
Obec Poproč
v

Obecnv úrad Poproč. Skolská 2, 044 24 PoDroč
f

sp.zn.OcU-I-580/2019

Zápis v spise
Vsúlade sust. § 5.a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe kinformáciám
a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode mformácií) v znení neskorších
predpisov som ako poverený zamestrmnec obce Poproč zverejmla dňa 02.01.2020 na
webovom sídle obce Poproč:

r_

Zmluvu, sp. Zn. OcÚ-I-580/2019,

uzavretú: 30.12.2019
>

účinnúod: 03.01.2020

Zmluvné strany:

1.) Obec Poproc
Školská2,04424Poproč
zastúpená starostkou obce, Ing. Ivetou Komorou Hiľovskou

2.) STALA s.r.o.
Sadová 34/507, 044 24 Poproč
Zastúpená: Ján Stropkai, konateľ

Predmet zmluvy:
prenájom nebytového priestoru v celkovej výmere 42,50 m2, nachádzajúci sa
v budove Obecných služieb Obce Poproč na ulici Oľšavskej, orientačné číslo 24,
súpisné číslo 213, katastrálne územie Poproč, zapísanej na LV č. 1190,

VPoproči, 02.01.2020

Lucia Molnárová

zamestnanec poverený zverejňovamm
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Zmluva í. 6/2019

o nájme nebytového priestoru

uzatvorená podľa ustanovem zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 1 16/1990
Z. z. v znem- neskorších právnych predpisov a § 43, § 663 až § 720 Obcianskeho zákonníka

medzi
nastranejednej:

v

1. Obec: POPROC
v

Sídlo: Skolská2,04424 Poproč
Zastúpený: Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obceV

ICO: 00 324 639
DIČ: 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 lenprenajímateľ

anastranedruhej:

2. Obchodné meno: STALA s.r.o.,
Sídlo: Sadová 34/507,044 24 Poproc,
ICO: 45 554 501
IČ DPH: SK2023048995

Zastúpený: Ján Stropkai, konater spoločnosti
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK26 0200 0000 0027 5422 4851

ďalej lennáj om c a

v

CLI.

Predmet nájmu nebytových priestorov

?7^^a^?l^eľJ^ ^í^^,j!^^?^,^^ute^LO^.Ctn^Í?^éh^1.pne?oru ľ cellco,vej
^^^1^2^^Lr^fŕ?ľcÍ/l L"J SiÍľv)ei ^ (í^! i^s^Í-(í <ie.^oproč ._na .
Ol'šavskq orientaČné číslo 24, súpisné číslo 213, katastrátoe územie Poproč, zapísanej na
LVč. 1190,

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

- výrobné, skladové priestoiy ..................................... 42,50 m2

Celková výmera podlahovej plochy nebytového priestomje 42,50 m 2



čm
Úcel nájmu

1. Prenajatý nebytovy priestor bude nájomca využívať na nasledujúci účel: - výrobné
a skladové účely, bežné opravy.

^i^^J^at^sie^áJ^^^?t^^fuJTÍá,z/l^rfd^^"^ľ b^ ^?vfŕul^v- staľe SPÔSObilom
uzívania na vyššie uvedený úcel. Nájomca potvrdzuje, že bol oboznámený s technicko-
stavebným stavom predmetu nájmu.

v

CLm

Práva a povinnosti prenajímateľa

1. Prenajímateľ je povmný odovzdať predmet nájmu nájomcovi ku dňu podpísania tejto
zmluvy, a to v stave, v akom sa predmet nájmu nachádzal včase podpisu tejto'zmiuvy.

2. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť riadny a nerušený výkon nájomných práv nájomcom
po celú dobu trvania nájomného vzťahu s ohl'adom na dohodnutý účeí užívania pŕedmetu
najmu.

