
ZMLUVA č. 20/2016
uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 

v znení neskorších predpisov a podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.

l .  ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Prenajímateľ:
Zastúpený :
Sídlo :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie 
číslo účtu:
IBAN :
SWIFT/BIC :

Obec Prašice
Erika Nemešová -  starostka obce
ul. 1. Mája 142/142, 956 22 Prašice
00310964
2021315538
nie sme platcom DPH
Primá banka Slovensko a .s ., pobočka Topoľčany
0886669001/5600
SK02 5600 0000 0008 8666 9001
KOMASK2X

(ďalej iba „prenajímateľ“)

1.2. Nájomca: Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9 
975 99 Banská Bystrica
Sekcia správy majetku 
Nám. SNP č. 35 
814 20 Bratislava 1 
Ing. Ivana Piňosová
riaditeľka úseku generálneho riaditeľa a financií 
JUDr. Stanislav Backa, riaditeľ služieb 
obidvaja a základe poverenia predstavenstva SP,a. s. , 
podľa podpisového poriadku (OS-03 v platnom znení) 
36631124 
2021879959 
SK 2021879959
Poštová banka , a.s. , pobočka Bratislava 
3001130011/6500 
SK9765000000003001130011 
POBNSKBA 

Fakturačná adresa: Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 

Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, 
odd ie l: Sa, vložka číslo : 803/S

Kontaktné miesto

Zastúpený

IČO:
DIČ :
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
číslo účtu :
IBAN :
SWIFT/BIC :

( ďalej iba „nájomca “)
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Článok 2 

Predmet nájmu

2.1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti bývalého Obecného úradu v 
Prašiciach na ul. 1. mája, súpisné číslo 150/150 v Prašiciach, postavenej na parcele 
číslo 44/3, zastavané plochy a nádvoria (ďalej len “budova”), katastrálne územie Prašice, 
ktorá je zapísaná na LV č. 1526, vedenom na katastrálnom odbore Okresného úradu v 
Topoľčanoch.

2.2. Predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov o výmere 87,84 m2, nachádzajúcich sa 
na prízemí budovy bližšie špecifikovabej v bode 2.1 tohto článku. Prenajímateľ prehlasuje, že 
je oprávnený prenechať vo vyššie uvedenej budove nebytové priestory do prenájmu v 
súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. v platnom znení.

2.3. Prenajímateľ touto zmluvou odplatne prenecháva nájomcovi do výlučného užívania predmet 
nájmu a nájomca predmet nájmu prijíma.

Článok 3 
Doba nájmu

3.1. Nájom je dohodnutý na dobu neurčitú od 1.1.2017.

Článok 4 
Účel nájmu

4.1. Nájomca sa zaväzuje Predmet zmluvy užívať výlučne za účelom výkonu poštovej prevádzky a 
predaja tovaru alebo poskytovania služieb a prác v rozsahu jeho predmetu podnikania 
zapísaného v Obchodnom registri ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy.

Článok 5
Nájomné, služby spojené s nájmom a spôsob platby

5.1. Výška ročného nájomného nebytových priestorov spojená s užívaním predmetu nájmu je 
vypočítaná na základe platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 pre stanovenie 
výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Prašice. Podľa § 2 
ods. 3 VZN č. 3/2016 je základná sadzba ročného nájmu vo výške 15,00 €/m2/ro k  
(15,00 € x 87,84 m2). Ročné nájomné sa stanovuje vo výške 1 317,60 €. Zmluvné strany sa 
dohodli, že nájomca je povinný vykonávať každoročne úhradu ročného nájomného vo výške 
1 317,60 € na základe vystavenej faktúry prenajímateľom v mesiaci január bankovým 
prevodom na účet prenajímateľa -  Primá banka Slovensko, pobočka Topoľčany, č. IBAN: 
SK02 5600 0000 0008 8666 9001. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia 
prenajímateľom. Faktúra bude zaslaná nájomcovi najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej 
vystavení.
V prípade nedodržania termínu splatnosti nájomného môže prenajímateľ uplatniť voči 
nájomcovi úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžného nájomného za každý kalendárny deň 
omeškania.

