017 na webovom sídle obce Poproc:

w

zmluvu sp.zn.: OcU-S-108/2017

uzatvorenú dňa 30.1.2017

účinnú odo dňa: 23.2.2017

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,4424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Jarmila Sklenková

v

Skolská 8, 044 24 Poproč

predmet zmluvy:

prenájom nebytových priestorov vbudove na uUci Kostohiej 30 vcelkovej
výmere 79 m2na obdobie od 1.2.2017 do 31.1.2018.
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O&ec POPROC
Obecny úrad Poprcč
úsek Obecného úraduVPoproČi, dňa 23.2.2017 Skotská 2, 044 24 Paproé
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^
Evajténková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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Zmluva č. 2/2017

o nájme nebytového priestoru

uzatvorená podľa ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov é. 116/1990
Z. z. v znení neskorších prävnych predpisov a § 43, § 663 až § 720 Obôianskeho zákoimíka

medzi

nastranejedng:

1. Obec: POPROČ
v

Sídlo: SkolAá2,04424Poproč
Zastúpený: Ing. Štefanom Jaklovskym, starostom obce
IČO: 00 324 639
DIČ: 20 20 746 189
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s., pobocka Košice
Čislo úítu: 0404770001/5600
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
SWIFT/BIC: KOMASK2X

ďalej lenprenajímateľ

anastranedruhej:

2. Obchodné meno: JarmUa Sklenková
v

Sídlo: Skolská 631/8. 044 24 Poproô
Zastúpený: Jarmilou Sklenkovou
IČO: 37264915
Bankovéspojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Čtdoiííhi: 0448065726/0900
IBAN: SK04 0900 0000 0004 4806 5726

ďalej lennájomca

ČLL
Predmet aájmu ncbytových priestorov

1. Prenajímater je výluôným vlastníkom nehnuteFnosä - budovy nachádzajúcej sa na utíci
Kostolnej, orientaôné ííslo 30, súpisné číslo 743, katastralne územie Popioô zapísang na Uste
vlastníctva 1190, parcela ô. 16/2.

2. Predmetom nájmu Je nebytový priestor nachádzajúci sa v nehnuteľnosti uvedenej v bode 1.
zmluvy pozostávajúci z:

2- obchodné priestory ................................................ 44 m
2- skladové priestory .................................................... 30 m
2- ostatné priestoiy 5m

2Celková výmera podlahovej plochy nebytového priestoruje 79 m



ČI.U
Ú el nájmu

1. Prenajatý nebytový priestor bude nájomca využívať na nasledujúci účel: - vrozsahu
povolenej živnosti - prcdajňa mäsa amďsových výrobkov, predajfia krmív urôených pre
zvieratá chovaaé v domácich podmienkach, doplnkových, minerálnych, vitamínových krmív,
kŕmitiek a napájaôiek, produkty pre psy, maCky, hlodavce, rybičky a rôzny doplnkový tovar.

2. Prenajímateľ i nájomca potvidzujú, že prcdmet nájmu bol odovzdaný v stave spôsobilom
užívania na vyššie uvedený ú el. Nájomca potvrdzuje, že bol obozaámený s technicko-
stavebným stavom predmetu nájmu.

v

CLm

Práva a povmnosti prenajímateťa

1. Prenajímateľ je poviimý odovzdať predmet nájmu nájomcovi ku dňu podpísania tejto
zmluvy, a to v stave, v akom sa pr&dmet nájmu nachádzal v fiase podpisu tejto zmluvy.

2. Prenajímateľ je povinný zabezpeôiť riadny a nemäený výkon n^omných práv nájomcom
po celú dobu trvama nájomného vzťahu s ohľadom na dohodmrtý účel xižtvauia predmetu
nájmu.

