
Obec Poproč
v

Obecný úrad PoproČ, Skolská 2, 044 24 Poproč
sp. zn.: OcU-I-493/2018
č. záznamu: 493/2018-001

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

Ínformáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejn la dňa
25.1.2019 na webovom sídle obce Poproč:

Dodatokc.2kzmluve, sp.zn.: OcU-I-493/2018

uzatvorený dňa 31.12.2018

účinnýod: 26.1.2019

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč
v

Skolská2,04424Poproč

zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., STALA s.r.o.

Sadová 34, 044 24 Poproč

zastúpená Jánom StropkaÍom

Predmet dodatku:

- úprava trvania zmluvy - na dobu určitú a to od 1.1.2019 do doby schválenia zámem
prenajať predmetný majetok OZ

VPoproČi, dňa 25.1.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



o^- / ^/^

DODATOKč.2

kZmIuveč. 2/2013
o nájme nebytového priestoru zo dňa 23. januára 2013

v znení Dodatku č. 1 20 dňa 02. januára 2014

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 Obcianskeho zákonmka

medzi
nastranejednej:

w

1. Obec: POPROC
v

Sídlo: Skolská 2, 044 24 Poproč
Zastúpený: Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce
IČO: 00 324 639

y

DIC: 2020746189
Bankovéspojeme: PRIMA banka Slovensko a.s., pobočka Košice
Císlo úctu: 0404770001/5600

ďalej lenp ren aj ím a tel >

anastranedruhej:

2. Obchodné meno: STALA s.r.o*
Sídlo: Sadová 34/507, 044 24 Popročv

ICO: 45 554 501
y

IC DPH: SK2023048995
Zastúpený: Jánom Stropkaiom, konateľom spoločnosti

ďalej lennáj om c a

M e n í sa čl. IX. Trvanie zmluvy a to nasledovne:

^^^Í^lÍ^^Íľ"^o!!,u,^SiSlítľ^)di-LL^019_^° doby schválenia zámeru prenajať
predmetný majetok Obecným zastupiteľstvom obce Poproč.

ynšie?LT-ta^é.články zmluvy č-2/2013 ° náJme nebytového priestoru zo dňa 23. januára
2013 ostávajú nezmenené.

Tento dodatok sa vyhotoyuje y dvoch exemplároch po jednom pre každú zo zmluvných
strán. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami aúčinnosť
nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke obce PoproČ.

Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok ku zmluve č. 2/2013 prečítali a na znak súhlasu
sjeho obsahom ho podpísali.

VPoproči, dna31.12.2018

&*í r . ^l

prenajímateľ / t

najomca


