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č. 9

ku Komisionárskej zmluve zo dňa 24.01.2012 v znení Dodatkov č. 1 až 8
evidovanej pod ČCE 60/2012/KM/2.4.1
uzatvorenej medzi stranami:

1.

Mesto Prievidza,
Sídlo: Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
IČO: 318 442
DIČ: 2021162814
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, pobočka Prievidza
IBAN: SK40 5600 0000 0090 00009 8002
BIC:
KOMASK2X

2.

Technické služby mesta Prievidza, s. r.o.
Sídlo: Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza
Štatutárny orgán: Ing. Marián Bielický, konateľ spoločnosti
IČO: 31579183
IČ D P H : SK2020467350
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Prievidza
IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8257
BIC:
SUBASKBX
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sro, vložka číslo 2223/R

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 9 ku Komisionárskej zmluve, evi
dovanej pod ČCE 60/2012/KM/2.4.1, zo dňa 24.01.2012 v znení Dodatkov č. 1 až 8
s týmto obsahom:
1.

V Prílohe č. 1 sa do zoznamu nehnuteľného majetku evidovaného na účte 021 Stavby dopĺňa majetok na úseku prevádzky, údržby a rekonštrukcie detských ih
rísk, pieskovísk a športových ihrísk, a to:
•

Exteriérové fitnes ihrisko pri Riečnej ul., evidované pod inv. číslom 11757,
v obstarávacej cene 7 660,99 eur.

Celková hodnota majetku na účte 021 - Stavby po doplnení je 377 491,48 eur.
2.

V Prílohe č. 2 sa do zoznamu hnuteľného majetku, súvisiaceho s prevádzkou,
údržbou a rekonštrukciou detských ihrísk, pieskovísk a športových ihrísk na účte
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí dopĺňa majetok:
•

Exteriérové fitnes ihrisko pri Riečnej ul. - fitnes zostavy, evidované ako sú
bor hnuteľných vecí pod inv. číslom 11758, v obstarávacej cene 14 506,80
eur.

Celková hodnota majetku v Prílohe č. 2 po doplnení na účte 022 - Samostatné
hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí je 206 594,46 eur.
3.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy ostávajú nezmenené.
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4.

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

5.

Dodatok č. 9 nadobúda platnosť jeho podpísaním zmluvnými stranami.

6.

Dodatok č. 9 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
na webovom sídle mesta Prievidza.

7.

Dodatok č. 9 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá
strana dostane dve vyhotovenia.
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