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Zápisnica zo zasadnutia OZ

Obec Bobot

Prezenčná listina
Starostka obce:

Danka Ďuriačová

Poslanci OZ:

Mgr. Andrea Dúcka

neskorší príchod 18,10 hod.

Ing. Peter Gardian
Ľuboš Hloža

skorší odchod 19,20 hod.

Ing. Juraj Jánošík
Ing. Pavol Koreň
Ing. Boris Michalička
Bc. Dana Zápotočná
Hlavný kontrolór:

Mgr. Ivan Antal

Zapisovateľka:

Ing. Marcela Bartošová

ospravedlnená

Hostia a ostatní prítomní:

Návrh programu rokovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie úprav rozpočtu za obdobie III. kvartál 2017
Návrh na schválenie „Zadanie územného plánu obce Bobot“
Prerokovanie návrhu nájomnej zmluvy pre výstavbu zberného dvora v obci Bobot
Došlá pošta
Rôzne
Záver
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1.

Otvorenie

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá
konštatovala, že nakoľko sú prítomní piati poslanci, OZ je uznášaniaschopné a rokovanie sa
môže začať.
Ospravedlnená poslankyňa: Bc. Dana Zápotočná
Starostka navrhla overovateľov zápisnice:
- Ing. Peter Gardian
- Ing. Pavol Koreň
Zapisovateľka zápisnice: Ing. Marcela Bartošová
Uznesenie č.64/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Ing. Peter Gardian a Ing. Pavol
Koreň
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne starostka obce prečítala návrh programu rokovania a dala hlasovať za jeho schválenie.
Uznesenie č. 65/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Program riadneho rokovania OZ nasledovne:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie úprav rozpočtu za obdobie III. kvartál
2017
4. Návrh na schválenie „Zadanie územného plánu
obce Bobot“
5. Prerokovanie návrhu nájomnej zmluvy pre
výstavbu zberného dvora v obci Bobot
6. Došlá pošta
7. Rôzne
8. Záver
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2.

Kontrola uznesení

Starostka obce D. Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení:
Splnené uznesenia od posledného OZ 8.9.2017:
č. 24/2017, č. 46/2017, č. 57/20117,č. 58/2017, č. 59/2017, č. 60/2017, č. 61/2017
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Nesplnené uznesenia:
OZ v Bobote schvaľuje:
Prerokovanie Uznesenia č. 65/2014 – Zásady hospodárenia s majetkom
obce – návrh na odloženie na budúce zasadnutiu OZ.
Trvá

23/2015
OZ v Bobote schvaľuje:
Vstúpiť do jednania s p. Žáčikom a s p. Brezanom
o odkúpenie pozemkov, o ktoré majú záujem.

Trvá

61/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Mandántnu zmluvu o poskytovaní poradenských služieb medzi
mamdatárm EUROKONZULT s.r.o so sídlom Kubínska 1104/4, Žilina v
zastúpení konateľom Ing. Drahoslavom Lorincom a mandantom ocou
Bobot, Bobot 56 v zastúpení starostkou obce Dankou Ďuriačovou
(príloha č.5)

Trvá

6/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Harmonogram riadneho zasadnutia OZ na rok 2017:
07.4.2017
26.5.2017
30.6.2017
08.9.2017
20.10.2017
08.12.2017
13/2017

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Vstup do procesu rozvoja územia obce vypracovaním územného plánu
obce a zámeru obce a vyčlenenie finančnej čiastky na tento účel z
26/2017 rozpočtu obce vo výške 2 000 EUR.

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Zmluvu o dielo č. UB1-01/2017 medzi objednávateľom obcou Bobot
zastúpenú starostkou obce Dankou Ďuriačovou a zhotoviteľom Ecocities,
s. r. o zastúpenú konateľom doc. Ing. arch. Jaroslavom Coplákom PhD.
30/2017 (príloha č. 1)

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Mandátnu zmluvu č. 1/2017 medzi mandátom obcou Bobot zastúpenú
Dankou Ďuriačovou starostkou obce a mandatárom Ing. arch. Karol
Ďurenec, s. r. o zastúpenú konateľom Ing. arch. Karolom Ďurencom.
31/2017 (príloha č.2)

