
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč

Sp. zn.: Š-943/2015

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

informáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
23.2.2016 na webovom sídle obce Poproč:

v

dodatok č. 2 k zmluve, c. dodatku S-943/2015

uzatvorenú dňa 29.12.2015

účinnú odo dňa : 24.2.2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
y

Skolská2,04424Poproč
v

zastíipená hig. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Peter Petrík

Ružová50,04011Košice

zastúpená Petrom Petríkom

Predmet dodatku č.2:

úprava výšky nájomného

ObecPOPRoč
V Poproči, dňa 23.2.2016 ?^CS!^!?A popr0^

?lST?.??e?'éft_° "raďu
Skolská 2, 0^4,24 P w

č

Eva Ďenková

zamestnanec obcé poverený zverejňovaním
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DODATOKČ.2

kZmluveí, 3/2011
o nájme ncbytového priestorn zo dňa 01. februára 2011

uattvQreDejpodTaustanovenízákonaoi^meapodDájxneDcbytovýchpriestorovô. 116/1990
Z. z. v zneaí neskorfiícfa právnych predpisov a § 43, § 663 až § 720 Občianskeho zálcnnnňra

medzi
nastranejednej:

l.Obcc: POPROČ
SMlo: Školská2,04424 Poproí
Zastópený: Lng, Štefanom Jaklovským, starostom obce
IČO: 00324639
DIČ: 2020746189
Bankovéspojenie PRIMA banka Sloveasko a.s., pobočka KoSice>

.

Čfatoúítu: 0404770001/5600

ďalej lenprenajímateľ

anastranedruhej:

2. Obchodné meno: PetcrPetrík
Sídlo: Ruäová 513/50.040 11 Košice - Zäpad
IČO: 32476230
DIČ: 1025766203
Zastúpený: Petrom Petrikom

ďalejlennájomca

Menf aa ÍL V. Nájomné bod 1 &d 01.01*2016 a to nasledovne:

Nájomné sa vypoéfta vyaásobcním n^jomného za meter ävorcový prcnajímanej plochy a
ceUmvou plochou predmetu nájmu.

Roťné nájomaé za jeden mz:
2- reštauračné, pohostinské priestory. "60,70mz x 20  = J214 .*..>. . . <..>....<*.>>><><.

2- skladové priestory....................... ....... 14,20 mz x 10   = 142  aaa . . . . <>.>*>.<.>..>..*

2ostatné pricstory (sociálne zariadenie, chodba) .. 13,20 m-ŕ x 7  = 92,40  >..*.*...

Spolu: 1448,4fl 

Výška mesaônej splátky je 120,70   (slovom Jednostodvadsať cur scdemdesiat centov).

yšetky ostataé Ílánliy Zmluvy č. 3/2011 o nájme nebytovďio priestom zo dfia
01. februára2011 ostávajú nezmenené.



Tento Dodatok fi. 2 sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pojednom pre každú zo zmluvnych
strán. Tento Dodatok Ď. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po zvercjnení na web stránke obce.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok ô. 2 k Zmhive ô. 3/201 1 prečftali a na znak súhlasu
s jého obsahom ho podpísali.

V Poproči, dňa 29. decembra 2015
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