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D o d a t o k č. 1
ku Komisionárskej zmluve zo dňa 24.01.2012 uzatvorenej medzi
1.

Mesto Prievidza,
Sídlo: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
Štatutárny zástupca: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s., Žilina, pobočka Prievidza
Č. účtu: 9000098002/5600
IČO:
318 442
DIČ:
2021162814
(ďalej len „komitent")

2.

UNIPA, spol. s r.o.
Sídlo: Košovská cesta 1, Prievidza
Štatutárny zástupca: Bc. Miroslav Procháska, konateľ spoločnosti
IČO: 31579183
IČDPH: SK2020467350
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., pobočka Prievidza
Číslo účtu: 2628541856/1100
Registrácia: V obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne,
oddiel: Sro, vložka číslo 2223/R
(ďalej len „komisionár")

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 ku Komisionárskej zmluve zo
dňa 24.01.2012s týmto znením:
1.

V Článku I. Preambula, v bode 1.1 sa druhá veta nahrádza novým znením:
„Takýmto majetkom je aj hnuteľný a nehnuteľný majetok:
a) podľa špecifikácie v prílohe č. 1 k tejto Komisionárskej zmluve, ktorú tvorí
Pasportizácia verejných trávnatých plôch v obvode mesta Prievidza, stav
v roku 2011, vypracovaná spoločnosťou A - G E O T A T R Y , s.r.o., Svit,
b) hnuteľný majetok, zoznam ktorého tvorí prílohu č. 2 k tejto Komisionárskej
zmluve."

2.

Ostatné ustanovenia Komisionárskej zmluvy zo dňa 24.01.2012 ostávajú nezme
nené.

3.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý slobodne, vážne a bez
skutkového a právneho omylu, bez nátlaku, v úplnom súlade s prejavmi zmluvných
strán, nebol uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok.

4.

Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom dodatku súhlasia, jeho obsahu porozume
li a na znak súhlasu doplnok vlastnoručne podpísali.

5.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpísaním zmluvnými stranami.

6.

Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle mesta Prievidza.

7.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu
originálu. Zmluvné strany obdržia po dvoch rovnopisoch.

