
Dodatok c. 3

k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.08.2007
v znení Dodatku é. 1 zo dňa 02.01.2009

a Dodatku c. 2 zo dáa 04.01.2010

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:
v

1. Obec: POPROČ
y

Sídlo: Skolská2,04424Poproc
v

Zastúpený: Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce
v

ICO: 00 324 639
v

DIC: 2020746189

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

ďalej lenp ren aj ím at eľ

anastranedruhej:

2. Obchodné meno: Urbariát obce Poproc, pozemkové spolocenstvo
Sídlo: Kostolná 743/30, 044 24 Poproč
IČO: 31954731

Zastúpený: Boženou Horváthovou, predsedníčkou Urbariátu obce Poproč

ďalej lennáj o m ca

v

Clánok I. ods. 2 sa upravuje takto:

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania vyššie uvedené nebytové priestory o celkovej
2výmere 66,93 m a to:

2kancelárske priestory 14,40 m
2skladové priestory 45,57 m
2ostatné priestory 6,96 m

2Spolu 66,93 m



I

y

Clánok III. ods. 1 a ods. 2 sa upravujú takto:

1. Výška ročného nájomného s účinnosťou od 01.01.2015 je:

2kancelárske priestory 14,40 mzx 13,50  = 194,40  
2skladové priestory 45,57 m2 x 10,00   = 455,70  
2ostatné priestory 6,96 mzx 7,00  = 48,72  

Spolu 698,82  

slovom Šesťstodeväťdesiatosem eur osemdesiatdva centov

2. Zmluvné strany sa dohodli na mesačných splátkach vo výške 58,24   slovom
Päťdesiatosem eur dvadsaťštyri centov.

Ostatné články tejto zmluvy zostávajú nezmenené.

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pojednom pre každú zo zmluvných strán.
Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali ana znak súhlasu sjeho obsahom
ho podpísali.

VPoproČí,dňa &..Q^O^
^w

^ <ŕ
^ AO " "AŕdÄ? OP ^K ?GPECÄ

í^iL J
T,

a^i.g
~y.

'.<
<^JS

N

otôí .".::ľ^y1^.r.;^^7,: </

^.

^ ^f* o ^ *-.

/ prenajímateľ ^ -^ najomca
'r .

^

2
\'<T>n'r<''BB


