
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-232/2018
č. záznamu: 232/2018-003

Zápis v spíse
V súlade s ust. § 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 zamestnanec obce Poproč zverejn la dňa
24.7.2018 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu sp.zn.: OcU-Š-232/2018, č. záznamu: 232/2018-002

uzatvorenú dňa 23.7.2018

účinnýod: 25.7.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproí
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

r_

2., Miroslav Baník, *BANÍK*

Horská 7, 044 24 PoproČ

zastúpená Miroslavom Baníkom

Predmet zmluvy:

-zrušenie zmluvy o prenájme nehnuteľnosti zo dňa 14.10.1999

VPoproči, dňa 24.7.2018

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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Zrušenie zmluvy o prenájme nehnuteľností

Uzavretej medzi zmluvnými stranami:
1. ^na)ímate[-Mlroslav ^lí^'<^A^IK'\Horská 7' poproč
2. Nájomca: Obec Poproč, Školská 2, Poproč

Predmetom zmluvy bol prenájom nehnuteľnosti - žumpa, na parc.Č. 1639 na dočasné
užívanie.

Dohoda o zrušení zmluvného vzťahu na žumpu zo dňa 23.7.2018:

Obec Poproč vybudujetlakovú kanalizačnú prípojku podľa projektovej dokumentácie
S-^ p ktol^^Gd-(ZA:017-olz/KP).na pare-č-2 cez
parc.č. 1639 s tým, že Reštaurácia Baník sa taktiež napojí na túto prípqjku.

Zmluva o prenájme nehnuteľnosti - žumpa bude ukončená dfta 31.10.20 18

Prílohou tejto zmluvyje zmluva o prenájme nehnuteľnosti zo dňa 14.10.1999

Každy zo zmluvnych strán uzavrie s VVS a,s, zmluvu o odvádzaní odpadových vôd cez
túto tlakovú kanalizačnú prípojku.

VPopročidňa: 23.7.2018

Prenajímateľ: Miroslav Baník

Nájomca: Obec Poproč



^

^

ZMLUVA Q PRENÄJME NEHNUTEl'NOSTI

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami 4
.

1. Prenajímateľ : Miroslav Baník
Sídlo Horská 7, Poproč*

*
\ŕ

ICO 10703705.

Bankové spojenie : 155941-542/0200

a

2 Nájomca Obec Popročh
*

Sídlo v Skolská 2.

Zástupca JUDr. Vincent Timko - starosta obce*
*

ICO 324639.

Bankové spojenie :1221-542/0200

v >
Clánok I.

Predmet zmluvy

1 Predmetom tejto zmluvy je prenájom nehnuteľnosti-äumpy, ktorá je
zapísaná na LV č.121 ako parc. č.1639 v kat. úz.Poproč n/Bodvou
na dočasné užívanie za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti/ oznacenej
v predchádzajúcom odseku

Článok II.
Nájomné a platobné podmienky

1. Nájomca Joude platiť prenaj ímateľovi za kazdý začatý mesiac
prenájmu nájomne vo výškeSOO.- Sk (slovom pä sto slovenských
korún) splatné vzdy do 15 dňa v mesiaci.

v

Článok III.
Podmienky prenájmu

V

1. Prenajímatei' sa zaväzuje:
umozniÉ nájomcovi nerušené uŽívanie nehnuteľnosti

Žumpy objekfcom Cukrárne ul. Kostolná v Poproči

2. Nájomca sa zaväzuje:
- uzíval: nehnufceľnosé len pre svoju potrebu a na äohodnutý

účel,
platiÉ prenaj írnateľovi nájomné vo výäke/ spôsobom
a v tennínoch, äohoänutých v tejto zmluve
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Článok IV
Doba prenájmu

Táto zmluva sa uzatvára na äobu neurčitú, s 1 mesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začne plynúÉ dňom nasledujúcim po dni
doručenia yýpovede druhej strane.

2. Zmluva môže byé zrušená aj písomnou dohodou zmluvných strán

V.

Článok V.
Záverecné ustanovenia

1 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy mozu
Av byÉ vykonané len

po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.

Táfco zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá.0
*

^mluvná strana obdrží 1 vyhotovenie

3. Táto zmluva naäobúda platnosÉ dňom jej podpísania obidvomi
zmluvnými stranami.

4. Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy/ potvrdili ju
zmluvné strany svojimi podpismi

V Poproci dňa 14.10.1999

Prenaj ímateľ Ná-i omca:*
*

ť

/ ./


