
Dodatok č. 2 

k Zmluve o využívaní stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia reflektorov 

v meste Prievidza zo dňa 19.5.2016 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Účastník č. 1:   Technické služby mesta Prievidza 

Sídlo: Košovská 1, 971 01 Prievidza 

IČO: 31 579 183 

DIČ: 2020467350 

IČ DPH: SK2020467350 

IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8257 

zast.: Ing. Marián Bielický – konateľ spoločnosti 

 (ďalej len „Účastník č. 1“) 

 

Účastník č. 2:   Development & Property, s.r.o. 

sídlo: Štúrova 12, 811 02 Bratislava-Staré Mesto  

IČO: 47 230 100 

DIČ: 2023826442 

IČ DPH: SK2023826442 

IBAN: SK75 0900 0000 0050 4542 2031 

zast.: Ing. Jozef Šipek – konateľ spoločnosti 

 (ďalej len „Účastník č. 2“) 

 

Článok II. 

Predmet dodatku 

 

1) Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o využívaní stĺpov verejného 

osvetlenia za účelom umiestnenia reflektorov v meste Prievidza zo dňa 19.5.2016 

 v zmysle Čl. VI. Záverečné ustanovenia ods. 2, s týmto obsahom: 

Článok III. Cena a platobné podmienky ods. 2 znie nasledovne: 

„Odplata za poskytnutie stĺpov verejného osvetlenia na umiestnenie reflektorov bola 

dohodnutá vo výške 2,88 € + DPH/1 stĺp verejného osvetlenia mesačne.“ 

2) Článok IV. Doba platnosti zmluvy a spôsob jej ukončenia ods. 1 znie nasledovne: 

„Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to konkrétne do 31.5.2022. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Dodatok č. 1 k Zmluve o využívaní stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia 

reflektorov v meste Prievidza nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom 

sídle objednávateľa. 



2) Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, 

z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. 

3) Všetky ostatné náležitosti okrem zmien v tomto dodatku sa riadia Zmluvou o 

využívaní stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia reflektorov v meste 

Prievidza zo dňa 19.5.2016 

4) Strany sa na uzavretí Dodatku č. 2 dohodli slobodne, vážne, bez uvedenia do právneho 

omylu, pričom jeho zneniu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.  

5) Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo 

potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V Prievidzi, dňa  

 

Účastník č. 1                                                                Účastník č. 2 

 

 

 

 

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

              Ing. Marián Bielický                                                    Ing. Jozef Šipek 

               konateľ spoločnosti                                                  konateľ spoločnosti 

            Technické služby mesta                                        Development & Property, s.r.o. 

                   Prievidza, s.r.o. 

 

 

        

 


