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20 íl I Dodatok č. 3 
ku KomisioAárskei zmluve v znení Dodatku č.l a Dodatku č. 2 

evidovanej pod ČCE 60/2012/KM/2.4.1 
uzavretej podľa § 577 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

medzi 

Mesto Prievidza 
Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza 
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
IČO: 00 318 442 
DIČ:2021162814 
Bankové spojenie: Primabanka Slovensko, a.s. Žilina, pobočka Prievidza 

č. účtu: 9000098002/5600 

(ďalej len „komitent") 

a 

UNIPA spol. s.r.o. 
Sídlo: Košovská 1, Prievidza 
Štatutárny orgán: Bc. Miroslav Procháska, konateľ 
IČO: 31 579 183 
IČ DPH: SK2020467350 
Bankové spojenie: Tatra banka,a.s.Žilina, pobočka Prievidza 

č.účtu:2628541856/1100 
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 

oddiel: Sro, vložka číslo: 2223/R 

(ďalej len „komisionár") 

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 3 ku Komisionárskej zmluve v znení Dodatku č. 1, a 
Dodatku č. 2, evidovanej pod ČCE 60/2012/KM/2.4.1 zo dňa 24. 01. 2012 v súlade s jej 
Článkom VI. bod 6.1 s týmto obsahom : 

1. Vzhľadom na skutočnosť, že v čase podpisu Dodatku č. 2 nebola zo strany 
„komitenta" splnená podmienka doplnenia Prílohy č. 1, ktorá tvorí zoznam 
nehnuteľného majetku, a Prílohy č. 2, ktorá tvorí zoznam hnuteľného majetku, ako aj z 
dôvodu, že vzhľadom na ročné obdobie je potrebné bezodkladne plniť úlohy na úseku 
údržby a opravy verejnej zelene a súvisiacich zariadení sa zmluvné strany dohodli na 
tom, že tieto prílohy budú doplnené dodatočne v časovom horizonte 3 mesiacov odo 
dňa podpisu tohto dodatku. 

2. V období od podpisu Dodatku č. 2 ku Komisionárskej zmluve, do doplnenia Prílohy č. 
1 a Prílohy č. 2 v termíne uvedenom v bode 1. tohto dodatku, je „komisionár" povinný 
plniť úlohy vyplývajúce z ČI. 3 Dodatku č. 2 ku Komisionárskej zmluve len v rozsahu 



-2-

pasportu verejnej zelene, ktorý bol zmluvným stranám známy v čase uzatvorenia tohto 
dodatku. 

3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

4. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, 
z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 pozorne prečítali, jeho obsahu 
porozumeli, a tak ako je vyhotovený zodpovedá ich vzájomne prejavenej vôli, ktorá je 
slobodná a vážna. 

V Prievidzi dňa 
0 4 APR. 2013 

V Prievidzi dňa 
/ < ~ ^ X UNIPA spol. s R-o. 

Bc. Miroslav Procháska 
konateľ spoločnosti primátorka mesta 


