
Obec Poproč
V

Obecnv úrad PoDroč, Skolská 2, 044 24 Ponroč

r

sp. zn. OcU-I-239/2020

č. záznamu: 239/2020

Zápis v spise
V súlade s ust. § 5.a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnem niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov som
ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa 30.7.2020 na webovom sídle obce
Poproč:

/

Zmluvu, sp. Zn. OcÚ-I-23 9/2020, č. záznamu: 239/2020
uzavretú: 30.7.2020

zverejnenú: 30.7.2020
úČinnúod: 31.7.2020

zmluvné strany:

1) ObecPoproč
v

Skolská2

044 24 Poproč
zastúpená starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou

2) GREECE MG s.r.o.
040 23 Košice

Mestská Časť Sídlisko KVP, Wupertálska 17
zastúpená konateľkou, Alenou Griegerovou

Predmet zmluvy: nájom nebytových priestorov.

V Poproči, 30.7.2020

Lucia Molnárová

zamestnanec poverený zverejňovaním



Zmluva o nájme nebytového priestoru

uzatvorená

podľa ust. Zák. č. 1 16/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v platnom znení,
podľa ust § 663 a násl. Zák. č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení,

podľa ust. Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení,
podľa ust. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení a

medzi:

Zmluvné strany

Prenaiímateľ: Obec Poproč
v

Sídlo: Skolská 2,044 24 Poproc
Zastúpený: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce

v

ICO: 00 324 639
v

DIC: 2020746189

Bank. spoj.: PRIMA banka Slovensko a.s., pobocka Košice
Číslo účtu SK07 5600 0000 0004 0477 0001
SWIFT/BIC: KOMASK2X

Tel.spoj.: 0907 950 728
Mail: starosta@poproc.sk

Náiomca:

Obch. meno: GREECE MG s.r.o.

Sídlo: 040 23 Košice - mestská Časť Sídlisko KVP Wuppertálska 17
Zastúpený: Alena Griegerová, konateľ

v

ICO: 51 172496
v

DIQ 2120616817

Bank. spoj.: SLSP
v

Císlo účtu SK46 0900 0000 0051 3752 3083
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Tel. spoj.: 0949 289 994
Mail: rado6344@gmail.com
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,

VIožka císlo: 42549Aľ, Oddiel: Sro

uzatvárajú túto Zmluvu o nájme nebytových priestorov
(ďalejlen "ZoNNP,,) :



v

Clánok 1
r_

Uvodné ustanovenia

1 i^?I^^LÍ ^^s^tr^^L^^p^r^íj^ si^y^í;s. .a-p^ľn-i^ou^oso??ou?
^Tť^p^of^ró^nTllľ^^!^ul^f'!^p,^,^á^^bÍe^vJ^-akonať a žeje oprávnený zaväzovať sa podľa tejto zmluvy a plniť si záväzky z nej vyplývajúce.

2 ^I^JÍm^ilr^ ^^^^!!flÍ^;ľJl^t^f^?,.^af^Í^na ^X.^.lil9?_.k* ú" ^^oí'
Obec_:_ Poproc, Ote. Kosice okolie ato nebytové priesto^ o celkovej vymere 88:10 n.2,
"achádzajúce sa na ulici Brezovej, orientacné císlo 20, s. c. 969, na parc. reg. "C" č. KN-C
1326 zast. plochy a nádvoria.

3. Nájomca je právnickou osobou, založenou podľa právnych predpisov SR, ktorý
^ÍSOT  Jt?^zmJ^^la^J,eLT,^á ľ"ln^J?Íá^^"^^vi!u"T_^?o_^.SÍprávne
konať a ze je oprávnený zaväzovať sa podľa tejto zmluvy a plniť si záväzky z nej
vyplývajúce.
Nájomca prehlasuje, že v čase pred podpisom zmluvy, ako aj prijej podpísaní:

a) niejevočinemuzačatékonkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nie je vkonkurze
^?^iiik^í^cfliínľtel^)álJ)Ti7^^ TnľTllľL^!! "^ ^^siT.ili^ľ^rzllfire^nť!dostato!c
!^!Suď!'^!t^^'. J/ÍLO?5"^iz'.^-ko-nkľr^ a. reštrukturalizácií' vplatnom znení,
a nemá daňové nedoplatky a nedoplatky do poistných fondov, a

a) nemá neuhradené skorsie splatné záväzky voči prenajímateľovi z títilu daňových
a poplatkových povinností.

