d a t o k č. 2
ku Komisionárskej zmluve zo dňa 27.10.2010 v znení dodatku č. 1 uzatvorenej
medzi zmluvnými stranami:
Komitent:

Mesto Prievidza,
Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
Štatutárny zástupca: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Prievidza
Č. účtu: 16626382/0200
IČO: 318 442
DIČ: 2021162814

Komisionár:

TEZAS, spol. s r. o.
Garážová ul. č. 1, 971 01 Prievidza
Štatutárny zástupca: Ladislav Chrenko, konateľ spoločnosti
Ing. Juraj Romančák, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: UniBanka pobočka Prievidza
Č. ú. 886999/1200
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne
Odd.: Sro, vložka č.: 3521/R
IČO: 36 011 185
DIČ: S K 2020469748

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Komisionárskej zmluvy zo dňa 27.10.2010 v zne
ní dodatku č. 1, a to v článku I. Účel zmluvy sa v prílohe č. 1 mení zoznam zverené
ho majetku takto:
Z účtu 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok sa vypúšťajú vyradené plastové
kontajnery na separovaný zber v celkovej obstarávacej cene 479,76 eur, a to:
• plastový kontajer 1 100 1 pre viacvrstvové kombin. materiály farba sivá v počte
1 ks v obstarávacej cene 239,88 €, evidovaný pod IČ 9926/37,
• plastový kontajer 1 100 1 na papier farba modrá v počte 1 ks v obstarávacej cene
239,88 eur, evidovaný pod IČ 9923/44.

Ostatné ustanovenia Komisionárskej zmluvy z 27.10.2010 ostávajú nezmenené.
Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý slobodne, vážne a bez skutko
vého a právneho omylu, bez nátlaku, v úplnom súlade s prejavmi zmluvných strán, nebol
uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom dodatku súhlasia, jeho obsahu porozumeli a na
znak súhlasu doplnok vlastnoručne podpísali.
Dodatok č. 2 nadobúda platnosť jeho podpísaním zmluvnými stranami.
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Dodatok č. 2 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom
sídle mesta Prievidza.
Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu origi
nálu. Zmluvné strany obdržia po dvoch rovnopisoc
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