
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproé, Skolská 2, 044 24 Poproč

sp. zn.: OcU-I-77/2019
č.záznamu: 77/2019-001

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

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
30.1.2019 na webovom sídle obce Poproč:

Dodatok c. 2 k zmluve, sp. zn.: OcU-I-77/2019

uzatvorený dňa 29.1.2019

účinnýod: 31.1.2019

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč

zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., MartaVaňová

Májová7,04423 Jasov

Predmet dodatku:

prenájom nebytového priestoru, vcelkovej výmere 22,01 m2, nachádzajúceho sa
vbudove Zdravotného strediska na ulici Východnej, orientačné číslo 23, súpisné
číslo 323, katastrálne územie Poproč, zapísanej na LV Č. 1190, na obdobie od
29.1.2019 do31.12.2019.

VPoproči, dňa 30.1.2019

Eva Benková

zamestaanec obce poverený zverejňovaním
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DODATOK č. 2

k Zmluve c. 2/2014

o nájme nebytového priestoru zo dňa 07. januára 2014
v znení Dodatku c. 1 zo dňa 31.12.2018

uzatvorenej podľa ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov Č. 116/1990
Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a § 43, § 663 až § 720 Občianskeho zákonníka

medzi
nastranejednej:

y

1. Obec: POPROC
v

Sídlo: Skolská2,04424 Poproč
Zastúpený: Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

v

ICO: 00 324 639
v

DIC: 2020746189

Bankové spojenie: PRIMA banka SIovensko a.s., pobočka Košicey

Císlo účtu: 0404770001/5600

ďalej lenp renaj ím a t eľ

anastranedruhej:

2. Obchodné meno: Marta Vaňová
Sídlo: Májová 301/7, 044 23 Jasov

v

ICO: 37370235
Zastúpený: Martou Vaňovou

/

Bankové spojenie: VUB
w

Císlo úctu: 2113255156/0200

ďalej lennáj om c a

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

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

yseťky ostatné Články Zmluvy č. 2/2014 o nájme nebytového priestoru zo dňa 07. januára
2014 ostávajú nezmenené.

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zo zmluvných
strán' Tento dodatok nadobúda platiiosť dňom podpisu zmluvnými stranami aúčinnosť .)

nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke obce Poproč.

Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok ku zmluve Č. 2/2014 prečítali a na znak súhlasu
sjeho obsahom ho podpísali.

VPoproČi, dna29.01.2019
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