ČIánok2
Predmet zmluvy

1. ^'^^^elt^v^lnlý^hJveá^^^olde^teJ^!Ívy T^^^ecpfíS^ýc^ ^^^c^
ktejtozmluve.

2. Prenajímateľtoutozmluvouodplatneprenechávanájomcovi na dočasné užívanie za účelom a

r^dm^^^Tá^^cíl i ^^^l^j.ií^^,.^^!^jí???x?<??^_toíto.zílánkl!. ^. J
lS^ÄS:í"^=d^mu^o"o^-a^er-za^esa
^^^^Í^^^^^^^^^T^^ ^^(^T^^^a^n^^íl^^^^^l^^Í^í ^^^^^'r, ^^^f/^-^^!^^!'?^-?^
S^^l! fIfÍ^ľ I??!^ľ^o^^:^?p/la1ŕLT_službí-SI!(3e .s ?ájm p ľa tejto zmluvy-
Predmet nájmu je vybavený médiami (elektrina, voda, kúrenie ).

3. Predmetom tejto zmluvy nieje poskytovanie služieb spojených s nájmom (napr. upratovanie).

v

Clánok3
r_

Ucel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu

1. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu za účelom vykonávania činností, ktoré má
nájomca zapísané v príslušnom obchodnom registri ako svoj predmet podnikania.

2' pr^n?^..^yiT7, priestor bude nájomca využívať v zmysle svojho živnostenského oprávnenia
na nasledujúci účel :
^ poskytovanie služieb rýchleho obcerstvenia
> donášková sluíba
> predajpizze,dezertov

3. Nájomca vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie Činnosti, na ktoré si predmet nájmu
prenajal.

4. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu výlučne na dohodnutý účel. V prípade, ak nájomca



porušítúto svoju povmnosťje prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
5. Účelnájmupodľabodu2jemožnémeniťlenpo dohode zmluvných strán formou písomného

dodatku k tejto zmluve.

v

Clánok 4

Doba nájmu

1. Nájom sa uzatvára na dobu od 01.08. 2020 do 31.07.2030

y

ClánokS

Nájomné a poplatky za služby spojené s nájmom

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom obce, Príloha 1, a to :

Celková výška rocného nájomného predstavuje 1.448,40 Eur
slovom : jedentisíc štyristoŠtyridsaťosem 40/100 euro.

2. Nájomca sa zaväzuje platiť mesačne nájomné vo výSke 120,70 Eur
slovom : jednostodvadsať 70/100 euro.

3. y^iÍÍ^^ nJLS?Áz^^^llp!?^^ ^!i<Í?!ľ^Í?la^t ^lľ^.^le?^'-!.n?enl^'_ n/áklady.na
vykurovanie, vodné a stočné, spotrebu elektrickej energie a za služby spojené s užívaním predmetu
näjmu.

Rras'Í^ien^^diad^r^ki^^a'oiSI^'be^Jé°zu^^td^z^itó°es^SÍ^te'?'äo^^^i^T^l^Ibldy
Vodné a stočné bude prenajímateľ refakturovať na základe skutočnej spotreby polročne.

4 ^^^aľJľLSk?OÍľi?li^loLI^ÍraÍ /.^e!^Íi,f^b^i^^j,l,ního--^?^?renaJÍ?na?r
^ä^a^nzaJ^Sy<^!L^I!!fš^SíS S./.ÍSÍ,/,? °^e<!!!^Ía ^.?ÍS!iLsuľ?ľJl-&min_^.?Jenits
nájmom vo výške stanovenej podľa osobitných právnych predpisov platnými k prvému dňu
omeškania.

Pri omeškaní s platbou nájomného je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi úrok
z omeškania vo výške určenej Nariadením vlády SR č. 87/1995 Z. z..
Uroky z omeškania sú splatné do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na ich zaplatenie stanoveným
spôsobom.

