
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproé, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-454/2018
č.záznamu: 454/2018-001

Zápis 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 zverejniladňa
7.12.2018 na webovom sídle obce Poproč:

v

Dodatok k zmluve sp. zn.: OcU-Š-454/2018

uzatvorený dňa 7.12.2018

účinnýod: 8.12.2018

zmluvné strany:

1./ObecPoproí
y

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

2., AGRI CS Slovakia s.r.o.

Zlatomoravecká cesta 504, 949 01 Nitra

zastúpená Ing. Tomášom Chovancom

Predmet dodatku:

- zmena lehoty pbienia predmetu zmluvy

VPoproČi, dna7.12.2018

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



Dodatok Č. 2

Kúpnej zmluvy č. Z201812151^Z

(ďalej "Zmluva")
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

medri

Obchodné meno: AGRI CS Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Zlatomoravecká cesta 504, 94901 Nitra, Slovenská republika
Statutámy orgán: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ing. Martin Rada, Karel PleŠinger - konatelia
100:31421105

Y

DIC:
v

IC DPH: SK2020395839
Bankové spojenie:
Čísloúčtu:

/ďalej len predávajúci/
a

Obchodnémeno:ObecPoproô
Sldlo:Skolska 632/2, 044 24 Poproc
Statutámy orgán: Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce
ICO: 00324639

v

DIC:2020746189

Bankové spojenie:
w

Císlo účtu:

/ďalejlenkupujúci/

sa dohodli na nasledovnej zmene Kúpnej zmluvyč. Z20181215LZ uzavretej dňa: 20.3.2018
prostredníctvom elelctronického trhoviska.

v

Ustanovenie bodu 3.2.Čas/Iehota plnenia zmluvy, Časti III. - Zmluvné podmienky sa mení nasledovne:

" 02.01.2019 - 30.04.2019"

V Poproči, dňa: ..^.?.././:...WC^ .4^,
*t

v fdňa

2
^

za kupujúceho: za predávajúceho:
>

v
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