
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-425/2017
č.záznamu: 425/2017-003

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

informaciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorŠích predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
30.1.2018 na webovom sídle obce Poproč:

v

dodatok i{. 2 k zmluve, sp. zn.: OcU-Š-425/2017, c. záznamu: 425/2017-002

uzatvorený dňa 10.1.2018

účinnýod:31.1.2018

Zmluvné strany :

1./ Obec Poproc
v

Skolská 2, 044 24 Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., ISV Košice s.r.o.

Idanskál9,04011 Košice

zastúpená Vladimirom Surgentom, konateľom spoločnosti

Predmet dodatku c. 2:

úprava výšky nájomného za prenajímaný nebytový priestor na OľšavskeJ 24 v obci
Poproč, vo výmere 107,76 m2 , z obchodných prÍestorov na skladové priestory,
podl'a platného cenníka obce.

pbec POPROCV Poproči, dňa 30.1.2018 ^^p^^*OtecneftoÄ
Skolská 2, 04424Poproc2 ^

Eva Benfctívá

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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DODATOK Č. 2

kZmluveč. 4/2013

o nájme nebytového priestoru zo dňa 27. marca 2013
v znení Dodatku c. 1 zo dňa 28. októbra 2013

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

l.Obec: POPROC
v

Sídlo: Skolská2,04424 Poproč
Zastúpený: Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

v

ICO: 00 324 639
DIČ: 2020746189

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

ďalej lenprenajímateľ

anastranedruhej:

2. Obchodné meno: ISV Košice, s.r.o.
Sídlo: Idanská774/19,040U Košice
IČO: 46 355 766

v

DIC: 2023344796
v

IC DPH: SK2023344796

Zastúpený: Viadimírom Surgentom, konateľom spoločnosti
/

Bankové spojenie: VUB a.s.
Císlo úétu: 2936651651/0200

ďalejlennájomca

M e n í sa s účinnosťou od 01.01.2018:

cl. I. Predmet nájmu nebytových priestorov, bod 2. a to nasledovne:

Predmetom nájmu je nebytový priestor nachádzajúcÍ sa v nehnuteľnosti uvedenej
v bode 1. zmluvy pozostávajúci z:

2- skladové priestory ....................................................... 99,76 m

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívajaia i časť spoloČných priestorov, ktoré tvorí WC
a chodba o výmere 8 m2, ktorých výmeraje zahmutá do predmetu nájmu.

Celková výmera podlahovej plochy prenajímaného nebytového priestoruje 107,76 m 2



ŕ

čl. II. Účel nájmu, bod 1. a to nasledovne:

Prenajatý nebytový priestor bude nájomca využívať na nasledujúci účel: - skladové priestory.

čl. V. Nájomné, bod 1. a to nasledovne:

Nájomné sa vypočíta vynásobením nájomného za meter šťvorcový prenajímanej plochy
a celkovou plochou predmetu nájmu.

Rocné nájomné za jeden m2:

2- skladové priestory 10,00   x 99,76 m 997,60  
2 -- ostatné priestory 7,00   x 8,00 m2 = 56,00  

Spolu: 1 053,60  

Spolu slovom: Jedentísíqsäťdesiattri eur šesťdesiat centov

Výška mesačnej splátkyje 87,80   (slovom Osemdesiatsedem eur a osemdesiat centov).

Nájomné je nájomca povinný platiť vždy do 10 dní prísluŠného mesiaca na základe faktúry
vystavenej prenajímateľom. Za obdobie I. štvrťroka bude faktúra za nájom vystavená
v mesiaci marec.

Všetky ostatné články Zmluvy č. 4/2013 o nájme nebytového priestoru zo dňa
27. marca 2013 ostávajú nezmenené.

Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zo zmluvných
strán.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci
deň po zverejnení na web stránke obce.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 2 k Zmluve č. 4/2013 preČítali a na znak súhlasu
s jeho obsahom ho podpísali.
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