5.2. Dňom vzniku nájmu je nájomca povinný platiť prenajímateľovi nájomné za nebytové priestory 
uvedené v zmluve.

5.3. Úhrada za dodávku vody a stočného sa bude vykonávať na základe vystavenej faktúry 
prenajímateľom. Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej vystavenia prenajímateľom a 
prenajímateľ ju zašle nájomcovi najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej vystavení.
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5.4. Nájomca uhradí z vypočítaných nákladov obce /na základe vyúčtovacích faktúr od 
dodávateľov za energie/ percentuálny poplatok za spotrebu energií vo výške: voda 20,51 % a 
stočné 20,51 %. Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej vystavenia prenajímateľom a 
prenajímateľ ju zašle nájomcovi najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej vystavení.

5.5. Za dodávku plynu -  je nájomcom uzatvorená zmluva priamo s prvotným dodávateľom energií.
5.6. Na dodávku elektrickej energie - je nájomcom uzatvorená zmluva priamo s prvotným 

dodávateľom energií.
5.7. Do služieb spojených s nájmom nie sú zahrnuté: náklady na upratovanie prenajatých 

priestorov a telekomunikačné služby. Tieto si nájomca zabezpečí na vlastné náklady.
5.8. Nájomca je povinný uhradiť každý rok miestny poplatok za odvoz komunálneho odpadu na 

základe vystaveného rozhodnutia Obcou Prašice, podľa platného Všeobecne záväzného 
nariadenia.

5.9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa jedna zo zmluvných strán dostane do 
omeškania s akoukoľvek platbou voči druhej zmluvnej strane, je strana, ktorá nie je v 
omeškaní oprávnená požadovať od druhej strany zaplatenie zákonných úrokov z omeškania 
určených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Zákonný úrok z omeškania začne 
plynúť dňom nasledujúcim po dni splatnosti faktúry, až do dňa platby vrátane, ak platba 
nebola uhradená v lehote jej splatnosti.

Článok 6
Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že nájomca už predmet nájmu užíval aj pred 
uzatvorením tejto zmluvy a zmluvné strany sa preto dohodli, že prenajímateľ nebude predmet 
nájmu nájomcovi protokolárne odovzdávať. Nájomca bude nebytové priestory na svoje 
náklady udržiavať v stave v akom ich prevzal.

6.2. Nájomca je oprávnený užívať nebytové priestory v rozsahu určenom v účele nájmu podľa čl. 4 
tejto zmluvy a nemôže zmeniť dohodnutý účel užívania bez písomného súhlasu prenajímateľa.

6.3. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa 
prenechať predmet nájmu, alebo jeho časť, do podnájmu tretej osobe.

6.4. Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu počas celej doby platnosti tejto Zmluvy v stave 
spôsobilom na dohodnuté užívanie za podmienok uvedených v nasledovných ustanoveniach 
tohto článku Zmluvy.

6.5. Nájomca zodpovedá za plnenie povinností v zmysle vyhlášky č 508/2009 Z.z., a to 
vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vlastných a prenajatých vyhradených technických 
zariadení v prenajatých priestoroch vrátane elektrickej inštalácie.

6.5.1.Nájomca je zodpovedný za zabezpečovanie revízií a kontroly vlastných elektrospotrebičov v 
zmysle normy STN 331610 a ručného náradia v zmysle normy STN 221600 v stanovených 
lehotách na svoje náklady.

6.5.2.Nájomca zodpovedá za bezpečnú prácu a vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany 
zdravia zamestnancov v prenajatých priestoroch v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z., 
v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi normami a predpisov 
v oblasti BOZP.

6.6. Nájomca zodpovedá za to, že predmet nájmu bude v prevádzky schopnom stave, t.j. nebude 
mať nedostatky ohrozujúce život a zdravie osôb. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu 
oznámiť prenajímateľovi potrebu nevyhnutných opráv a prípadných vzniknutých škôd 
na predmete nájmu. Nesplnením tejto povinnosti nesie nájomca zodpovednosť za 
škody vzniknuté takýmto opomenutím.