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Spracovanie geometrického plánu v k. ú. Bobotská Lehota vo výške 677 €
z dôvodu vysporiadania pozemkov bývalého toku Machnáč a miestnej
35/2017 komunikácie pri súčasnom toku.
Trvá
OZ v Bobote schvaľuje:
Firmu AC AUDIT Prievidza, spol. s r.o. ako dodávateľa na vykonanie
auditu účtovnej závierky za rok 2016 a na overenie Výročnej správy za
48/2017 rok 2016 za celkovú sumu 800 EUR s DPH
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OZ v Bobote schvaľuje:
Riešiť požiadavku p. I. Sokolíkovej a spoluobčanov kontaktovať dopravnú
políciu, aby posúdila danú dopravnú situáciu v oboch častiach obce.
Trvá

56/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
v zmysle § 34 ods. 4 a) zákona č. 330/1994 Zb. z. bezodplatné
odkúpenie pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe
Slovenského pozemkového fondu a to:
- KN-E parcela č. 31/3, o výmere 1439 m2, druh pozemku
záhrady, zapísaný na liste vlastníctva č. 731, katastrálne
územie Bobot, obec Bobot, v celosti.
Pozemok bude bezodplatne odkúpený za účelom vybudovania
„Oddychovej zóny v centre obce, k. ú. Bobot“, na základe
Rozhodnutia o umiestnení stavby č. StÚ 81/2017-02/Mi zo dňa
29.06.2017 vydaného Obcou Neporadza ako príslušným stavebným
úradom.

Trvá

62/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Finančnú čiastku 1 000 € z rozpočtu obce na odvodnenie a vyspádovanie
kanála pri dome p. Žáčika.

Trvá

63/2017
Neskorší príchod poslankyne Mgr. Andrey Dúckej – 18,10 hod.

Pri poslednom uznesení č.63/2017 starostka obce poznamenala, že stavebný dozor obce p.
František Kyselica bol kanál obhliadnuť a navrhol riešenie, aby sa celý kanál prepláchol vodou
a v šachte dažďovej kanalizácie sa uzatvoril plechovým uzáverom výpust do otvoreného kanála
pri p. Žáčikovi.
3.

Schválenie úprav rozpočtu za obdobie III. kvartál 2017

Ekonómka obce p. Dáša Lobotková informovala poslancov o úpravách vykonaných v rozpočte
obce k dátumu 31.9.2017. Príjmová časť rozpočtu bola celkovo navýšená o 20 014,35 EUR
a výdavková časť rozpočtu bola celkovo navýšená o 13 613,55 EUR. Popis zmien v položkách
tvorí prílohu zápisnice. Poslanci nemali k úpravám rozpočtu námietky.
Uznesenie č.66/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Úpravy rozpočtu za obdobie III. kvartál 2017 rozpočtovým
opatrením č. 2/2017 - príloha č.1
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4.

Návrh na schválenie „Zadanie územného plánu obce Bobot“

Starostka obce D. Ďuriačová prečítala poslancom OZ návrhy uznesení, ktoré je potrebné
doložiť schválené obecným zastupiteľstvom na spracovanie územného plánu obce Bobot
k žiadosti o dotáciu na MDVaRR SR.
Návrh uznesenia č. 1:
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OZ v Bobote:
a) berie na vedomie – stanovisko Okresného úradu Trenčín zn. OU-TN-OVBP12017/018994-011/JD zo dňa 20.10.2017 podľa §20 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov
b) schvaľuje – zadanie na územný plán obce Bobot
Návrh uznesenia č. 2 :
OZ v Bobote:
súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územného plánu obce Bobot potrvá
najviac tri roky
Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky k návrhom uznesení a jednotlivo ich schválili.
Uznesenie č.67/2017
Obecné zastupiteľstvo v Bobote:
a) berie na vedomie:
stanovisko Okresného úradu Trenčín zn. OU-TN-OVBP12017/018994-011/JD zo dňa 20.10.2017 podľa §20 ods. 6
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
b) schvaľuje Zadanie na územný plán obce Bobot
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.68/2017
Obecné zastupiteľstvo v Bobote:
súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územného
plánu obce Bobot potrvá najviac tri roky.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5.