?rfj^j^n,^L-^l1^ ^^^er?fíľs-í^ ^.^?r?y?^u-ivstupoy?ťido predmetu nájmu so
^^^r!n^^?+^lo^Í^e^^ľl"?^y^^:^S^L- "ÚS^.^k^naIlÍa k.?troly
ŕÍ^1?.1??^^10? teJto zmluvy>ako f uskutočnenia opráv a údržby predmetu nájmu v
bežných prevádzkových hodinách nájomcu.
^^r^c^T^?^O^J^t^TÍ^^L^O,^^^^n^^^^prT^nTy.-vstúSiť..<io
priestoroy tvonacich predmet nájmu len vo yýnimočných prípadoch, ak si to vyžaduje
havarijný stav. O tom musí nájomcu bezodkladne mformovať.
^fí^^eh^r^^c^^^+P^^^^L^Í?A^^,?^^^^^a-opf?,vnení.^túpiť do
^?^r?ľ,J^?^c^?!le^?-Ilá^u.n?Tofrevádzkovy čas na'omcu avJeho nepritomnosti,
ak si to vyžaduje uskutočnenie opráv alebo úprav zo strany prenajímatera

íip^^^^l^ú?i^^ka5^ Io?^Sn^!ÍL!^?U^L ?" VSO^C^J^^^Oya^ _u SP^ávcu
^l^^^^^^^Íí?^iaľ^^fóľTi!!^!!L^^ľ^či^-^o^ehovi^uJ^
náJomca povinný zabezpečiť podl'a dohody s prenajímateFom odhlásenie stanice, alebo jej
prevedenie na prenajímateľa.

v

CLIV

Práva povinností nájomcu

^^i^m^rl^T^^^L^^ľJÍ2ItoJ^^f^^r^f^u,^!T-ľSä do^odnuty.v tejto
zmluve. Zároveň je povinný uhrádzať nájomné podl'a nižšie uvedených ustanovení tejto
zmluvy.
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?' ?ľ^j?c? sa zaväzuJe zabezpečovať na svoje náklady drobné opravy súvisiace s užívaním,
bežnú údržbu a upratovanie prcdmetu nájmu.

3. Nájomca je povinný v predmete nájmu zabezpečiť v plnom rozsahu dodržiavanie
požiadaviek a povinností vyplývajúcich 20:
- zákona č. 314/2001 Z.z. o požiamej ochrane v znení neskorŠích predpisov
- zákona č._124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zaení neskorších
predpisov a Zákonníka práce
- mých vseobecne záyazných 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. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odvoz a likvidáciu nebezpečného
odpadu prostredníctvom oprávnenej právnickej alebo fyzickej osoby, alebo sa dohodnúť na
^^^f^r^I?Ť^l^í^ ^^^.t^ľ^1,y^^^^?d^^ľf. JLJ^ ^^m^i^oTvii?Ily
preukázať prenajímateľovi uzatvorenie zmluvy s osobou opiávnenou na odvoz a likvidáciu
nebezpečného odpadu.

6. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu
nevyhnutaých opráv, ktoré má prenajímateľ previesť a umožmť mu ich prevedenie. Inak
zodpovedá za škodu, ktorá nesphiením tejto povinnosti prenajímateľovi vzniJda.

7: NaÍomcaJe povinny oznámiť prenajímateľovi bezodkladne, najneskôr v lehote ôsmich dní,
SÍ^f^? ^T3L!S^^ ^J^ ?ÍTí"??íi..i^^^^č-?^ľ(laJOV?. statutámych
f^^p^ľl^?^.!^ľ^é?o^?^enialJrn?,bude.?renaÍímateľ p doručovaní písomnosti a
iných úkonoch vychádzať z údajov uvedených v tejto zmluve.

^ái^í^^l^ ^I^^^?^l.s^,Í?n?Í^"^ľ?lÍ-.^y-?oh?Lru?iť vyl^°?, užívacích?
najomných alebo vlastníckych práv iných osôb v nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza predmet
najmu.