3. PrenajímateF, alebo ním poverená osoba sú oprávnení vstupovaf do predmetu nájmu so
súhlasom/ v sprievode nájomcu, alebo Tiím poverenej osoby za účelom vykonania kontroly
dodižania podmienok tejto zmluvy, ako i uskutočnenia opráv a údiíby prcdmetu nájmu v
bežných prevádžkových hodinách nájomcu.
Okrem týchto pripadov je prcnajímateF, alebo ním poverená osoba opravnený vstťqriť do
priestorov tvoriacich predmet nájmu len vo výnimoíných prfpadoch, ak si to vyžaduje
havarijný stav. O tom musí nájomcu bezodkladne informovať.
Po dohode s nájomcom sú prcnajímateľ alebo ním poverená osoba oprävnení vstupiť do
priestorov tvoriacich prcdmet nájmu mimo prevádzkový ôas nájomcu a v jeho neprítomnosti,
ak si to vyžaduje uskutoCneme opiáv alebo úprav zo strany prenajímaíeľa

4. Prenajímateľ súhlasí, aby v súčiimosti s ním sa nájomca zaregistroval u správcu
telekomunikaäaých shiíieb ako majiteF telefónnej sŕaiúce. Po ukončení nájomného vzťahuje
nájomca povinný zabezpeôíť podTa dohody s prenajimatierom odhláseaie stanice, alebo jej
prevedeme na prenajímateFa.

ČLIV
Práva a povinnosti nájomcu

1. Nájomca je oprávnený užívaf nebytové priestory v rozsahu a na úôel dohodnutý v tejto
zmluve. Zároveň je povinný uhiádzať nájomné podTa nižsie uvedených ustanovení teito
zmluvy.

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



3. Nájomca je povinný v predmete nájmu zabezpeôiť vplnom rozsahu dodižiavanie
požiadaviek a povinností vyplývajúcich zo:
- zákona 5. 314/2001 Z.z. o požiamej ochrane v znení neskorších predpisov
- zákona ô. 124/2006 Z.z. o bezpefinosti a ochrane zdravia pri práci v znem neskorfiích
predpisov a Zákonníka práce
- in^ch vSeobecne záväzných pfrávnych predpisov vzfahujúcich sa k bezpečnosti práce a
ochrany zdravia pri práci
- všeobecne záväzných piávnych predpisov miestnej Státi'iej správy a samosprávy

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

S. Nájomca je_povinný na vlastaé náklady zabczpeôiť odvoz a likvidáciu nebe2pe ného
odpadu prostrcdníctvom oprávnenej právnickej alebo fyzickej osoby, alebo sa dohodnúť na
zabezpečení tejto služby s prenajímaterom. V prvom uvedenom prfpade je najomca povinný
preukázať prenajímaterovi uzatvorenie zmluvy s osobou oprávncnou na odvoz a likvidáciu
nebezpeČného odpadu.

6. Nájomca Je poviimý oznámiť prenajfmaterovi bez zbytoôného odkladu potrebu
nevyhnutných opráv, ktoré má prenajímateF prevíesť a umožniť mu ich prevedeme. Inak
zodpovedá za škodu, ktorá nesphiením tejto poviimostí prenajimaterovi vzailda.

7. Nájomcaje povinný oznámiť prenajímatefovi bezodkladne, najneskôr v lehote ôsmich dní,
akékoFvek zmeny týkajúce sa jeho názvu, sídla, identtfílcacných údajov, Síatutámych
zástopcov, alebo bankového spojenia. Inak bude prcnajímater pri doručovaní písomnosti a
iných úkonoch vychádzať z údajov uvedeaých v tejto zmluve.

8, Nájomca sa zaväzuje zááať sa konarua, ktorým by mohol rušiť výkon užfvacích,
nájomných alebo vlastníckych práv Íných osôb v nehnuteTnosti, v ktorej sa nachádza predmet

.f_

najmu

9. Po skoaťení nájmu je nájomca povinný do troch odo dňa skonôenia nájmu vypratať a
odovzdať kFúfie od predmetu nájmu preaajímaterovi. O odovzdaní predmetu nájmu spíšu
strany písomný protokol, v ktorom uvedú skutočností týkajúce sa stavu predmetu nájmu v
Časejeho odovzdávania.

10. Ak nájomca neodovzdá predmet nájmu v zmysle predcfaádzajúceho ustanovenia je
prcnajímater oprávnený vstúpiť do predmetu nájmu len na základe súdneho príkazu, alebo v
pripade havarijného stavu. Za äkodu vzniknutú ako dôsledok nesplanema si povumosti
odovzdať predmet nájmu riadne a v6as zodpovedá nájomca.



