Dodatok č. 30
ku Komisionárskej zmluve zo dňa 02.01.2001
o zriaďovaní záležitostí verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia
uzatvorenej podľa § 577 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi stranami:
Komitent:

Mesto Prievidza
Sídlo: Námestie slobody 14, Prievidza 971 01
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
IČO: 318 442
DIČ:2021162814
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s. Žilina, pobočka Prievidza
č. účtu: 9000098002/5600
IBAN:SK40 5600 0000 0090 0009 8002
BIC: K O M A S K 2 X
(ďalej len „komitent")
a

Komisionár: Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Sídlo : Košovská 1, Prievidza 971 01
Zastúpený : Mgr. Miroslav Procháska, konateľ spoločnosti
IČO : 31 579 183
IČ D P H : SK2020467350
Bankové spojenie : V U B , a.s.
IBAN : SK20 0200 0000 0032 1885 8257
BIC : S U B A S K B X
Registrácia: V Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vložka číslo: 2223/R
(ďalej len „komisionár")
1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutí
preddavku na :
Vybudovanie verejného osvetlenia na ulici Na Stranách v Prievidzi ( 5 svetelných
bodov ) - vo výške 5000 €,
Preddavok bude komisionárovi poskytnutý po nadobudnutí platnosti dodatku ku
Komisionárskej zmluve. Poskytnutím sa rozumie pripísanie sumy preddavku na účet
komisionára.
2. Komisionár sa v súlade s platnou zmluvou zaväzuje, že použije tieto finančné
prostriedky výhradne na realizáciu diela v zmysle bodu 1.
3. Komisionár je povinný poskytnutý preddavok do troch mesiacov od poskytnutia
zúčtovať podľa tohto dodatku č. 30 a zároveň vrátiť nevyúčtovanú časť preddavku v
tejto lehote komitentovi na účet.

4. Zúčtovanie preddavku sa vykoná faktúrou so splatnosťou do 30 dní od jej doručenia
komitentovi. Faktúra zúčtovania poskytnutého preddavku musí obsahovať:
Obchodné meno komitenta a komisionára, adresy sídiel,
Číslo zmluvy resp. dodatku, či objednávky,
Číslo faktúry (daňového dokladu),
Dátum dodania diela, vystavenia a splatnosti faktúry,
Označenie peňažného ústavu a IBAN,
Fakturovanú cenu bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
- Zúčtovanie poskytnutého preddavku,
Pečiatku a podpis oprávnenej osoby komisionára,
Súčasťou faktúry pre realizáciu osvetlenia sú nasledujúce prílohy:
a) Kópiu dodatku č. 30 ku Komisionárskej zmluve,
b) Preberací protokol diela s vyznačenou záručnou dobou, pričom dielo musí byť
vyhotovené bez vád a nedorobkov,
c) Certifikáty zabudovaných prvkov a materiálov,
d) Kópiu zápisov zo stavebného denníka,
e) Kópie revíznych správ.
f) Porealizačné zameranie diela
5. V prípade nerealizovania predmetu v zmysle bodu 1. je komisionár povinný
bezodkladne vrátiť poskytnutý preddavok na účet komitenta uvedený v záhlaví tohto
dodatku.
6. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy ostávajú nezmenené.
7. Tento Dodatok č. 30 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z toho pre obe strany po 2
vyhotoveniach.
8. Tento Dodatok č. 30 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
9. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 30 pozorne prečítali, jeho obsahu
porozumeli, a tak ako je vyhotovený, zodpovedá ich vzájomne prejavenej vôli, ktorá je
slobodná a vážna.