5. Ak podoby platnosti tejto zmluvy dôjde k zmene Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce, Príloha 1, resp. k navyšeniu nákladov vzťahujúcich sa kpredmetu nájmu, je prenajímater
oprávnený upraviť výšku nájmu v súlade s týmto nárastom. Novú výšku nájomného oznámi
prenajímateľ nájomcovi písomne.
n?JJ?IfL^S^ i^i^n^;<<s.?""UÍU^SLď]t!os^an?^-"?ZI?^IIeí!"n. náj.oľlc?vi zo strany
prenajímateľa, ktorýje povinný na žiadosť nájomcu mu zvýŠenie nákladov preiíkázať.

6. Nájomca sa zaväzuje pri podpise zmluvy zložiť finančnú zábezpeku na plnenie v rozsahu dvoch
mesacných splátok.
Tátozábezpeka slúži prenajímateľovi pocas celého trvania najmu ako fmancné kiytie v pripade
^^^^V.^J^^L^OI^ľkJÍeÍÍLI?l úhtI?dľ"S??^. h?^!'?ľh^..ijne1ľ.ute!ího I.?1 ui
vzniknutej neprimeraným zaobchádzaním. V opačnom prípade bude fínančná zábezpeka
nájomcovi pri ukonfiení nájomného vzťahu vrátená.



v

Clánok 6

Práva a povinnosti prenajímateľa

1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté
aleboobvykléužívaniezaúhradu podľa tejtozmluvy a zaväzuje sa predmet nájmu v tomto
stave na syoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktoiych
poskytovaniejesužívaním predmetu nájmu spojené.

2. Prenajímateľ sa zaväzuje umožniť vstup do predmetu nájmu osobám povereným nájomcom a tam,
kdeje potrebné osobitné povolenie k vstupu, vjazdu, či parkovaniu, toto povolenie zabezpečí.

3. Prenajímateľ sa zaväzuje zdržať sa akéhokolVek konania, ktorym by rušil nájomcu pri užívaní
predmetu nájmu v súlade s touto zmluvou?

4. Prenajímateľ alebo ním poverená osoba je oprávnený vstupovať do predmetu nájmu so súhlasom/
v spríevode nájomcu, alebo ním povereneJ osoby za účelom vykonania kontroly dodržania
podmÍenok_.tejto-.Tluvy'..ako i uskutočnenia °präv a údržby predmetu nájmu'v bežných
prevádzkových hodinách nájomcu.
^^i%^^^Í^Ií^ ľT^TJÍ^Í^^Í^Í?^lná"ios^b^ °?Íľ^T^^^
tvoríacich predmet nájmu len vo výnimoČných prípadoch, ak si to vyžaduje havarijný stav. O tom
musí nájomcu bezodkladne informovať.

^n.ÍÍP-Í l!!3^^0JSi?..P^^Ím^f.^Í^.^!mx?"O^I?^!?^so?a-OI?rÍvnenív?úpit'do. priestorov
tvoriacich predmet nájmu mimo prevádzkový čas nájomcu a v 'jeho neprítomnosti/ ak si to
vyžaduje uskutočnenie opráv alebo úprav zo strany prenajímateľa

6. Prenajímateľjeoprávnenýkontrolovať.činájomcaužívapredmet nájmu v súlade s účelom
nájmuavsuladespodmienkamidohodnutýmivtejtozmluvea za týmto účelom vshipovať do
predmetu nájmu v sprievode poverenej osoby.

7 ^^^a^'^Í^^ll?^',^e^^!Sl^^^ltp!?e??lr,n^onInSlcl.aleil:)o, zá,ll,oh z"a služ^y
spojené s nájmom uplatní úrok z omeškania podľa ust §517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

8 ^^J^leílaJ!á^^T^LT^^^n^JS^^J^^Se^^ľ^--^p?Tli^p?čas^^^
doby trvania nájmu. Prenajímateľ je povinný chrániť náhradné kľúče pred ich krádežou alebo
stratou, pričom v prípade takejto skutočnostije povinný o nej bez zbytočného odkladu informovať
nájomcu^a navlastné náklady zabezpečiť výmenu zámku k predmetu nájmu a odovzdanie
potrebného počtu vyhotovenÍ nových kľúčov nájomcovi.
Náhradné kľúče budú uložené v zapečatenej obálke uloženej v priestore s kontrolným vstupom.

