
3311 ml ^odatok č. 24 
ku Komisionárskej zmluve zo dňa 02.01.2001 

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

Komitent: Mesto Prievidza 
Sídlo: Námestie slobody 14, Prievidza 971 01 
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčkova, primátorka mesta 
Bankové spojenie: VUB, pobočka Prievidza, č.ú. 16626-382/0200 
IČO: 318 442 

(ďalej len „komitent") 

Komisionár: UNIPA spol. s.r.o. 
Sídlo: Košovská 1, Prievidza 971 01 
Zastúpená: Mgr. Miroslavom Procháskom, konateľ spoločnosti 
IČO: 31 579 183 
IČ DPH: SK2020467350 
Bankové spojenie: Tatra banka,a.s., pobočka Prievidza 
č. účtu:2628541856/1100 
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 2223/R 

(ďalej len „komisionár") 

1. V zmysle ČI. IV komisionárskej zmluvy v znení neskorších doplnkov 1 až 23 
a v zmysle uznesenia MsR č. 111/13 zo dňa 18.3.2013 na realizáciu osvetlenia 
pamiatok v meste Prievidza, v spojitosti s uznesením MsZ č. 168/2013 zo dňa 
26.3.2013 bola v rámci I. úpravy programového rozpočtu mesta Prievidza pre rok 
2013 schválená finančná čiastka: 

a) V Programe 12. Prostredie pre život, podprogram 10. Verejné osvetlenie, položka 
06.4.0 Transfer na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste Prievidza - Kostola 
najsvätejšej Trojice a Kostola sv. Bartolomeja vo výške 6200 € slovom šesťtisíc 
dvesto eur. 

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

a 

3. Komitent sa zaväzuje, že poukáže na účet komisionára sumu 6200 € podľa 
vystavených faktúr od komisionára. Faktúry sú splatné 14 dní od ich doručenia 
komitentovi. 
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4. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy ostávajú nezmenené. 

5. Tento Dodatok č. 24 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z toho pre obe strany v 2 
vyhotoveniach. 

6. Tento Dodatok č. 24 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 24 pozorne prečítali, jeho obsahu 
porozumeli, a tak ako je vyhotovený zodpovedá ich vzájomne prejavenej vôli, ktorá je 
slobodná a vážna. 

1 k JON 2013 
V Prievidzi dňa V Prievidzi dňa 

primátorka mesta konateľ spoločnosti 