6.7. Nájomca je povinný bezodkladne od vyrozumenia prenajímateľom o vzniku havárie v 
objekte umožniť prenajímateľovi alebo ním povereným pracovníkom, prístup k dôležitým
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zariadeniam objektu /k rozvodom vody, plynu, elektriny a pod./.
6.8. Za zabezpečenie ochrany pred požiarmi v prenajatých priestoroch zodpovedá nájomca, ktorý 

je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z § 4 písm. a),b),c),d),e),f),g),h),o),p), a § 5 
písm. a),b),c),f),h),i),j), zákona č. 314/2001 Z.z., o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov a z ostatných platných právnych predpisov na úseku ochrany pred 
požiarmi. Nájomca je povinný prenajímateľovi bezodkladne nahlásiť každý požiar, 
ktorý vznikne v prenajatých priestoroch.

6.9. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi v kópii nasledujúcu aktuálnu dokumentáciu ochrany pred 
požiarmi: požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán s grafickým vyznačením 
evakuačných ciest podlaží, na ktorých má nájomca prenajaté priestory (v prípade, že PEP je 
pre objekt vypracovaný).

6.10.Prenajímateľ súhlasí s vybavením predmetu nájmu prostriedkami ochrany proti 
neoprávnenému vniknutiu osôb do priestorov tvoriacich predmet nájmu inštaláciou 
technických zariadení -  elektrických zabezpečovacím systémom a kamerovým systémom 
na vlastné náklady nájomcu.

6.11.Prenajímateľ súhlasí s umiestnením označenia predmetu nájmu nájomcom na budove ako aj 
v interiéri budovy, v ktorej sa predmet nájmu nachádza. Označenie prevádzky je u Nájomcu 
štandardizované a bude v súlade s dizajn manuálom nájomcu. Nájomca predloží 
prenajímateľovi na vedomie návrh označenia predmetu nájmu, ktorý sa bude následne podľa 
návrhu realizovať. V prípade, že prenajímateľ má svoj vlastný dizajn manuál označenia 
viacerých prevádzok v nájme, je na dohode oboch strán navrhnúť označenie predmetu nájmu 
nájomcu, pričom toto označenie musí zodpovedať základným podmienkam dizajn manuál 
Nájomcu, ako sú logo o označenie exteriéru základnou informačnou tabuľou. Prenajímateľ 
berie na vedomie a súhlasí s tým, že pri schvaľovaní označenia predmetu nájmu nájomcu v 
súlade s dizajn manuálom Nájomcu, nie sú prípustné žiadne farebné odchýlky tohto 
označenia. Prenajímateľ súhlasí s osadením poštovej schránky na fasáde objektu, resp. na 
stojane pred budovou prenajímateľa.

6.12.Obe zmluvné strany konštatujú, že ochrana a bezpečnosť majetku a osôb je v tomto 
objekte pre obe strany dôležitá, preto musí byť zohľadnená vo všetkých vzájomných 
organizačných väzbách oboch zmluvných strán. Pritom sa vychádza zo zásady, že 
každá zmluvná strana v tejto oblasti zodpovedá za priestory ktoré užíva. Opatrenia 
sú prijímané tak, aby činnosť jednej zmluvnej strany negatívne neovplyvňovala činnosť 
druhej strany, resp. neodôvodnene nezvyšovala riziko vzniku mimoriadnej udalosti. 
Pri nesplnení uvedených podmienok nájomca zodpovedá za škodu, ktorá by týmto 
neplnením vznikla.

6.13.Prenajímateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku a tovare v prenajatých priestoroch 
z dôvodu havárie, konaním tretej osoby alebo vzniknutej ako dôsledok živelnej udalosti.

6.14.Prenajímateľ si vyhradzuje právo a nájomca to berie na vedomie, že prenajímateľ je 
oprávnený jednostranne upraviť výšku ročného nájomného o výšku miery ročnej inflácie, 
zverejnenej ŠÚ SR za uplynulý rok. Zvýšenie nájomného oznámi prenajímateľ 
nájomcovi písomne, pričom nájomca je povinný doplatiť takto zvýšené ročné nájomné na 
bežný rok. Pri výpočte nájomného v ďalších rokoch sa zvyšuje o mieru inflácie ročné 
nájomné, platné v bezprostredne predchádzajúcom období.