Prerokovanie návrhu nájomnej zmluvy pre výstavbu zberného dvora v obci
Bobot

Starostka obce informovala poslancov OZ o potrebe vybudovania zberného dvora na základe
výzvy Ministerstva Životného prostredia SR v našej obci. K uvedenej výzve je potrebné doložiť
pozemok vo vlastníctve obce alebo nájomnú zmluvu, na ktorej by bol vybudovaný zberný dvor.
Nakoľko obec Bobot nemá vhodný pozemok na vybudovanie zberného dvora starostka obce
oslovila p. Ľ. Krausa, vlastníka pozemkov v areáli podniku Ludoprint a.s. o prenájom pozemku.
Na základe dohody obidvoch strán predložila poslancom OZ návrh nájomnej zmluvy na
vybudovanie zberného dvora v areáli Ludoprint a.s.
Poslanci navrhli nasledovné zmeny v návrhu nájomnej zmluvy:
- vypustiť v článku VI ods. 5 - v prípade, že sa nájomca omešká s úhradou nájomného, je povinný
zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania v zmysle § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov.
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- doplniť v článku XI ods. 5 - zmluvné strany berú na vedomie, že kúpna cena neprekročí cenu stanovenú
znaleckým posudkom (ktorý bude vypracovaný v čase kúpy) tento dá bezodkladne vypracovať
kupujúci. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na cene nižšej ako bude určená znaleckým posudkom
- doplniť v článku XIII ods. 7 - podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzve vyhlásenej
Ministerstvom životného prostredia SR do 6 mesiacov na budovanie zberných dvorov
Poslanci OZ Po zapracovaní navrhnutých zmien poslanci OZ schválili nájomnú zmluvu.

Uznesenie č.69/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Zmluvu o nájme a zmluvu o kúpe prenajatej kúpnej veci
medzi Ludoprint a s. zastúpený p. Ľudovítom Krausom
(ďalej len prenajímateľ alebo predávajúci) a obcou Bobot
zastúpenú starostkou obce Dankou Ďuriačovou (ďalej len
nájomca alebo kupujúci) – príloha č.2
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6.

Došlá pošta

V došlej pošte nebol ku dňu zasadnutia OZ zaevidovaný žiaden list.

7.

Rôzne

 V bode rôzne starostka obce informovala poslancov OZ o projekte a žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku „Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov Obecný úrad, kultúrny dom v obci Bobot„. Verejné obstarávanie na
dodávateľa prebehlo a žiadosť bola podaná.
 D. Ďuriačová navrhla poslancom OZ podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok
v rámci Výzvy 22/PRV/2017, opatrenia 7 – Základné služby a obnova dedín vo
vidieckych oblastiach, podopatrenia 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšenia
alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátene
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry v dvoch projektoch:
Projekt 1 – „Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci Bobot„
(rekonštrukcia bývalej budovy COOP Jednota, ktorá by slúžila na verejné akcie obce)
Projekt 2 – „Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných
priestoroch v obci Bobot„ (rekonštrukcia vereného osvetlenia + kamerový systém
v obci).
Projektová dokumentácia na uvedené projekty by činila projekt č. 1 v hodnote 6.900 €,
bez DPH a projekt č.2 v hodnote 2.200 € bez DPH. Poslanci OZ súhlasili s podaním
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na oba projekty.
Uznesenie č.70/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
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Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok kód
výzvy 22/PRV/2017 pod názvom projektu Obnova verejnej
budovy pre kultúrne podujatie v obci Bobot
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.71/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok kód
výzvy 22/PRV/2017 pod názvom projektu Zvýšenie
bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných
priestoroch v obci Bobot
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Odišiel poslanec p. Ľuboš Hloža 19,20 hod.
 Starostka obce predložila na schválenie návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb
advokátskou kanceláriou zastúpenou JUDr. Anton Kamas, advokát so sídlom Palackého
6403, 911 01 Trenčín, ktorej predmetom je právne zastupovanie klienta obce Bobot v
právnej veci žalobcu Mgr. Rastislav Trebichalský.
Uznesenie č.72/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Zmluvu o poskytovaní právnych služieb medzi obcou
Bobot zastúpenú starostkou obce Dankou Ďuriačovou
(klient) a advokátskou kanceláriou zastúpenú JUDr.
Antonom Kamasom (advokát) – príloha č.3
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci ( Mgr. A. Dúcka, Ing.
B. Michalička, Ing. P. Gardian, Ing. J. Jánošík)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec ( Ing. P. Koreň)
 V bode rôzne starostka obce informovala poslancov, že riaditeľstvo MŠ podalo
požiadavku na vyrobenie posuvných dverí v hornej triede MŠ (614 €) a na nákup
vybavenia do výtvarnej triedy v MŠ (cca 600 €) Starostka obce navrhla vybavenie
výtvarnej triedy zakúpiť z finančných prostriedkov MŠ na predškolské vzdelávanie
a posuvné dvere z rozpočtu obce. Poslanci OZ s návrhom súhlasili.
Uznesenie č.73/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Zakúpiť posuvné dvere do triedy MŠ v hodnote 614 €.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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 Predseda komisie pre ochranu verejného záujmu v Bobote Ing. Boris Michalička
informoval poslancov o zasadnutí komisie, ktorá preverila dodané majetkové priznanie
starostky obce pani Danky Ďuriačovej.
Uznesenie č.74/2017
OZ v Bobote berie na vedomie:
Komisiu pre ochranu verejného záujmu v Bobote, ktorá
konštatovala, že preverila majetkové priznanie a potvrdenie
o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických
osôb starostky obce pani Danky Ďuriačovej. Majetkové
priznanie starostky obce bolo predložené v súlade so
zákonom 357/2004 Z.z., v potrebnom rozsahu a v príslušnej
lehote.
 Ing. Pavol Koreň opätovne poznamenal, že treba opakovane vyhlasovať v obecnom
rozhlase a upozorňovať občanov prípadne aj písomnou formou, aby neparkovali na
chodníkoch.

