Dodatok č. 13
ku Komisionárskej zmluve o zariaďovaní záležitostí na úseku zabezpečovania výkonu inžinierskych
činností a súvisiaceho technického poradenstva, správy hnuteľného a nehnuteľného majetku
mesta a zabezpečovania prevádzkovania zverených nehnuteľností a zariadení v Priemyselnej zóne
PRIEVIDZA-ZÁPAD zo dňa 22.05.2006 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 12, uzatvorenej medzi zmluvnými
stranami:
Komttent:

Mesto Prievidza
Sídlo: Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza
Štatutár: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
IČO: 318442
DIČ: 2021162814
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava, pobočka Prievidza
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
BIC:

SUASKBX

a
Komisionár:

Prievidza Invest, s.r.o.
Sídlo: Západná ulica č. 7, Prievidza
Štatutár: Ján Dobrovodský, konateľ spoločnosti
IČO: 36355721
DIČ: 2022177212
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s., Žilina, pobočka Prievidza
IBAN: SK49 5600 0000 0090 2965 5001
BIC:

KOMASK2X

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro. vložka č. 16706/R
Zmluvné

strany

sa

dohodli

na

zmene

Komisionárskej

zmluvy,

evidovanej

pod

ČCE

457/20O6/KM/2.1.2, zo dňa 22.05.2006 v znení jej dodatkov nasledovne.
1.

Príloha č. 2 „Zoznam nehnuteľného majetku - pozemky" sa mení z dôvodu majetkoprávneho
vyporiadania časti parcely registra „E" na základe Geometrického plánu č. 316/2014 takto:
•

v časti Parcely registra „C" sa dopĺňajú pozemky:
parcela č. 8114/174, vo výmere 1006 m , orná pôda
parcela č. 8114/175, vo výmere 214 m , orná pôda
2

2

•

v časti Parcely v registra „E" sa znižuje výmera parcely č. 3226/201 sa znižuje výmera zo
7208 m na 5988 m
2

2

Súčasťou tohto dodatku je aktualizovaná Príloha č. 2, v ktorej celková výmera pozemkov ostáva
nezmenená (87 930 m ), ako aj celková hodnota spravovaného nehnuteľného majetku na účte
2

031 - Pozemky (418 053,87 eur).

2

2.

Ostatné ustanovenia Komisionárskej zmluvy zo dňa 22.05.2006 v znení jej dodatkov ostávajú
nezmenené.

3.

Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom dodatku súhlasia, jeho obsahu porozumeli a na znak
súhlasu dodatok vlastnoručne podpísali.

4.

Dodatok č. 13 nadobúda platnosť jeho podpísaním zmluvnými stranami.

5.

Dodatok č. 13 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle
mesta Prievidza.

6.

Dodatok č. 13 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá strana dostane
dve vyhotovenia.
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