^^7^nfie^^^^^^^i^ľ^t^?J^^?^d^^í?ľe^T_^muzyypratať,a
odovzdať kľúce od predmetu nájmu prenajímateľovi. O odovzdaní predmetu nájmu spíšu
strany písomný protokol, v ktorom uvedú skutoČnosti týkajúce sa stavu predmetu nájmu v
časejeho odovzdávania.

Í?pn^^ľ+^10^r^^^^l^^^L^^J"!^^ILPJfld^^?Íclho"^t^^ Je
prenajímateľ oprávnený vstúpiť do predmetu nájmu len na základe súdneho prikazu, alebo'v
??f^"^ľ^^^:^^L??-^LO?l__^u^n?!ú..ako dôsledok nesPlnenia si povmnosti
odovzdať predmet nájmu riadne a včas zodpovedá nájomca.

v

CLV.

Nájomné

1. Nájomne sa vypočíta vynásobením nájomného za meter štvorcový prenajímanej plochy a
celkovou plochou predmetu nájmu.
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Rocné nájomné za jeden m2:

2- výrobné a skladové priestory 10,00   x 42,50 m2 =425,00  

Zmluvné strany sa dohodU, že nájomné bude zaplatenéjednorózovou platbou vopred, a to najneskôr do 15.
januára prísluäného roka.

2. Rozpis nákladov tvoriacich mesačný nájomje uvedený v účtovnej evidencii prenajfmateľa
a^dokladoch tvoriacich podklady pre vyúčtovame nájonmého. V nájomnom nie sú zahmuté
platby za telekomumkačné služby (telefón, intemet), náklady na vykurovanie, vodné a stocné,
spotrebu elektrickej energie aza sluzby spojené suzívaním predmetu nájmu, ktoré si bude
nájomca uhrádzať sám.

3. Pn omeškaní s platbou nájomného je prenajímateľ oprávnený úČtoyať nájomcovi úrok z
omeškania vo výške urcenej nariadením Vlády SR č. 87/1995 Z.z.. Úroky z omeškania sú
splatné do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na ich zaplatenie stanoveným spôsobom.

4._ Ak po dobu platnosti_zmluvy dôjde kzmene Zásad prenájmu nebytovych priestorov,

 S =:^2KÄ'SS,^"äÄ
yýšku nájmu v súlade s týmto nárastom.

r_

^^L^^yi^^^^?>^^^oj^le^^^^_^zr^^^^nájomc?yi ^°strany
prenajímateľa, ktorýje povinný na žiadosť nájomcu nm zvýšenie nákladov preukázať.

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

6. Najomca sa zaväzuje pri podpise zmluvy zloíiť fínanínú zábezpeku na plnenie v rozsahu
dvoch mesaíných splátok.

v

CLVI.

Stavebné a iné úpravy

1. Nájomcanesmie bez predchádzajúceho písonmého súhlasu prenajímateľa vykonávať na
pretoete nájmu stavebné alebo iné upravy trvalého charaktem, a to predovšetkym zmeny
zasahujúce do stavebnej architektomckej podstaty stavby, zmeny podstatne meniace predmet
nájmu, pevné inštalácie zariadem, ako i zásahy do elektrického, plynového, vodovodného a
iného vedenia.

2^ Nájomca môže J^m^e^va^ DáJ°Te len vtom PnPade' ak ldle °^ná^ady, Ila
rekonŠtrukciu amodernizáciu vsúlade s rozhodnutiami príslušných orgánov obce - takéto
náklady a ich výška musí byť odsúhlasená vopred a v písomnej podobe doručená nájomcovi.

3. Ak sa zmluvné strany nedohodnú mak, je nájomca povianý odovzdať po skončení nájmu
prenajímateľovi predmet nájmu v stave, v akom mu bol odovzdaný s ohl'adom na bežné
^^^G^n^^^^^}^^^^^^y^^^.^^^^i^-.^S1^^^. ^t??°í
vysloví prenajímateľ súhlas. Prenajímateľ v takom prípade uhradí nájomcovi hodnotu, o ktorú
sa zvýšila hodnota predmeti nájmu v dôsledku vykonaných zmien a úprav.
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frt

4._Predchádzajúci súUas prenajímateľa sa vyžaduje i pre umiestaeme reklamného alebo
informačného zariadenia (tabule a pod.).

