
DOjpATOK č. 23 
ku Komisionárskej zmluve zo dňa 02.01.2001 

o zariaďovaní záležitostí verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia, 
uzatvorenej v zmysle §577 a násl. Obchodného zákonníka medzi stranami: 

Komitent: Mesto Prievidza 
sídlo: Námestie Slobody 14, Prievidza 971 01 
zastúpené: JUDr. Katarínou Macháčkovou - primátorka mesta 
bankové spojenie: VÚB, pobočka Prievidza, č. ú. 16626-382/0200 
IČO: 318 442 

a 

Komisionár: UNIPA spol. s r.o. 
sídlo: Košovská 1, Prievidza 971 01 
zastúpená.: Bc. Miroslavom Procháskom - konateľ spoločnosti 
IČO: 31 579 183 
IČ DPH: SK2020467350 
bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., pobočka Prievidza 
číslo účtu: 2628541856/1100 

zapísaná v Obchodnom registri OS Trenčín oddiel Sro 
vložka číslo: 2223/R 

1. V zmysle ČI. IV komisionárskej zmluvy v znení neskorších doplnkov 1 až 21 
a v zmysle uznesenia MsZ č. 219/12 zo dňa 28.8.2012 bola v rámci II. úpravy 
programového rozpočtu mesta Prievidza pre rok 2012 schválená finančná čiastka: 

a) V programe 12. Prostredie pre život, podprogram 7. Správa a údržba verejných 
priestranstiev, položka 06.2.0 Realizácia novej prípojky el. energie na Námestí 
slobody vo výške 10 000,— €, slovom desaťtisíc eur. Čiastka je určená na výmenu 
dvoch rozvádzačov, projektovú dokumentáciu prípojky a realizáciu novej prípojky 
elektrickej energie na Námestí slobody v Prievidzi. 

b) V programe 12. Prostredie pre život, podprogram 10. Verejné osvetlenie, položka 
06.4.0 Rozšírenie V O v Prievidzi vo výške 10 000,-- €, slovom desaťtisíc eur. 
Čiastka je určená na rozšírenie verejného osvetlenia v týchto častiach mesta 
Prievidza: 
- Námestie J.C. Hronského pred hotelom Magura, 
- chodník spájajúci Ulicu stavbárov a Ul . T. Vansovej, 
- chodník od Ul . P. Dobšinského smerom k Pošte 6. 

2. Komisionár sa v súlade s platnou zmluvou zaväzuje, že použije tieto finančné 
prostriedky na realizáciu prác v zmysle bodu 1 tohto dodatku. 



3. Komitent sa zaväzuje, že poukáže na účet komisionára sumu 20 000,— € podľa 
vystavených faktúr od komisionára. Faktúry sú splatné 14 dní od ich doručenia 
komitentovi. 

4. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy ostávajú nezmenené. 

5. Tento Dodatok č. 22 je vypracovaný v 4 rovnopisoch, z toho pre obe strany v 2 
vyhotoveniach. 

6. Dodatok č. 22 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami 
a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po 
dni jeho zverejnenia povinnou osobou. 

V Prievidzi dňa ...M-V.:.^.1.!. V Prievidzi dňa JjjJ.:M.ý2-.. 
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primátorka mesta 
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Bc. Miroslav Procháska 
konateľ spoločnosti 


