
Obec Poproč
v

Obecnyurad Poproč, Skolská 2,044 24 Poproč

sp. zn.: OcU-I-74/2019
č.záznamu: 74/2019-001

Z ápis v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

infonnáciám a o zmene a doplnem niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproc zve r e j n i 1 a dňa
30.1.2019 na webovom sídle obce Poproč:

Dodatok c. 3 k zmluve, sp.zn.: OcU-I-74/2019

uzatvorený dňa 29.1.2019

účiimýod: 31.1.2019

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská 2, 044 24 Poproč

zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., STALAs.r.o.

Sadová 34, 044 24 Poproč

zastúpená Jánom Stropkaiom

Predmet dodatku:

prenájom nebytového priestoru, vcelkovej výmere 42,50 m2, nachádzajúceho sa
vbudove Obecných služieb Obce Poproč nachádzajúcej sa na ulici Oľšavskej,
orientacné Číslo 24, súpisné číslo 213, katastrálne územie Poproč, zapísanej na LV č.
1190, naobdobieod 29.1.2019 do31.12.2019.

VPoproči, dňa 30.1.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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DODATOK č. 3

kZmluvec. 2/2013
o nájme nebytového priestoru zo dňa 23. januára 2013

v znení Dodatku c. 1 zo dňa 02. januára 2014
a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 31.12.2018

uzatvorenej podľa ustanovem zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990
Z. z. v znení neskorŠích právnych predpisov a § 43, § 663 až § 720 ObčÍanskeho zákonníka

medzi
nastranejednej:

v

1. Obec: POPROČ
sídio: Školská 2, 044 24 Poproč
Zastúpený: Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

v

ICO: 00 324 639
DIČ: 2020746189

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s., pobočka Košice
Císlo úctu: 0404770001/5600

ďalej lenprenajímatel >

anastranedruhej:

2. Obchodné meno: STALA s.r.o.
Sídlo: Sadová 34/507, 044 24 Poproč
IČO: 45 554 501
IČ DPH: SK2023048995
Zastúpený: Jánom Stropkaiom, konateľom spoločnosti

ďalej lennáj om c a

M e n í sa cl. IX. Trvanie zmluvy a to nasledovne:

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 29.1.2019 do 31.12.2019.

y.šeftLostataé.článkyzmluvy č-2/2013 °nájme nebytovéh° Pri^toru zo dňa 23. januára
2013 ostávajú nezmenené.

^ltl° d^^kr1ns^a^h<ltľ/Ilä^ d^?<ľJC^?^ro<?^?"Je.^I!l"Sľ;ka^d?-zo. TÍIÍlvnyc^
strán. Tento dodatok nadobúda plabiosť dňom podpisu zmluvnými stranami aúČinnosť
nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke obce Poproč.

Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok ku zmluve Č. 2/2013 prečítali a na znak súhlasu
sjeho obsahom ho podpísali.

VPoproči, dna29.01.2019
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