8.

Záver

Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky a otázky, starostka obce poďakovala poslancom za
účasť na riadnom zasadnutí a rokovanie OZ ukončila.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Peter Gardian
Ing. Pavol Koreň

Starostka obce:

Danka Ďuriačová
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Príloha č.1
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Príloha č.2

ZMLUVA O NÁJME
a
ZMLUVA O KÚPE PRENAJATEJ VECI
uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a § 489 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“), medzi:
Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
zapísaný:

LUDOPRINT, a.s.
č. 338, Bobot 913 25
36 306 673
SK2020176213
OTP Banka Slovensko, a.s.
SK71 5200 0000 0000 1748 8751
Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10165/R
Štatutárny orgán: Ľudovít Kraus – predseda predstavenstva
(ďalej len „prenajímateľ“ alebo „predávajúci“)

a
2.

Názov:
Obec Bobot
Sídlo:
913 25 Bobot č. 56
IČO:
00 311 421
DIČ:
2021091347
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
SK10 5600 0000 0006 5031 4001
Štatutárny orgán:
Danka Ďuriačová, starosta obce
(ďalej len „nájomca“ alebo „kupujúci“)

Čl. II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom (v podiele 1/1) nasledovnej nehnuteľnosti:
- pozemku – zastavané plochy a nádvoria, parcela registra “C”, parcelné číslo
263/1, výmera 6.412 m2, zapísanom na LV č. 1229, katastrálne územie
Bobot, obec Bobot, okres Trenčín, vedený Okresným úradom Trenčín, Katastrálny
odbor (ďalej len „nehnuteľnosť“).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia Zmluvy o kúpe prenajatej veci sa budú
riadiť podľa § 489 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.
Čl. III.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom zmluvy je prenájom časti nehnuteľnosti uvedenej v Čl.II ods.1 a to o
rozlohe 500 m2 podľa náčrtu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
2. Nájomca je oprávnený kúpiť prenajatú nehnuteľnosť počas platnosti nájomnej
zmluvy alebo po jej zániku za podmienok uvedených v Čl. X. tejto zmluvy.
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Čl. IV.
ÚČEL NÁJMU
1. Nájomca je oprávnený užívať prenajaté priestory na zriadenie Zberného dvora.
2. Nájomca je povinný užívať prenajaté priestory najmä v súlade s ustanoveniami
zákona č. 79/2015 o odpadoch v znení neskorších predpisov a dodržiavať
všeobecne záväzné právne predpisy.
Čl. V.
DOBA NÁJMU
1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.
2. Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu vykonajú zmluvné strany fyzickou
obhliadkou priestorov.

1.
2.
3.