9. Prenaj ímateľ si vyhradzuj e právo:
a) zmeniť výšku nájomného a cenu služieb spojených s nájmom v súvislosti so zmenou

právnych predpisov, na základe ktorých sa určuje,
b) upraviť výšku nájmu podľa inflaČného koefícientu stanoveného Štatistickým úradom SR.

10. ^^lmat^v slJy^&ámsepr&^oo^lGtout^konsalle ^Gs[^ch u^z^arsk^ch,prÍlc,v pre!<Ím^te
^?i1^ ?ná^^^áí?IiT/i^cSl?^?I.^<!!?^olS.T? ^ll^-"n?. äl-o!!oľ?^.h"-p. t?Í;.h. SJ.UŽby
spojené s nájmom až do doby ich vyrovnania. Právo na náhradu škodyje tým vylúčené, s čímje
najomca uzrozumeny.

y

Clánok?

Práva povinnosti nájomcu

1. NáJomca sa zaväzuje :
a) protokoláme prevziať predmet nájmu aužívať ho výlučne na účel, spôsobom a v rozsahu

dohodnutom v tejto zmluve a starať sa o tento tak, aby na ňom nevznikla škoda.
b) platiť prenajímateľovi najomné a vodné, stoéné v dohodnutých termínoch splatnosti,
c) chrániť predmet nájmu pred poškodením, nadmerným opotrebovaním a zničením,

neznehodnocovať ho nedostatočnou údržbou a zabezpečovať celkovú riadnu starostlivosť
o predmet nájmu,
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povinnosti samostatne. Zmluvnu pokutu je nájomca povinný uhradiť vlehote stanovenej
v písomnej výzve na zaplatenie zmluvnej pokuty.

9. Nájomca je povinný odstrániť škody, ktoré vznikli jeho zavinením, zavinením osôb, ktoré
^^^^^^llp^^?^>in^^^^i^ií^"l^^^^^irl^^^^ ^^^^^^^n*?^^i^n^^*<J?^^^Í^?^^l ^?^^?-^?...'^?
^lÍ^Z%^LUI^Í^Iľ ^fľr,^tr^niL^^^lva^fl.!?..Í;^-Jhra?u_^ t^_ SPOÄ
nákladov. Uhrada nákladov spojených s odstránením vzniknutej škody nezbavuje nájomcu
povinnosti platiť nájomné.

ČlánokS
Stavebné a iné úpravy

1. ^tÍi7^^^i^i^^di^?^J^^?^T^f!ilľ"!ú?l^u ?!ľ^!^! !? Y^nájmu stavebné alebo iné úpravy trvalého charakteru, a to predovšetkým zmeny zasahujúce do
^^!1S ^?1TJ?OJli^eLopJ^??^isÍ^ÍA^e^?L?-OÍ?^-j!ne-n!?^_pr?dľ n^my' pevné
inštalácie zariadení, ako i zásahy do elektrického, plynového, vodovodného a iného vedenia.

2.  ^^^^^uto^^^vrrfAä^SÍmÍ^stl^i^?'^an^co{)d^-otaÍSkiliadiA^alvrck^tnJ^:Íprfslušných orgánov obce - takéto náklady a ich výška
musí byť odsúhlasená vopred a v písomnej podobe doručená nájomcoví.

3' stavebné ÚPravyalebo akékoľvekiné zmeny "a predmete nájmu môže nájomca vykonať len na
^^^JS^^^r^^s^^^Í^ale^^^p^^^v^^ST^-^-^é^o^é^-mé zmeny
??^^^^^O^J?^iy^l<^?,á!!?o^?l"'ľTe^a ^^."JL-?-?IO J?.r^dl?eÍ? nájl?u'4. ^lísú^la^^fta,^.Ilt!? %^ác^,?OJ?^?i^^?^e^ľi^^T??.. to?lliho .^hotovenia
^^á^ii^^aJ?ľ^Ín^y,.d,^^i?,?J^<^f?^^^.^^^Te-^ciu_v..iel^k^^^ ^er?í!
zachytávajúcu túto zmenu aj zajednotlivé profesie dotknuté zmenou a to na vlastné náklady do 30
dní od ukonČenia rekonštrukcíe.