ČLV.
Nájomné

l.NáJonmé sa vypoffíta vynásobením nájomiróho za metcr Stvorcový prenajímanej plochy a
celkovou plochou predmetu nájmu.

Ročné nájomné zajeden m2:

2- obchodné priestory 44wŕ x 13,50  Ä 594 
2- skladové priestory 30 Tcŕ x 10,00   = 300  
2- ostatné priestoiy 5mz x 7,00  = 35 

Spolu: 929  

VýSka mesaônej splátkyje 77,41   (slovom Sedemdesiatsedem eur a štyridsaťjeden centov).

2. Rozpis nákladov tvoriacich mesaôný nájom je uvedený v účtovnej evidencii prcnajímateľa
a dokladoch Woriacich podklady pre vyúčtovanie nájomného. V nájomnom nie sú zahmuté
platby za telekomunikaSné služby (telefón, intemet), náklady na vykurovanie, vodné a stoôné,
spotrebu elektricke] energie aza služby spojené s užfvaním predmetu nájmu, ktosré si bude
nájomcauhiádzaťsám.

3. Nájomné je nájomca povinný platfť vždy do 10 dní príslu§ného mesiaca na základe
íaktúiy vystavenej prenajímateľom.

4. Pri omeskaní s platbou nájODaného je prenajímateľ oprävneaý účtovať nájomcovi úrok z
omeäkania vo výSke uriienej nariadením Vlády SR ô. 87/1995 Z.z.. Úroky z omeäkania sú
splatné do 5 dní odo dňa domôenia výzvy na ich zaplatenie tam stanoveaým spôsobom.

5. Ak po dobu platnosd zmluvy dôjde k odôvodnenému närastu ekonomických náldadov
vzťahujúcich sa k predmetu nájmu, je prenajímater oprávneny upraviť výSku nájmu v súlade s
^mtonáiastom.
Uprava výäky nájomného sa uskutoční jednostrannym oznámením nájomcovi zo strany
prcnajímateFa, ktoiýje povinný na žiadosť nájomcu mu zvýšenie nákladov prcukázať.

6. Prenajímateľ umožni mjomcovi na požiadame naMiadať do dotíadov tvoriacich podtíady
pre vyúôtovanie nájomného a platieb za služby spojexié s užívaním prcdmetu nájmu.

7. Nájomca sa zaväzuje pri podpise zmluvy zložiť fínanfaiú zábezpeku na plnenie v rozsahu
dvoch mesaťných splátok.



ČLVL
Stavebné a iné úpravy

1. N^omcanesmie bez predchádzajúceho písomného sáhlasu prenajímateľa vykonávať na
predmete nájmu stavebné alebo iné úpravy trvdého charakteru, a to predovSetkym zmeny
zasahujúce do stavebnej architektomckej podstaty stavby, zmeny podstatne menáace predmet
nájmu, pevné instalácie zariadení, ako i zásahiy do elektrickcho, plynového, vodovodného a
iného vedenia.

2. Nájomca môže kompenzovať nájomoé len vtom pripade, ak ide onáklady na
rekonfitrukciu a modemizáciu v súkde s rozhodnutiflmi prfslusných orgánov obce - tekéto
náklady a ich výška musí byť odsúhlasená vopred a v písomnej podobe doruČená nájomcovi.

3. Aksa zmluvné stamy nedohodnú inak. je nájomca povinný odovzdať po skonôetí nqmu
prRnajímatďovi prcdmet nájmu v stave, v akom mu bol odovzdaný s ohTadom na bežné
opotrebenie. Nájomca me je ponnný odstrániť zmeny a úpravy so zachovaním ktoiych
vysloví prenajímateľ súhlas. PrenajímateT v takom pripade uhradí nájomcovi hodnotu, o ktorá
sa zvýgila hodnota predmetu nájmu v dôsledku vykonaných zmiein a úprav.