4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čl. VI.
NÁJOMNÉ
Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na cene za užívanie predmetu nájmu podľa tejto
zmluvy vo výške 200,00 euro mesačne (slovom dvesto euro) bez DPH.
Cena s DPH je podľa legislatívy platnej ku dňu uzatvorenia zmluvy 240,00
euro (slovom dvestoštyridsať euro).
Nájomné je splatné mesačne a to vopred najneskôr do 10-teho dňa mesiaca
predchádzajúcemu príslušnému mesiacu. Za deň úhrady sa považuje deň
pripísania úhrady nájomného na bankový účet prenajímateľa uvedený v Čl. I tejto
zmluvy.
Každú zmenu bankového účtu je povinný prenajímateľ oznámiť písomne
nájomcovi. Nájomca nezodpovedá za úhradu nájomného na nesprávny bankový
účet v prípade včasného neoznámenia zmeny bankového účtu.
Akékoľvek zmeny vo výške nájomného sú platné po dohode a uzavretí písomného
dodatku k tejto zmluve.
Čl. VII.
PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU
Nájomca je oprávnený užívať nehnuteľnosť v súlade s touto zmluvou.
Nájomca nie je oprávnený prenechať prenajatú nehnuteľnosť do prenájmu tretej
osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
Nájomca je povinný vynaložiť nevyhnutné náklady na udržiavanie prenajatej
nehnuteľnosti v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie.
Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté
užívanie a nie je oprávnený zmeniť účel nájmu.
Nájomca je povinný bezodkladne informovať prenajímateľa o všetkých zmenách
údajov uvedených v tejto zmluve.
Nájomca sa ďalej zaväzuje:
- pri vzniku havarijného alebo mimoriadneho stavu z akýchkoľvek príčin
nahlásiť vzniknutú situáciu nielen na orgán štátnej správy, ale aj
prenajímateľovi za účelom zistenia príčin a dôsledkov havárie. V prípade
vzniku škody na životnom prostredí v dôsledku porušenia povinností
nájomcom, je nájomca povinný vo svojom mene a na svoje náklady odstrániť
bezodkladne príčiny vzniknutého stavu, dôsledne odstrániť všetky škody na
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životnom prostredí a uviesť lokalitu do pôvodného stavu. O postupe prác bude
nájomca prenajímateľa informovať.
- umožniť prenajímateľovi vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok
prenájmu a na požiadanie obhliadku prenajatej nehnuteľnosti,
- umožniť prenajímateľovi v prípade havárie okamžitý prístup k predmetu
zmluvy,
- zabezpečovať upratovanie a zimnú údržbu predmetu zmluvy.
7. Po skončení nájmu, ak nedôjde k prevodu vlastníckeho práva v prospech nájomcu,
je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu v stave v akom ho prevzal,
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Všetky náklady spojené s uvedením
predmetu nájmu do pôvodného stavu, znáša nájomca sám. V prípade zistenia
škody na majetku prenajímateľa nad rámec obvyklého opotrebenia, sa nájomca
zaväzuje túto nahradiť najneskôr v lehote 1 mesiaca od výzvy prenajímateľa na jej
úhradu doloženej objektívnym vyčíslením spôsobenej škody.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Čl. VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA
Prenajímateľ je povinný prenechať prenajatú vec nájomcovi v stave spôsobilom na
dohodnuté užívanie.
Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k veci za účelom kontroly, či nájomca
užíva vec riadnym spôsobom.
Ak nájomca dá vec do podnájmu v rozpore so zmluvou, prenajímateľ má právo
odstúpiť od zmluvy.
Zmeny na veci je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa.
Úhradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať len v prípade, že sa
na to prenajímateľ zaviazal.
Ak prenajímateľ dal súhlas so zmenou, ale nezaviazal sa na úhradu nákladov,
môže nájomca požadovať po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila
hodnota veci.
Ak v dôsledku vykonávaných zmien hrozí na veci prenajímateľovi značná škoda, je
prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Čl. ix.
PRÁVNY A FAKTICKÝ STAV PREDMETU NÁJMU
1. Prenajímateľ vyhlasuje, že na predmete nájmu neviaznu žiadne vecné ani
obligačné práva zriadené v prospech tretích osôb. Prenajímateľ sa zároveň
zaväzuje, že neumožní žiadnej tretej osobe takéto právo po uzatvorení tejto zmluvy
nadobudnúť.
2. Prenajímateľ vyhlasuje a zaručuje sa nájomcovi, že ku dňu uzatvorenia tejto
zmluvy:
a) je vlastníkom predmetu nájmu bez obmedzenia iným zmluvným vzťahom alebo
dohodou s treťou osobou, či už písomnou alebo ústnou, ktorá by mohla
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť vlastnícke právo k nehnuteľnosti, budúcu