^ar^^^en^^o^^?^^?^1e5L^^^li]^J^^ÍľÍ^?um zabezPečovacieho
zariadeniaje povinný vyžiadať si vopred písomný súhlas prenajímateľa.

v

a.vn.

Podnájom

L Odovzdať predmet nájmu do podnájmu inej osobe je nájomca oprávnený len na základe
písomného prcdchádzajúceho súhlasu prenajímateľa.

ČLvm.
Zodpovednosť za škodu

1

^o^l^nžTi^is^?^e^^'^J^iSr^^^p^Su^^o^^o^t^í^u^^lr'^fí^^Íy sa
2. Nájomca je poviimý bezodkladne oznámiť prenajímateľovi vznik škody na predmete
nájmu, vrátane poistnej udalosti

^ai^^T^ ^PO^Íá ^)^djre^^ ^^l^rf^u^d^^o^)m^"'š^^ ^^u.ktoré
4. NajomcaJepovinný odstrániť škody, ktoré vzniklijeho zavinem'm, zavinením osôb, ktoré
^^^?^JÍii^^oii^^^o?ľ^^l^^^!í^pľ?^^^Je^re?5^teľ .^prá^n . ?°
^f^^a^^^p?^^Ti^^ľ,.^?^L"?^Sľ^LO"L]^or?lcuv,,adu ,s t^m
spojených nakladoy. Ulirada nákladov spojených s odstránením vznilmutej škody nezbavuje
nájomcu povinnosti platiť nájomné.

ČLDÍ.
Trvaniezmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu urČitú, a to od 01.01.2020 do 31.12.2029.

2. Prenajímateľje oprávnený vypovedať túto zmluvu, ak

a) nájomca užívaprenajatý priestor v rozpore s ustanovemami tejto zmluvy
b)najomca je viac ako 1 mesiac v omeškam s platbou nájomného a platieb spojených s
užívaním predmetu nájmu

^L^^^ ^b.(Lľ^<ob^L^2^J?lÍ^PIlLS^T"ŕ. ^reíxľ? nfj?lu ir?pfiek písomnému
upozomeníu zo strany prenajímateľa hrubo porušujú poriadok, alebo kľud v prenajatom
priestore a okolí
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Á 1.

d) došlo k rozhodnutiu o odstránem 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
súhlasuprenajímateľa
f) ak nájomca stratí spôsobilosť vykonávať ĎÍimosť, na výkon ktorej si prcdmet nájmu
prenajal

3. Nájomcaje oprávnený písomne vypovedať túto zmluvu, ak:
a) stratí spôsobilosť vykonávať činnosť, na výkon ktorej si predmet nájmu prenajal
b) predmet nájmu sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilým užívania na dohodnutý účel
c) prenajímateľ porušil svoju zmluvnú povinnosť preukázať nárast nákladov vzťahujucich sa
k predmetu nájmu
d) ak prenajímateľ neudržiava predmet nájmu v stave spôsobilom užívania na dohodnutý účel,
a zmluvné strany sa nedohodli inak

^Výpovedná 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.

y

CLX.
Závereíné ustanovenia

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zo zmluvných
strán.

2.Akékoľvek dodatky, alebo zmeny tejto zmluvy, musía byť vyhotovené písomne na základe
súhlasu zmluvných strán a podrobené schváleniu starostu obce.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnymi stranami.

4. _Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu preíítali a na znak súhlasu jej obsahom ju
podpísali.

VPoproci,dňa 30. december2019

^

^

f
<.*>.>.

\
v ^

prenajímateľ ./

najomca
^
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