
 

 

D o d a t o k   č. 31 
 

ku Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov 

zo dňa 02.01.2001 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 30 

uzatvorenej medzi stranami: 
 
 

Prenajímateľ: Mesto Prievidza  

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

 Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka  mesta 

 IČO: 00318442 

 DIČ: 2021162814 

 VÚB, a. s. pobočka Prievidza, č. ú. 16626-382/0200 

 IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 

 BIC KOD: SUBASKBX 

 (ďalej „prenajímateľ“) 

 

a 

 

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

 Sídlo:  Košovská cesta 1, Prievidza 

 Štatutárny orgán: Ing. Marián Bielický, konateľ spoločnosti 

 IČO:  44 776 331 

 IČ DPH: SK2020467350 

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

 IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8257 

 Zapísaný:  V Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 

 oddiel: Sro, vložka číslo: 2223/R 

 (ďalej „nájomca“) 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 31 ku Zmluve o nájme hnuteľného 

a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov zo dňa 2.1.2001 v znení jej Dodatkov 

č. 1 až č. 30 pre verejné osvetlenie mesta s týmto obsahom: 

 

1. V článku II. Predmet zmluvy ods. 1. písm. c) v prílohe č. 1 na majetkovom účte 021 -  

Stavby sa dopĺňa majetok: 

 

 Gazdovská ulica – osvetlenie pred bytovým domom č. 3010/5A a 5B, v celkovej 

obstarávacej cene 4 980,94 €, 

 Svätoplukova ulica – osvetlenie dvora č. 22, v celkovej obstarávacej cene 2 592,24 €, 

 Ul. A. Rudnaya – osvetlenie dvora č. 13 a 15, v celkovej obstarávacej cene 5 996,30 €. 

 

Celková hodnota majetku na účte 021 - Stavby v obstarávacej cene je 3 770 975,08 €. 

 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
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3. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom dodatku súhlasia, jeho zneniu porozumeli a na 

znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

 

4. Dodatok č. 31 nadobúda platnosť jeho podpísaním zmluvnými stranami. 
 

5. Dodatok č. 31 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom 

sídle mesta Prievidza. 

 

6. Dodatok č. 31 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá 

zmluvná 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 