5. Predchádzajúci súhlas prenajímateľa sa vyžaduje i pre umiestnenie reklamného alebo
informačného zariadenia (tabule a pod.).

6. yar^ľJ^^^^^^Í^ťc,?^^?ÍÍc,^^l\".nJl^:íJ?ílÍlŕvaním zabezPečovaciehozariadeniaje povinný vyžiadať si vopred písomný súhlas prenajímateľa.
7. Ak sa zmluvne strany nedohodnú inak. je nájomca povinný odovzdať po skončení nájmu

prenajimateľovi predmet nájmu v stave, v akom mu bol odovzdaný, s ohľadom na bežné
opotrebenie.

^i^TC^^J?TTip^Jim^y+^!^S^Tl^ilľ^a^^!ľ"^c^^1? k?o!??^.v?sl^víJľnTJÍn?ate1'
^^^^^^L^^°^^^^ ^!ľ^í"n?:^?c<T-^n.ot^.?_ orú., zvysila hodnota
predmetu nájmu v dôsledku vykonaných zmien a úprav, ak sa na tom písomne dohodli.

ČlánokO
Podnájom

1. ^äľlc^^ä.^ v^?^i^^J^^,Jeo?p^^^?^nTľ?^'?^i,!l?Jľľ^0 f-o;d"^u trct5
osobe. Porušenie tejto povinnosti sa sankcionuje okamžitým skoncením nájomného vzťahu
(odstúpenie od zmluvy ).

2 ^l^ľ^^!i^L^?^L^^^ľ"L^to.^l^k^'ÚČJnkyi.ods?pfnla °?zmluvy nastávajú
momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

y

Clánok 10

Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu

1. Prenajímateľ protokoláme odovzdá nájomcovi predmet nájmu. Predmetom protokolu a odovzdaní
aprevzatípredmehinájmujeaj vymedzenie stavu, v akom sa predmet nájmu nachádza v čase

jeho odovzdania nájomcovi a tvorí Prttohu c. 2 tejto zmluvy.



2. Nájomca je povinný k dátumu ukončenia nájomného vzťahu predmet nájmu uvoľniť a
protokoláme odovzdať prenajímateľovi.

v

Clánokll

Notárska zápisnica

1. Nájomca sa zaväzuje, že v prípade neuhradenia dlžnej čiastky na nájomnom súhlasí s vykonaním
exekúcie vyprataním z nebytových priestorov na jeho náklady. Vykonateľným titulom pre
vykonanie exekúcie vypratanímje notárska zápisnica.

2. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a do 14 dní od podpísania tejto zmluvy
predložiť prenajímateľovi Notársku zápisnicu podľa ust. § 45 ods. 2 písm. c) v spojení s ust. §
181 anasl. Zák. c. 233/1995 Z. z. osúdnych exekútoroch a exekuínej cinnosti - (Exekufay
poriadok) v platnom znení, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bude táto zmluva.

Notárska zápisnica musí obsahovať:
a) vyhlásenie o súhlase nájomcu s výkonom exekúcie na celýjeho majetok pre prípad nephienía

záväzkov vyplývajúcich z nájomnej zmluvy, týkajúcich sa úhrady nájomného a služieb,
ktoiých poskytovanieje spojené s predmetom nájmu;

b) vyhlásenie osúhlase najomcu so zadržaním vecí a s vykonaním exekúcie vyprataním
prenajatého nebytového priestoru na jeho náklady pre prípad, že nájomca prenajímateľovÍ
neodovzdá predmet nájmu najneskôr v deň skončenia nájmu;

c) vyhlásenie o súhlase nájomcu s jej vykonateľnosťou.

v

Clánok 12

Skoníenie nájmu

1. Nájomný vzťah založený touto zmluvou zaniká:
a) dohodou,
b) výpoveďouniektorejzozmluvnýchstrán,
c) odstúpenímodtejtozmluvy,
d) spôsobom uvedenom v ust. § 14 Zák. o NP,
e) z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa, uvedených v tejto zmluve.

r_

2. Učinnosťtejto zmluvy na základe písomnej dohody zmluvných strán sa ukončí dňom uvedeným
v tejto dohode.
Pokiaľ bude účinnosť tejto zmluvy ukončená dohodou, stanovenie spôsobu vysporiadania
vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy tvorí podstatnú náležitosť dohody o ukoncení
účinnostitejtozmluvy.

