
Obec PoproČ
y.

Obecný úrad Poprqé, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp.zn.:S-909/2015

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 doplnení 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:

dodatok c. 1 k zmluve, í. dodatku Š-909/2015

uzatvorenú dňa 29.12.2015

účinnú odo dňa : 24.2.2016

zmluvné strany :

1./ Obec Poproč
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., Jarmila Sklenková

y

Skolská 8, 044 24 Poproč

zastúpená Jarmilou Sklenkovou

Predmet dodatku č.l:

zmena využívania nebytového priestoru podľa rozsahu živnosti zmena
predávaného sortimentu.
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Obec POPROČ
V Poproči, dňa 23.2.2016 Obecný úrad Poprbč

*,

úsek Obecného úradu
Skolská 2, 044 24 Poproč3

Eva Beiaŕová

zamestnanec obce póverený zverejňovaním^
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DODATOKČ.1

kZmluveí. 3/2012
o nájme nebytového priestoru zo dňa 25. januára 2012

uzatvorenej podTa ustanoveni zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov Ô. 116/1990
2. z. v znení neskorSích piávnych predpisov a§43, § 663 aŽ § 720 Občianskeho zákonaíka

medzi
na stranejedng:

1. Obeci POPROČ
Síďo: Školská2,04424Poproč
Zastópený: Ing. Štefanom Jaklovským, staiostom oboe
IČO: 00324639
DIČ: 2020746189

BuikovéBpojenie: PRIMA banka Slovensko a.s., poboôka KoSice
Čísloáítu: 0404770001/5600

ďalej lenp renaj ímateľ

a na stranc diuhq:

2. Obchodné mcnoi Jannila Sklenkoví
Sídlo: Školská 631/8,044 24 Poproi
IČO: 37264915
Dlé: 1044861323

Zastúpený: Jarmílou Sklenkovou

ďalej lenn ájomca

McnJ sa ÍL II. Úíel nájmu bod 1 a to nasledovne:

Prenajatý nebytový priestor bude nájomca využívaf na nasledujúci účd: - vrozsahu
povolenej živnosti - predajňa mäsa amasovýcfa výrobkov, predajéa knnív urŕených pre
zvieratá chované v domácich podmienkach, doplnkových, mmerálnych, vitamínových krmív,
kŕmitiek a napájačiek, produktov pce psy, maČky, hlodavce, lytíčky a rfizny dophikový tovar.

Všefky ostatné Články Zmluvy ô. 3/2012 o nájme nebytového priestoru zo dňa
25.janudra 2012 ostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zo zmluvných
strin. Tento Dodatok Í. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a úôinnosť
nasledigúci deň po zvercjnení na web stránke obce.

Zmluvné strany prchlasujú, že si Dodatok Č. 1 k Zmluve Č. 3/2012 prečítali a na znak súhlasu
sjeho obsahom ho podpísali.
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