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Dodatok

č. 16

k Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 1. 7. 2002 v znení jej
Dodatkov č. 1 - 15 uzatvorenej medzi stranami:
prenajímateľ:

Mesto Prievidza
Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza
Štatutárny zástupca: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
IČO: 318442
DIČ:2021162814
Bankové spojenie: V U B , a.s., pobočka Prievidza
Č. účtu 16626382/0200

nájomca:

Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.
Sídlo: Košovská cesta 1, Prievidza
Štatutárny orgán: Ing. Marián Bielický, konateľ spoločnosti
IČO: 44 776 331
IČ DPH: SK2020467350
Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Prievidza
IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8257
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vložka číslo: 2223/R
(ďalej „nájomca")

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o nájme hnuteľného a nehnuteľného
majetku zo dňa 1.7.2002 v znení jej Dodatkov č. 1 - 15 v športových zariadeniach zimného a
futbalového štadióna:
1.

V článku II. Predmet zmluvy, v bode 1. písm. a) Zoznam nehnuteľného a hnuteľného
majetku pre Zimný štadión v Prievidzi sa upravuje stav majetku:
-

Z účtu 021 - Stavby sa z dôvodu neopodstatnenej evidencie v zmysle Zápisu k evidencii
rozvádzača a trafostanice na Zimnom štadióne zo dňa 24.08.2015, vypúšťa majetok Rozvádzač a trafostanica, evidovaný pod IČ 5532, v obstarávacej cene 60 834,83 €.

Celková hodnota majetku v obstarávacích cenách po vyradení na účte 021 je 2 760 094,29 €.
2.

V článku II. Predmet zmluvy, v bode 1. písm. b) Zoznam nehnuteľného a hnuteľného
majetku pre Futbalový štadión sa na účet 021 - Stavby dopĺňa majetok „Oplotenie na
futbalovom ihrisku - Veľká Lehôtka" prislúchajúce k pozemku v k. ú. Veľká Lehôtka, pare.
č. 670, v obstarávacej cene 2 500 €.
Celková hodnota majetku v obstarávacích cenách po doplnení na účte 021 je 1 024 761,14 €.

3.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

4.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý slobodne, vážne a bez skutkového
a právneho omylu, bez nátlaku, v úplnom súlade s prejavmi zmluvných strán, nebol uzavretý
v tiesni a za nevýhodných podmienok.
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5.

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

6.

Dodatok č. 16 nadobúda platnosť jeho podpísaním zmluvnými stranami.

7.

Dodatok č. 16 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom
sídle mesta Prievidza.

8.

Dodatok č. 16 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu.
Zmluvné strany obdržia po dvoch rovnopisoch.

