
 

 

 

D o d a t o k   č. 15 
 

ku Komisionárskej zmluve zo dňa 31.03.2015 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 14 

evidovanej pod ČCE 193/2015/KM/2.4.1 

uzatvorenej medzi stranami: 

 

 

Komitent: Mesto Prievidza  

 Sídlo: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, Prievidza 

Štatutárny zástupca:  JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

IČO:   318442 

DIČ:   2021162814 

Bankové  spojenie: VÚB, a.s., pobočka  Prievidza  

IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 

BIC: SUBASKBX 

 

a 

 

Komisionár: Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.  

  Sídlo: Košovská cesta  1,  971 01 Prievidza 

 Štatutárny zástupca:  Ing. Marián Bielický, konateľ spoločnosti 

 IČO:   31579183 

 IČ DPH:   SK2020467350 

 Bankové spojenie:  VÚB, a.s., pobočka  Prievidza 

 IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8257 

BIC: SUBASKBX 

 Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 

  oddiel: Sro, vložka číslo: 2223/R 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 15 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 

31.03.2015 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 14 pre miestne komunikácie s týmto znením: 

 

1. V článku I. Preambula, v bode 1.1 v Prílohe č. 1a), ktorú tvorí Zoznam nehnuteľného 

majetku na účte 021 – Stavby, sa dopĺňa majetok: 

 

 Ul . J. Jégeho – vjazd na spevnenú plochu, v celkovej obstarávacej cene 7 914,42 €, 

 Ostrovček na Ul. K. Novackého, v celkovej obstarávacej cene 12 579,34 €, 

 Šulekova ul. č. 8-10 - spevnené plochy, v celkovej obstarávacej cene 13 023,73 €, 

 Ul. M. Rázusa – spevnené plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ul. č. 17-

31, v celkovej obstarávacej cene 414 340,57 €, 

 Pod Poliankou – rekonštrukcia mostného telesa, v celkovej obstarávacej cene 

58 667,50 €, 

 Ul. energetikov pri neziskovej organizácii Nový domov – chodník, v celkovej 

obstarávacej cene 7 991,59 €, 

 Gazdovská ul. – chodník, v celkovej obstarávacej cene 6 805,56 €, 

 Gazdovská ul. – parkovacie plochy, v celkovej obstarávacej cene 14 557,87 €, 

 Gazdovská ul. – prístupová komunikácia k parkovacím plochám, v celkovej 

obstarávacej cene 38 599,66 €, 

 Ul. K. Novackého – odstavné stojisko, v celkovej obstarávacej cene 7 950,95 €, 
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 Ul. S. Chalupku 17-23 – spevnené plochy, v celkovej obstarávacej cene 16 401,51 €, 

 Vnútroblok Ul. M. R. Štefánika a Tichá ul. – spevnené plochy, v celkovej obstarávacej 

cene 12 301,13 €, 

 Ul. M. Mišíka – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 74 693,52 €, 

 Ul. B. Bjornsona – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 76 433,42 €, 

 Východná ul. – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

110 117,51 €, 

 Cesta V. Clementisa č. 388-252 – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej 

cene 20 834,71 €, 

 Rekonštrukcia mostného telesa na Košovskej ceste, v celkovej obstarávacej cene 

90 084,29 €, 

 Ul. M. Mišíka – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

46 288,09 €, 

 Traťová ul. – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 19 347,74 €, 

 Ul. M. R. Štefánika – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 21 199,58 

€, 

 Ul. M. Gorkého – rekonštrukcia parkoviska, v celkovej obstarávacej cene 53 741,98 €, 

 Spojovacia ul. – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

25 657,42 €, 

 Cesta V. Clementisa – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej 

cene 58 347,52 €, 

 Rad L. N. Tolstého – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej 

cene 28 190,17 €, 

 Ul. E. M. Šoltésovej – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej 

cene 80 017,59 €, 

 Mierové nám. – rekonštrukcia miestnej komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

44 953,52 €. 

 

Celková hodnota majetku evidovaného na účte 021 - Stavby v obstarávacej cene je 

21 654 219,28 €. 

 

2. V článku I. Preambula, v bode 1.1 v Prílohe č. 1b), ktorú tvorí Zoznam hnuteľného 

majetku na účte 023 – Dopravné prostriedky, sa vypúšťa majetok: 

 

 I.č. 62922150653 - MULTICAR PD 910 BK, v celkovej obstarávacej cene 9 965,81 €, 

 I.č. 63420230119 – Vlečka klánicová, v celkovej obstarávacej cene 597,49 €. 

 

Celková hodnota majetku evidovaného na účte 023 – Dopravné prostriedky 

v obstarávacej cene je 208 142,00 €. 

 

3. V článku I. Preambula, v bode 1.1 v Prílohe č. 1b), ktorú tvorí Zoznam hnuteľného 

majetku na účte 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí, sa vypúšťa 

majetok: 

 

 I.č. 42932651026 – Vyvetvovacia píla, v celkovej obstarávacej cene 868,02 €. 

 

Celková hodnota majetku evidovaného na účte 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory 

hnut. vecí, v obstarávacej cene je 8 574,03 €. 
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4. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom dodatku súhlasia, jeho obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu dodatok vlastnoručne podpísali. 

 

6. Dodatok č. 15 nadobúda platnosť jeho podpísaním zmluvnými stranami. 

 

7. Dodatok č. 15 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom 

sídle mesta Prievidza. 

 

8. Dodatok č. 15 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá strana 

dostane dve vyhotovenia. 

 

 

V Prievidzi dňa     V Prievidzi dňa 

 

 

 

 

 

 

Mesto Prievidza     Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. 

JUDr.  Katarína Macháčková   Ing. Marián Bielický 

primátorka mesta     konateľ spoločnosti 
 