4. Predchádzajúci súhlas prenajímateľa sa vyíaduje i pre umiestneme reklamného alebo
mformačného zariadema (tabule a pod.).

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

ií

CLVIL

Podnájom

1. Odovzdať predmet nájmu do podnájmu inej osobe je nájomca oprávnený len na základe
písomného predchádzajúceho súhlasu prenajímateFa,

ČLvm.
Zodpovednosť za Skodu

1. Nájomca je povumý zabezpeÉiť predmet náJmu pred vznikom Skody. Zmluvné strany sa
dohodli, že poistenie prcdmetu nájmu zabezpeôí ku dňu podpisu tejto zmluvy prenajímateŕ.

2. Nájomca je povumý bezodtíadne oznámiť prenajímaterovi vznik Skody na predmete
nájmu, vrátane poistnej udalosti

3. Nájomca zodpovedá za Skody, ktoré spôsobil na predmete nájmu on alebo osoby, ktoré
zamestnáva. ako i osôb, ktorým predmet oájmu spristupní. Nezodpovedá však za náhodu.



4. Nájomca je povinný odstrániť šfcody, ktoré vznikli jeho zavinením, zavinením osôb, ktoré
zamestnáva, alebo ktorým predmet nájmu spristupnil. Inak je prenajímateľ oprávnený po
predchádzajúcom upozomení škodu odstrániť a požadovať od nájomcu uhradu s tým
spqjených nákladov. Úhrada nákladov spojených s odstcánením vznilmutej Skody nezbavuje
nájomcu povinnosti platiť nájomné.

ČLIX.
Trvanie zmluvy

l.TátozmluvasauzatváranadobuuTäitú,atood l.fehruára 2017 do 31. januára 2018.

2. PrenajímateF je oprávnený vypovedať túto zmluvu, ak

a) nájomca užíva prenajatý priestor v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy
b) nájomca je viac ako 1 mesiac v omeškaní s platbou nájomného a platíeb spojených s
užívaním predmetu nájmu
c) nájomca, alebo osoby, ktorym umožnil prístup k predmetu aájmu napriek písomnému
upozomeniu zo strany prenajínuiíeľa hrubo porušujú poriadok, alebo kľud v preinajatom
priestoreaokolí
d) došlo k rozhodnuäu o odstranení stavby, v ktorcj sa nachádza premet nájmu, alebo zmene
stavby brániacej ďalšiemu užívaniu predmetu nájmu nájomcom
e) ak nájomca prenechá prenajatý priestor alebo jeho ôasť do podnájmu inej osobe bez
súhlasuprenajimateľa
f) ak nájomca stratí spôsobilosť vykonávať ôinnosť, na výkon ktorcj si piedmet nájmu
prenajal

3. Nájomcaje oprävnený písomne vypovedať túto zmluvu, ak:

a) stratí spôsobilosť vykonávaf ôinnosť, na výkon ktoreJ si predmet nájmu prenajal
b) predmet nájmu sa stane bez zavineaia nájomcu stane nespôsobilým užfvania na dohodnutý
úôel

c) prenajímateF porušil svoju zmluvnú povumosť pieukázaf odôvodnený náiast nákladov
vzťahujúcích sa k predmetu nájmu podTa ôl. V bod 8 tejto zmluvy.
d) ak prenajímflteľ neudržiava predmet nájmu v stave spôsobilom užívania na dohodnutý účel,
a zmluvné strany sa nedohodĽ inak

4. Výpovedná lehota je 3 mesiacc. Vypovedná lehota zaČína plynúť od prvého dfia
kalendámeho mesiaca nasledigúceho po mesiaci, v ktorom bola domôená výpoveď.

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



ČLX.
Závereíné ustanovcnia

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch> po jeáiom pre každú zo zmluvných
strän.

2. AkékoFvek dodatky, alebo zmeny tejto zmluvy, s výnimkou 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 platnosť dňom podpisu zmluvnymi stranami a úCÍnnosť nasledujúci
deň po zvercjnení na web stránke obce.

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu preôítali a na zaak súhlasu s JeJ obsahom ju
podpísali.

V Poproíi, <tía 30. jaauára 2017
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