
Obec Poproč 

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč 
 

 

č. spisu: OcU-I-84/2020 

 

 

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 doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov som 

na webovom sídle obce Poproč zverejnila: 

 

- Nájomnú zmluvu č. 3/2020 

- č. spisu OcU-I-84/2020 

- uzavretú: 05.10.2020 

- zverejnenú: 05.10.2020 

- účinnú: nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovom sídle obce  

 

- zmluvné strany: 

 

1.) Obec Poproč 

Školská 2 

044 24 Poproč 

Zastúpená: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starosta obce 

 

2.) Viktor Juhás 

Obchodná 16 

044 24  Poproč 

 

- Predmet zmluvy: prenájom pozemku. 

 

 

 

V Poproči, 05.10.2020 

       

 

                                                                                                                                 

........................................................ 

                                                                                                Jana Juríková 

 

 

 

 

 



N Á J O M N Á    Z M L U V A 

                                                         č.  3/2020 

 

uzatvorená podľa ust. § 663 a násl. Zák. č. 40/1964 Zn. v znení neskorších zmien  

a doplnkov, medzi:  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ :       Obec Poproč 

so sídlom :             Školská 2, 044 24 Poproč 

v zastúpení :          Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce 

IČO :                     00 324 639 

bank. spoj. :           Prima Banka Slovensko a.s., č. ú. SK07 5600 0000 0004 0477 0001 
                                 SWIFT/BIC:   KOMASK  

tel. spoj.     :           0907 950 728 

e – mail :                starosta@poproc.sk   

 

 

Nájomca :             Viktor Juhás 

narodený :             

trvale bytom :       Obchodná 16, 044 24 Poproč  

bank. spoj. :          

tel. spoj. :              

e- mail :                

  

 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1   Prenajímateľ   je  výlučným  vlastníkom  nehnuteľnosti  zapísanej na  LV č. 1190,  k. ú.  

        Poproč, Obec:  Poproč, Okres:  Košice – okolie a to :   

        parc. reg.“C“,  č. 2517/1,  vo výmere 1142 m2, zast. plochy a nádvorie. 

2.2   Touto zmluvou prenajíma prenajímateľ nájomcovi a umožňuje mu užívanie časti  

nehnuteľnosti uvedenej v bode 2.1 tejto zmluvy, vo výmere 24 m2  (  podľa nákresu 

v prílohe k tejto zmluve ), ktorá predstavuje prístup z  verejnej  komunikácie  

k  súkromnému pozemku nájomcu ( parc. reg.“C“, parc. č. 50/2 ). 

 

2.3   Nájomca prehlasuje, že sa s predmetom nájmu oboznámil osobnou prehliadkou, rovnako  

        aj s listom vlastníctva a ich stav mu je známy.     

 

 

mailto:starosta@poproc.sk


Článok 3 

Doba nájmu 

 

3.1   Nájomná zmluva sa uzatvára od   01.08.2020  na dobu neurčitú.  

 

 

Článok 4 

Nájomné a platobné podmienky  

 

4.1   Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné za prenajatý pozemok podľa tejto zmluvy je  

        vo výške   56,60 Eur / ročne 

        slovom :    päťdesiatšesť euro a šesťdesiat centov. 

4.2 Nájomné podľa bodu 4.1 je splatné každý rok v termíne  do 31.01. príslušného      

kalendárneho roka bezhotovostným prevodom na účet obce Poproč, alebo v hotovosti do     

pokladne obecného úradu v Poproči. 

 

4.3  V prípade, že sa nájomca omešká s úhradou nájomného  podľa  tohto  článku, je povinný 

        zaplatiť prenajímateľovi  úrok  z  omeškania  vo výške  určenej  nariadením Vlády  SR č.  

        87/1995 Z.z.. v  platnom  znení.  Úroky  z  omeškania sú splatné do 7 (siedmich) dní odo  

        dňa doručenia výzvy na ich zaplatenie stanoveným spôsobom. 

4.4 Prenajímateľ si vyhradzuje právo úpravy cien v prípade zmien platných právnych 

predpisov. Takto vykonanú úpravu ceny nájmu oznámi prenajímateľ nájomcovi písomne. 