6.15.Po skončení nájmu je nájomca povinný vrátiť prenajímateľovi nebytové priestory v stave v 
akom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a prípadné súhlasy uvedené podľa 
bodu 6.1. tohto článku.

6.16.0 odovzdaní priestorov nájomcovi a pri vrátení priestorov prenajímateľovi zmluvné strany 
vyhotovia písomný zápis.

6.17.V ostatných vzťahoch, v tejto zmluve neupravených, platia všeobecné ustanovenia zákona 
č. 116/1990 Zb. v platnom znení ako aj príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
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6.18.Nájomca si vo vlastnom mene zabezpečí nakladanie s odpadom ( nebezpečným, ostatným, 
komunálnym) podľa zákona č. 79/2015 o odpadoch.
Nájomca pri prevádzkovaní prenajatých priestorov bude dodržiavať zákon č. 364/2004 Z.z.
0 vodách a zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nájomca bude ďalej 
dodržiavať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášku č. 24 /2003 Z.z. 
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

6.19.Vznik mimoriadnej udalosti je nájomca povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť aj 
prenajímateľovi.

6.20.V prípade, že počas platnosti zmluvy dôjde u zmluvných strán k zmene identifikačných a 
registračných údajov sú zmluvné strany povinné vzájomne oznámiť tieto skutočnosti do 
10 dní od vykonanej zmeny. V prípade nedodržania tohto ustanovenia zodpovedá zmluvná 
strana, ktorá zmenu údajov neoznámila.

6.21.V zmysle zákona o daniach z príjmov, Zákon 595/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov,
§ 24 o technickom zhodnotení prenajatého hmotného majetku, uhradeného nájomcom 
prenajímateľ súh lasí, aby nájomca odpisoval vložené investície do prenajatých nebytových 
priestorov pošty Prašice.

6.22.V prípade, že vinou nájomcu je spôsobená škoda -  poistná udalosť, vzniknutý finančný 
rozdiel po zaplatení poisťovňou znáša nájomca, ktorý je povinný tento rozdiel uhradiť 
prenajímateľovi.

6.23.Nájomca sa zaväzuje, že nebude vykonávať podstatné zmeny a stavebné úpravy 
v prenajatých nebytových priestoroch bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
prenajímateľa a taktiež bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

6.24.Drobné opravy a náklady spojené s bežnou údržbou nebytových priestorov do výšky
1 700,-€ si vykonáva nájomca na vlastné náklady bez nároku zníženia nájmu.
Pod pojmom drobné opravy a údržba sa rozumie napr.: upratovanie prenajatých a
spoločných priestorov, maľovanie, oprava podlahy, oprava WC a batérií, výmena batérií, 
prietokových ohrievačov a i.

6.25.Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv 
väčšieho rozsahu (oprava, ktorá podľa odhadu presiahne 1700,- €) a umožniť vykonanie 
týchto opráv, inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla. 
Všetky väčšie opravy, ktoré presiahnu výšku 1 700,- € sa môžu vykonať
iba po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa.

Článok 7. 
SKONČENIE NÁJMU

7.1. Nájom sa skončí:
a) dohodou zmluvných strán,
b) zánikom právnickej osoby bez právneho nástupcu,
c) výpoveďou jednej zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodov,
d) výpoveďou pre hrubé porušenie zmluvy,
e) odstúpením od zmluvy zo strany prenajímateľa alebo nájomcu.

7.2. Prenajímateľ aj nájomca sú oprávnení túto zmluvu vypovedať bez udania dôvodu, pričom 
dohodou strán sa výpovedná lehota stanovuje na tri mesiace, počítajúc od prvého dňa 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane.