3. Každá zmluvná stranaje oprávnená túto zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou. Prenajímateľ
je oprávnený vypovedať túto zmluvu podľabodu4. tohto článku a nájomca podľa bodu 5.
tohto článku.

4. Prenajímateľ môže písomne vypovedať taio zmluvu ak nájomca:
a) užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou,
b) vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,
c) o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie

. . f ŕ >

je spojené s nájmom,

d) prenechá nebytový priestor alebojeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa,
e) napriek písomnému upozomeniu hrubo porušuje pokoj alebo poriadok,
f) bez udania dôvodu.

5. Nájomca môže písomne vypovedať túto zmluvu ak
a) stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor prenajal,



b) nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie,
c) prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinností vyplývajúce z § 5 ods. 1 zákona o nájme,
d) bez udania dôvodu.

6. Výpovedná lehota pri výpovedi podľa bodu 4 a bodu 5 tohto článku je trojmesačná a zaČína
plynúť od prvého dňa kalendámeho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede
druhej zmluvnej strane.

7. Prenajímateľje oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nájomca
a) nepredloží notársku zápisnicu v lehote uvedenej v čl. X. ods. 2 tejto zmluvy,
b) užíva predmet nájmu na iný, ako dohodnutý účel,
c) opakovane porušil svoju povinnosťdohodnutúvtejtozmluve, inúnežjeuvedenévbode4.

tohto článku,
d) z dôvodov ustanovených v tejto zmluve
e) napriek výstrahe užíva predmet nájmu takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda
alebo že mu hrozí značná škoda.
/

8. Učinky odstúpenia od zmluvy nastávajú domčením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy
dmhej zmluvnej strane.

9. Zánikom ^účinností tejto zmluvy nezaniká povinnosť zmluvných strán vysporiadať vzťahy, ktoré
nazákladetejtozmluvyvznikli.

10. Do^uplynutiaposledného^dňanájmujenájomcapovmnýnebytový priestor bez zbytočného
odkladu vypratať a odovzdať ho prenajímateľovi v stave, v akom mu bol prenechaný
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

11. Ak v tenníne skoncenia nájmu nájomca predmet nájmu nevypratá, súhlasí s tym, aby tak najeho
nákladyazodpovednosťurobil prenajímateľ sám alebo prostrednictvom tretej osoby. Na vš'etky
úkonys tym súvisiace_ nájomca prenajímateľa splnomocňuje. Prenajímateľ má právo na nájomné a
to až do doby vypratania predmetu nájmu.

12. Nájomca beriena vedomie a súhlasí, ze po skončení nájomného vzťahu mu bude znemožnený
^íi^ľJdi^^TfTá?iáJ^^;^^^^lľ^^u?,L^p^n^ľi,^ra^L^^^^
naÍmua.uIoži^a.n,akLadynájomcuhDuteľné veci do úschovy P^Jtoateľa alebo ineJ osoby
určenej prenajímateľom.
Nájomca lýmto udeľuje prenajímateľovi plnomocenstvo na takéto vypratanie a uloženiejeho vecí
do úschovy. Zmluvné strany sa dohodli, že ust. § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatní.

y

CIánok 13
v

Dalšie dojednania

Zmluyne strany sa 2^vazly^'zeslbudu p^sl^yto^aťisu^lmlos^.pr^p^n^nítzay^z^ov z,tejto a?luvy a1.

navzájom sa bydú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu
podľa tejto zmluvy.

v

Clánok 14
Záverecné ustanovenia

1- právne vzťahy' výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Zák.o NP, Občianskeho zákonníka a ďalších súvisiacich právnych predpispv.

