
Dodatok č. 5 

k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní reklamnej činnosti 

 

zo dňa 11.2.2008 uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a v znení neskorších 

dodatkov medzi stranami: 

 

Strana č. 1                 Technické služby mesta Prievidza s.r.o. 

                                    zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín 

                                    Oddiel: Sro                  Vložka číslo: 2223/R 

                                    sídlo: Košovská 1, Prievidza 971 01 

                                    IČO: 31 579 183 

                                    IČ DPH: SK2020467350 

                                    bankové spojenie: VÚB, a.s.            

                                    IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8257 

                                    zast.: Ing. Marián Bielický  – konateľ spoločnosti 

 

Strana č. 2                 značenie.sk, s.r.o. 

                                    zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín 

                                    Oddiel: Sro                  Vložka číslo: 33801/R 

                                    sídlo: Východná 301/40, Prievidza 971 01 

                                    IČO: 50 577 557 

                                    IČ DPH: SK2120375389 

                                    bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 

                                    IBAN SK7211000000002947030316 

                                    zast.: Ing. Jaroslav Mäsiar – konateľ spoločnosti  

 

V zmysle čl. VI, ods. 4 Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní reklamnej činnosti zo dňa 11.2.2008  

a jej dodatkov sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách: 

 

1. Článok IV. ods. 1 sa nahrádza nasledovným znením: 

„Odplata za poskytnuté plnenie bola stranami dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov takto: 

a) Ročná odplata za poskytnutie stĺpov verejného osvetlenia a prípadných ďalších stĺpov na 

osadenie tabúľ vo výške 66,65 €/ks + DPH za každú osadenú tabuľu JMNS. 

b) Odplata za montáž tabúľ JMNS na základe kalkulácie vo výške 23,30 €/ks + DPH. 

c) Odplata za demontáž tabúľ JMNS vo výške 14,10 €/ks + DPH.“ 

 

2. Čl. V., ods. 1 sa mení nasledovne: 

„Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, konkrétne do 31.12.2021.“ 

 

3. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

4. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom 1.1.2020 

 

5. Tento Dodatok č. 5 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 

zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. 

 



6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento dodatok č.5 

uzatvárajú slobodne, vážne, určito, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

Obsahu dodatku porozumeli a v plnom rozsahu s ním súhlasia. Na znak súhlasu s týmto 

Dodatkom tento dobrovoľne a vlastnoručne podpisujú. 

V Prievidzi, dňa  

Strana č. 1                                                                  Strana č. 2 

 

 

 

 

............................................................                     ........................................................... 

              Ing. Marián Bielický                                                          Ing. Jaroslav Mäsiar 

               konateľ spoločnosti                                                         konateľ spoločnosti 

           Technické služby mesta                                                        značenie.sk, s.r.o. 

                  Prievidza s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
      
 


