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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  schvaľuje  

 

zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, konkrétne prenájom nebytového priestoru v celkovej 

výmere 37,16 m2, nachádzajúceho sa v budove na ulici Východnej orientačné číslo 23, súpisné 

číslo 323, katastrálne územie Poproč, zapísanej na LV č. 1190 pre:  

Michaela Jastrabová – Kozmetický salón Michaela, 

044 26 Štós, Štós 263 

IČO: 50 002 694 

a to na dobu 10 rokov od podpísania nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

ktorým je poskytovanie služieb pre občanov obce, ktoré dlhodobo (od 01. 10.2016) Michaela 

Jastrabová – Kozmetický salón Michaela, v prenajímanom mieste poskytuje.  

 

 

 

 
 

2. DOVODOVÁ SPRÁVA: 
 

Dňa 3.6.2021 bola na Obecný úrad v Poproči doručená Žiadosť o predĺženie nájmu:  

Obchodné meno: Michaela Jastrabová – Kozmetický salón Michaela, 
Miesto podnikania: 044 26 Štós, Štós 263 

IČO: 50 002 694 

V nej žiada pani Jastrabová o predĺženie nájmu  užívania priestorov, ktoré v tomto využíva na 

kozmetické služby. Predĺženie žiada od 01.10.2021 do 30.09.2031. 

  

Pani Jastrabová využíva predmetné priestory od 01. októbra 2016. Zmluva  je uzatvorená na dobu 

určitú do 30. septembra 2021. Touto žiadosťou má pani Jastrabová záujem pokračovať nepretržite 

v poskytovaní kozmetických služieb v doteraz využívaných priestoroch.  

Predmetné priestory sú v budove Zdravotného strediska na ulici Východnej 23, súpisné číslo 323, 

katastrálne územie Poproč, zapísanej na LV č. 1190  

 
Cena nájmu bude vypočítaná v zmysle Prílohy č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, 

a teda obecné zastupiteľstvo nebude poverovať starostku obce, aby pre určenie výšky nájomného 

overovala výšku nájmu v mieste obvyklú. 

 

 

 

V zmysle článku 20, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, obecné zastupiteľstvo 

rozhoduje o dôvodoch hodných osobitného zreteľa prijatím uznesenia trojpätinovou väčšinou 

hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva obce.  