2. Zmenatejtozmluvyjemožnálenpísomnou dohodou zmluvných strán,a tovofonne dodatku
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Príloha č. 1 ( Špecsfikácia predmetu nájmu) a

Prffoha c. 2 ( Odovzdávací a preberací protokol).
4. Vprípade,akniektoréustanovenietejtozmluvyjealebo sa stane neplatným alebo neúčinným,

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a úČinné.
Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné alebo
neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie



zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. t)o
uzavretia takéhoto dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzn^ch
právnych predpisov SR.

5. Prenajímateľjepovinnouosobou podľa ust. § 2 ods. 1 Zák. č. 211/2000 Z. z. o slotíodnom
prístupe k informáciám, v platnom znení a táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami aúčinnosť dňom
nasledujúcim po dnijej zverejnenia na web stránke obce Poproč.

7. Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu.
8* ?^^^i?tr^yuľi51hl,^ľiúL^si-!úto.^llľv-uipr!d..Jej_podpisom .prcčítau> Jei obsahu

porozumeli, ze bola uzatvorená po vzájomnej dohode, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a
slobodnej vôliju vlastnoručne podpisujú.

V Poproči, dňa 30.07.2020

Prenajímateľ: Nájomca:
t

> V i<



Príloha č. 1
k zmluve o nájme nebytových pnestorov
Špecifikácia predmetu nájmu (Článok 1 bod 2., ČIánok 2 bod 1.)

1. nehnuteľností zapísaných na LV í. 1190 k. u. Poproč, okres Košice - okolie, nebytových
priestorov o celkovej vymere 88,10 m2, nachádzajúce sa na uUci Brezovej, orientacné ífslo
20, s. č. 969, na parc. reg. "C" (. KN-C 1326 zast. plochy a nádvoria.

P.č. Miestnosť Výmera / m2

1. Reštauračné a pohostínské priestory 60,70
2. Skladovacie priestory 14,20
3. Ostatné priestory (sociálny zariadenia, chodba) 13,20
4.

5.

6.

7.

PLOCHA SPOLU: 88,10



/
/

..?Protokol o odovzdaní nehnuteľností

Adresa nehnuteľnosti: Brczová 20, 044 24 Poproč

Odovzdávajúci: Obec Poproc
V.

Sídlo: Skolská 2, 044 24 Poproí
Zastúpený: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce
ičo: 00 324 639

v

DIC: 2020746189
Bank. spoj.: PMMA banka Slovensko a.s., pobočka Košice
v

Císlo účtu SK07 5600 0000 0004 0477 0001
SWIFT/BIC: KOMASK2X

Tel. spoj.: 0907 950 728
Mail: starosta@poproc. sk

Preberajúci:
Obch. meno: GREECE MG s.r.o.

Sídlo: 040 23 Košice - mestská časť SÍdlisko KVP, Wuppertálska 17
Zastúpený: Alena Griegerová, konateľ
IČO: 51 172496
DIČ: 2120616817
Bank. spoj.: SLSP
Číslo účtu SK46 0900 0000 0051 3752 3083
SWIFT/BIC: GIBASKBX

TeL spoj.: 0949 289 994
Mail: rado6344@gmail.com
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného sádu Košice I,

Vložka císlo: 42549/V, Oddiel: Sro

Odovzdávajúci a preberajúci svojim podpisom potvrdzujú, že vyššie uvedená nehnuteFnosť bola riadne
odovzdaná v stave zodpovedajúcom Zmluve onájme nebytových priestorov a zároveň bolo zistené a
odovzdané nasledovné:

Kľúíe:

Vchodové dvere do nebytového priestoru - 5ks

Iné: 3ks

Merace plynu:
Stavmerača:21 85 8 m3

f 9 ,;> .??.
Merače elektrickej energie:
Stav merača: 89 kW

Zariadenie / vybavenie nehnuteľnosti:
Bez zariadenia

V Poproči dňa 30.07.2020

^ ľľUŕn .n l/
^

podpis odovzdávajúceho po^ŕis pi^&erajúceho^