držbu a užívanie nehnuteľnosti alebo budúcu dispozíciu s ňou, a že
neprebiehajú a ani nemá vedomosť o tom, že by mohli prebiehať akékoľvek
súdne alebo iné konania, ktoré by mohli mať takéto alebo obdobné následky;
b) prenajímaná nehnuteľnosť nie je v čase uzavretia tejto zmluvy zaťažená
žiadnymi právami tretích osôb, najmä záložným právom, nájomným vzťahom,
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predkupným právom alebo akýmkoľvek vedľajším dojednaním pri kúpnej
zmluve alebo inými zabezpečovacími záväzkami, vecnými bremenami ani
reštitučnými nárokmi a že neprebiehajú a ani nemá vedomosť o tom, že by mohli
prebiehať akékoľvek súdne alebo iné konania ohľadom nehnuteľnosti, ktoré by
k vzniku takýchto alebo obdobných práv tretích osôb mohli viesť;
c) neexistujú žiadne nezaplatené dane, odvody, poplatky alebo akékoľvek iné
podobné platby alebo akékoľvek iné úradné dávky alebo pohľadávky tretích
osôb v súvislosti s prenajímanou nehnuteľnosťou;
d) neexistujú žiadne sporné vzťahy s vlastníkmi susediacich pozemkov
k prenajímanej nehnuteľnosti;
e) je oprávnený nakladať s prenajímanou nehnuteľnosťou bez akéhokoľvek
obmedzenia resp. akéhokoľvek súhlasu tretej osoby;
f) prístup (peši a motorovými vozidlami) na prenajímanej nehnuteľnosti nie je
obmedzený žiadnymi právami tretích osôb.
3. Nájomca vyhlasuje, že si predmet nájmu prehliadol, berie na vedomie jeho súčasný
stav, prístup k nemu a mieru bežného opotrebovania, ktorá zodpovedá jeho veku.
4. Prenajímateľ i nájomca si navzájom vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená, sú oprávnení k uzavretiu tejto zmluvy a že jej naplnením nedôjde
k poškodeniu práv či oprávnených záujmov akýchkoľvek osôb.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Čl. X.
SKONČENIE NÁJMU
Zrušiť nájomnú zmluvu možno, ak nedôjde k dohode prenajímateľa s nájomcom,
iba výpoveďou.
Nájomnú zmluvu možno vypovedať v trojmesačnej lehote.
Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek, ak sa stane neskôr
nespôsobilou na dohodnuté užívanie alebo ak dôjde k vydaniu rozhodnutia
oprávneného orgánu, ktorým by sa zmaril účel zmluvy.
Prenajímateľ môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak nájomca napriek písomnej
výstrahe užíva prenajatú vec alebo ak trpí užívanie veci takým spôsobom, že
prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda.
Prenajímateľ tiež môže odstúpiť od zmluvy, ak nájomca, hoci písomne upomenutý,
nezaplatil splatné nájomné ani do splatnosti ďalšieho nájomného, a ak je táto doba
kratšia ako tri mesiace, do troch mesiacov, alebo ak s ohľadom na právoplatné
rozhodnutie príslušného orgánu treba prenajatú vec vypratať.
Ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatej veci, vstupuje nadobúdateľ do právneho
postavenia prenajímateľa a nájomca je oprávnený zbaviť sa svojich záväzkov voči
prvšiemu vlastníkovi, len čo mu bola zmena oznámená alebo nadobúdateľom
preukázaná.
Ak dôjde ku zmene vlastníctva k nehnuteľnej veci, môže z tohto dôvodu vypovedať
nájomnú zmluvu iba nájomca.
Po podanej výpovedi alebo tri mesiace pred skončením nájmu a odovzdaním veci
je nájomca nehnuteľnej veci povinný umožniť záujemcovi o prenajatie jej
prehliadku v prítomnosti prenajímateľa alebo jeho zástupcu. Nájomca nesmie byť
prehliadkou zbytočne obťažovaný.
Ak sa nájom skončí, je nájomca povinný vrátiť prenajatú vec v stave
zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci; ak sa spôsob užívania
výslovne nedohodol, v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé
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opotrebenie.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Čl. XI.
KÚPA PRENAJATEJ VECI
Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je oprávnený kúpiť prenajatú nehnuteľnosť
počas platnosti nájomnej zmluvy alebo po jej zániku a to podľa § 492 a nasl.
Obchodného zákonníka.
Toto právo zaniká, ak nájomca, ako oprávnená strana, neoznámi druhej strane
písomne vôľu kúpiť prenajatú vec do 30 dní po zániku nájomnej zmluvy.
Doručením písomného oznámenia nájomcu prenajímateľovi o uplatnení tohto
práva nájomná zmluva zaniká aj počas jej platnosti.
Ak oprávnená strana v súlade so zmluvou o kúpe prenajatej veci oznámi písomne
druhej strane, že uplatňuje právo na kúpu nehnuteľnosti, ktorá je alebo bola
predmetom nájomnej zmluvy, vznikne ohľadne tejto veci doručením tohto
oznámenia kúpna zmluva. Oprávnená strana má postavenie kupujúceho a druhá
strana postavenie predávajúceho.
Pri využití práva prenajatú vec kúpiť, kupujúci bude povinný zaplatiť kúpnu cenu,