7.3. Porušenie povinností, ktoré sú uvedené v čl. 6 považujú zmluvné strany za hrubé porušenie 
Zmluvy s možnosťou výpovede s výpovednou lehotou 30 dní, počítajúc odo dňa
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nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ alebo nájomca sú oprávnení odstúpiť od tejto 

zmluvy podľa § 679 Občianskeho zákonníka. Odstúpenie od zmluvy nadobúda právne 
účinky dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

7.5. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je nájomca povinný vypratať predmet nájmu 
najneskôr v deň skončenia nájmu a v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany 
prenajímateľa do 10 dní odo dňa ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. V opačnom 
prípade je prenajímateľ oprávnený vypratať predmet nájmu na náklady nájomcu, k čomu 
tento dáva výslovný súhlas podpísaním tejto zmluvy.

Článok 8.
DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy 
uvedené v záhlaví zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia 
oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie 
adresa uvedená v záhlaví zmluvy. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti zmeny 
adresy na doručovanie, znáša následky s tým spojené osoba, ktorá si nesplnila svoju 
oznamovaciu povinnosť.

8.2. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť doručené druhej 
zmluvnej strane. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy sa doručuje osobne alebo doporučene 
do vlastných rúk. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od zmluvy sa považuje 
aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, pričom zásielka 
sa bude považovať za doručenú momentom odmietnutia prevzatia. Rovnako sa bude 
doručovanie považovať za účinné aj v prípade, ak adresát zásielku neprevezme z dôvodu 
neaktuálnosti adresy alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, pričom účinky doručenia 
výpovede alebo odstúpenia od zmluvy nastanú v danom prípade dňom vrátenia sa 
nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel.

8.3. Ustanoveniami odsekov 1 a 2 tohto článku zmluvy sa bude spravovať doručovanie 
všetkých písomností medzi stranami, pokiaľ to nie je v rozpore so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi alebo pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak.

Článok 9 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné prijímať iba po dohode obidvoch 
zmluvných strán výlučne v písomnej forme číslovaného dodatku k tejto zmluve.

Prenajímateľ a nájomca sa na tejto zmluve dohodli a zaväzujú sa Zmluvu dodržiavať.

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené osobitne touto Zmluvou, sa 
spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov, Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka, príp. inými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Táto zmluva je platná a účinná dňom podpisu obidvoma účastníkmi. Zmluvné strany 
podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že odo dňa 1.1.2017 do dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy užíval nájomca predmet nájmu bez právneho titulu, čím mu vznikla povinnosť 

vydať prenajímateľovi titulom bezdôvodného obohatenia finančnú sumu zhodnú s výškou
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nájomného v tejto zmluve, prepočítanú na dobu užívania predmetu nájmu bez právneho 
titulu, ktorá je splatná spolu s prvým nájomným podľa tejto zmluvy.

Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, nájomca dostane tri (3) rovnopisy a 
prenajímateľovi zostanú dve (2) rovnopisy.

Ku dňu účinnosti tejto zmluvy končí platnosť a účinnosť Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov zo dňa 29.7.2004 v znení Dodatkov č. 1 a 2.

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali a súhlasia s jej obsahom. Prehlasujú, 
že zmluvu uzavreli dobrovoľne, slobodne a vážne. Zmluva nebola podpísaná v tiesni, ani 
za nevýhodných podmienok na znak čoho zmluvu podpisujú.

Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že táto zmluva sa považuje za zmluvu uzatváranú 
v bežnom obchodnom styku v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. Zároveň zmluvné strany súhlasia s tým, že 
Slovenská pošta, a. s., zverejní informáciu o uzatvorení tejto zmluvy v centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády SR a to v rozsahu a štruktúre, ktorá je daná nariadením 
vlády SR č. 498/2011 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v 
Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.
Zmluvné strany súhlasia, že Obec Prašice zverejní na svojej webovej stránke Zmluvu č. 
20/2016 podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 

Nájomca :

0 2 . HOV. 2017

Ing. Ivana Piňosová
riaditeľka úseku generálneho riaditeľa a financií 
Slovenská pošta,a.s.

i síovp"®ká -
PE 

975 —
-176-

JUDr. S tM s la ^  Backa 
riaditeľ služieb 
Slovenská pošta , a. s.

V Prašiciach, dňa 

Prenajímateľ :

Obec Prašice
Erika Nemešová, starostka obce

Par^fy:

ky i  í ^  
^  /y
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