 

 

Článok 5 

Podmienky nájmu 

5.1   Nájomca sa zaväzuje : 

        5.1.1   užívať predmet nájmu na dohodnutý účel, akákoľvek  zmena  účelu užívania    

predmetu nájmu podlieha písomnému  súhlasu prenajímateľa, 

        5.1.2   uhrádzať prenajímateľovi dohodnuté nájomné, 

        5.1.3   udržiavať čistotu, poriadok  a  údržbu  ( kosenie ) na prenajatom  pozemku počas  

                   celej doby nájmu na svoje náklady, 

        5.1.4   neprenajať predmet nájmu tretej  osobe  bez  písomného  súhlasu  prenajímateľa, 

        5.1.5   strpieť a rešpektovať právo vstupu prenajímateľa, mechanizmov a osôb určených  

                   prenajímateľom na pozemok za účelom kontroly alebo iných udržiavacích prác a  

prác súvisiacich s plnením úloh vo verejnom záujme ( napr. kanalizácia,            

elektrifikácia, plynofikácia, internet a pod. )  vrátane  vykonávania  údržby  

a  zabezpečiť uvedenie pozemku do pôvodného stavu, 

        5.1.6   nevykonávať na pozemku žiadne stavebné práce bez predchádzajúceho súhlasu 

prenajímateľa.             

5.2   Nájomca je oprávnený : 

        5.2.1   užívať predmet nájmu na dohodnutý účel, 

        5.2.2 na nerušený výkon svojho nájomného práva, s obmedzeniami touto zmluvou  

ustanovenými 

 

5.3   Akékoľvek stavebné úpravy prenajatého pozemku sú po  dobu  trvania  nájmu  zakázané,  

        prípadná dohoda o stavebnej úprave vyžaduje písomný súhlas prenajímateľa. 



 

 

Článok 6 

Skončenie nájmu 

 

6.1   Zmluvné strany sa dohodli, že nájomný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť 

        kedykoľvek dohodou zmluvných strán.  

6.2   Túto nájomnú zmluvu je možné zrušiť, ak nedôjde k dohode, len výpoveďou. Výpovedná 

lehota je dva  mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca po doručení písomnej 

výpovede.  

 

6.3   Účastníci zmluvy sa dohodli, že v prípade porušenia zmluvy zo strany nájomcu, nájomca  

        nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených na úpravy, ktorými sa po súhlase 

prenajímateľa zhodnotil prenajatý pozemok. 

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1   Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch,  po  jednom   rovnopise  pre  každú  zo  

        zmluvných strán.  

7.2   Meniť a dopĺňať  túto  zmluvu  je  možné len na základe zhodnej vôle  oboch zmluvných  

        strán a to dodatkami uzatvorenými medzi stranami v písomnej forme. 

   7.3   Prenájom nehnuteľnosti podľa tejto zmluvy bol odsúhlasený na rokovaní Obecného 

zastupiteľstva v Poproči a to Uznesením OZ č. A.4/5.a/2020, OZ č. A.4/5.b/2020, OZ 

č.A.4/5.c/2020 zo dńa  14.07.2020. 

 

7.4    V prípade, že dôjde medzi zmluvnými stranami k sporu, zaväzujú sa tento riešiť  zmiernou 

cestou a v prípade nedosiahnutia konsenzu sa ktorákoľvek  poškodená  strana  môže 

         obrátiť so svojimi nárokmi na vecne a miestne príslušný súd. 

7.6    Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť  dňom nasledujúcim  po  dni  jej  

         Zverejnenia. 

7.7  Zmluvné  strany  prehlasujú, že si zmluvu prečítali jej ustanoveniam porozumeli, vyhlasujú, 

že zmluva nie je spísaná v tiesni ani za  inak  nevýhodných  podmienok  a  na  znak 

súhlasu ju podpisujú.   

 

 

          V Poproči, dňa  31.07.2020   V Poproči, dňa 5.10.2020  

 

 

         Prenajímateľ :                                                   Nájomca :        

 

 

 

        Ing. Iveta Komorová Hiľovská                         Viktor Juhás 

               starostka obce Poproč        

 

 