ktorá sa určí dohodou, a to ohľadom na zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že kúpna cena
neprekročí cenu stanovenú znaleckým posudkom (ktorý bude vypracovaný v čase
kúpy) tento dá bezodkladne vypracovať kupujúci. Zmluvné strany sa môžu
dohodnúť na cene nižšej ako bude určená znaleckým posudkom
Kúpnu cenu bude kupujúci povinný zaplatiť bez zbytočného odkladu po vzniku
kúpnej zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že doručením písomného oznámenia nájomcu o
uplatnení práva na kúpu prenajatej nehnuteľnosti vzniká nájomcovi právo podať
návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
Čl. XII.
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
Vlastnícke právo k nehnuteľnosti prechádza na kupujúceho vkladom do katastra
nehnuteľností.
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľnosti v prospech nájomcu podá na základe tejto zmluvy kupujúci.
Zmluvné strany sa dohodli, že poplatok spojený s podaním návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša kupujúci.
Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky spojené s overením podpisov znáša
kupujúci.
Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním zmluvy sú svojimi zmluvnými
prejavmi viazané až do rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho
odboru o povolení alebo zamietnutí vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v
prospech nájomcu.
Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobudne
kupujúci až vkladom do katastra nehnuteľností vedeného príslušným Okresného
úradu, katastrálneho odboru a právne účinky vkladu do katastra nehnuteľností
vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia príslušného Okresného úradu,
katastrálneho odboru o jeho povolení.
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7. V prípade, ak by Okresný úrad, katastrálny odbor rozhodol o zamietnutí alebo o
zastavení konania o návrhu na vklad vlastníckeho do katastra nehnuteľností podľa
zmluvy v prospech kupujúceho, zmluvné strany sú povinné podpísať novú zmluvu
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti za podmienok dojednaných v
zmluve.
8. Ak Okresný úrad, katastrálny odbor preruší konanie o návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa zmluvy v prospech
kupujúceho, zmluvné strany sú povinné poskytnúť súčinnosť druhej zmluvnej
strane a odstrániť nedostatky zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností, prípadne jeho príloh.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Čl. XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Nájomca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol s predmetom nájmu
oboznámený. Vyhlasuje, že predmet nájmu spĺňa všetky predpoklady na riadne
užívanie a podpisom tejto zmluvy zároveň potvrdzuje prevzatie predmetu nájmu za
účelom jeho užívania v súlade s touto zmluvou.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho:
- 1 pre prenajímateľa,
- 1 pre nájomcu.
Táto zmluva sa uzatvára v písomnej forme a akékoľvek jej zmeny alebo doplnenia
môžu byť vykonané iba v písomne formou očíslovaných dodatkov odvolávajúcich
sa na túto zmluvu schválené oboma zmluvnými stranami.
V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatné alebo
nevymáhateľné, neovplyvní to platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto
zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaviazali nahradiť neplatné alebo
nevymáhateľné ustanovenia ustanoveniami platnými a vymáhateľnými, ktoré
budú mať čo najbližší právny význam a účinok, ako ustanovenie, ktoré má byť
nahradené.
Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Táto zmluva nadobudla platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
Účinnosť nadobudne táto zmluva po splnení nasledovných podmienok:
- podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzve vyhlásenej
Ministerstvom životného prostredia SR do 6 mesiacov na budovanie zberných
dvorov
- získanie povolenia od Okresného úradu Trenčín odbor životného prostredia na
zriadenie Zberného dvora v súlade so zákonom č. 79/2015 o odpadoch v znení
neskorších predpisov
- dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom riadne prečítali, že
s jej obsahom súhlasia a že bola uzavretá po vzájomnom prejednaní, podľa ich
slobodnej a pravej vôle, vážnej a zrozumiteľnej, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok pre jednu zo strán, na dôkaz toho pripájajú svoje
vlastnoručné podpisy.
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V Bobote, dňa
Prenajímateľ:

