
 

 

D o d a t o k   č. 16 
 

ku Komisionárskej zmluve zo dňa 31.03.2015 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 15 

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. 16 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 

31.03.2015 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 15 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: 

 

 Rekonštrukcia pravej strany chodníka na Lúčnej ul., v celkovej obstarávacej cene 

24 651,17 €, 

 Rekonštrukcia  ľavej strany chodníka na Lúčnej ul. a časť chodníka na Ul. 

stavbárov, v celkovej obstarávacej cene 242 372,74 €, 

 Rekonštrukcia komunikácie na Ul. J. Francisciho, v celkovej obstarávacej cene 

189 021,32 €, 

 Bezbariérová úprava chodníka na Nábrežnej ul., v celkovej obstarávacej cene 

2 577,60 €, 

 Rekonštrukcia chodníka od Cesty Vl. Clementisa k novej pobočke pošty, 

v celkovej obstarávacej cene 9 482,76 €, 

 Uzavretie priechodného chodníka na Ul. K. Novackého, v celkovej obstarávacej 

cene 7 032,80 €, 

 Spevnené plochy na Ul. M. Hodžu č. 10 a č. 16, v celkovej obstarávacej cene 

6 138,28 €, 

 Spevnené plochy na Lúčnej ul., v celkovej obstarávacej cene 9 405,74 €, 

 



 

 

2 

 

 Spevnené plochy na Nábr. sv. Cyrila č. 9, v celkovej obstarávacej cene 7 664,82 

€, 

 Spojovací chodník od Ul. A. Škarvana k Nábr. sv. Cyrila, v celkovej obstarávacej 

cene 4 452,06 €, 

 Hlboká ul. – rekonštrukcia komunikácie I. etapa, v celkovej obstarávacej cene 

42 651,33 €, 

 Ul. D. Krmana – rekonštrukcia komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

112 757,17 €, 

 Ul. A. Mišúta – rekonštrukcia komunikácie, v celkovej obstarávacej cene 

90 850,18 €, 

 Ul. S. Chalupku – rekonštrukcia chodníka, v celkovej obstarávacej cene 

246 704,52 €, 

 Rekonštrukcia spevnených plôch Na karasiny č. 5304, č. 5306, č. 5307 a č. 5308, 

v celkovej obstarávacej cene 335 254,83 €, 

 Spevnené plochy na Ul. F. Madvu, v celkovej obstarávacej cene 11 352,41 €, 

 Spevnené plochy a chodník pred piatym bytovým domom na Gazdovskej ul., 

v celkovej obstarávacej cene 80 430,72 €. 

 

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

23 077 019,73 €. 

 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

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

znak súhlasu dodatok vlastnoručne podpísali. 

 

4. Dodatok č. 16 nadobúda platnosť jeho podpísaním zmluvnými stranami. 

 

5. Dodatok č. 16 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom 

sídle mesta Prievidza. 

 

6. Dodatok č. 16 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 