V Bobote, dňa
Nájomca:

.............................................
Ľudovít Kraus
predseda predstavenstva
spoločnosti LUDOPRINT, a.s.

..............................................
Danka Ďuriačová
starostka obce
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Príloha č.3
Advokátska kancelária
JUDr. Anton Kamas, Palackého 6403, 911 01 Trenčín
Mobil: 0907 980 734 E-mail: kamas@stonline.sk zápis v zozname SAK č. 2135

Zmluva o poskytovaní právnych služieb
uzavretá podľa § 2 písm . d) vyhl. MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov
za poskytovanie právnej služby v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany
Advokát:

JUDr. Anton Kamas, advokát
so sídlom Palackého 6403, 911 01 Trenčín
IČO: 37919385
DIČ: 1044212026

Klient:

Obec Bobot
913 25 Bobot č. 56
IČO: 00311421
DIČ: 2021091347
zastúpená Danka Ďuriačová, starostka obce
II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb a právne zastupovanie klienta v právnej veci
žalobcu Mgr. Rastislav Trebichalský, nar. 24.7.1975, bytom Hviezdoslavova 823/212, 972 41 Koš proti žalovanému
Obec Bobot, 913 25 Bobot č. 56, IČO: 00311421 o určenie neplatnosti odvolania z funkcie riaditeľa základnej školy
vedenej na Okresnom súde v Trenčíne sp. zn. 11Cpr/4/2015.
III.
Povinnosti advokáta
Advokát sa zaväzuje chrániť práva a oprávnené záujmy klienta, konať pri tom svedomito, dôsledne
využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať, čo podľa svojho odborného presvedčenia a príkazu klienta
pokladá za prospešné. Zároveň bude dbať na to, aby jeho právna pomoc bola účelná a hospodárna. Advokát je
povinný poskytnúť na žiadosť klienta informácie o priebehu konania a informácie o ďalšom postupe pri zastupovaní
v predmetnej veci.
IV.
Povinnosti klienta
Klient je povinný predložiť advokátovi listinné materiály súvisiace so zastupovaním v danej veci, poskytnúť
nevyhnutnú súčinnosť pri právnom zastupovaní a udeliť advokátovi písomné splnomocnenie na zastupovanie. Klient
súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov v súvislosti so zastupovaním v danej veci.
V.
Odmena advokáta

Zmluvné strany sa dohodli na tarifnej odmene vo výške 110,–Eur za jeden úkon právnej služby. V tejto
odmene je zahrnutý aj režijný paušál, ako odmena za všetky administratívne práce a resp. iné práce vykonané v
súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Taktiež je klient povinný uhradiť advokátovi nevyhnutne vynaložené
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výdavky spojené s poskytovaním právnych služieb, najmä náklady na súdne a správne poplatky, znalecké posudky
a cestovné náklady, pokiaľ úkony právnej služby budú vykonávané mimo mesta, ktoré je sídlom advokáta.
Za úkon právnej služby vykonaný zo strany advokáta sa považuje podľa citovanej vyhlášky napr. prevzatie
právneho zastúpenia, preštudovanie spisu, vypracovanie súdnej žaloby, vyjadrenie k žalobe, právne zastupovanie
klienta na súdnom pojednávaní, písomné podanie týkajúce sa danej veci.

Klient sa zaväzuje poskytnúť advokátovi preddavok vo výške 300,–Eur (slovom tristo euro) na účet
advokáta vedený v Prima Banka Slovensko, a.s. číslo účtu: IBAN SK08 3100 0000 0042 5008 8306 na
základe faktúry vystavenej advokátom.

V prípade ak bude zaplatený preddavok spotrebovaný úkonmi advokáta realizovanými v súvislosti
s právnym zastupovaním, je klient povinný uhradiť ďalší preddavok na základe výzvy advokáta. Ak klient preddavok
neposkytne je advokát oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a vypovedať udelené plnomocenstvo. Po právoplatnom
skončení veci vystaví advokát konečné vyúčtovanie poskytnutých právnych služieb. V prípade
VI.
Záverečné ustanovenia
Pri prevzatí zastúpenia a pred podpisom tejto dohody bol klient advokátom oboznámený s právnym
rozborom v predmetnej veci a možnosťami úspechu v konaní, ktorý berie klient na vedomie podpisom tejto dohody.
Advokátovi patrí prisúdená náhrada trov konania v prípade, že súd rozhodne o takejto náhrade trov konania.
Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzatvárajú slobodne, vážne, vedomí si všetkých jej dôsledkov
a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. Právne vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o advokácii, vyhláškou o odmene a náhrade výdavkov za
poskytovanie právnych služieb a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
Túto dohodu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. Dohoda
je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.
V Trenčíne dňa 4.10.2017

_______________________________
JUDr. Anton Kamas
advokát

__________________________
Obec Bobot
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