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Dodatok č. 3 
-ku4d)misionárskej zmluve zo dňa 31.03.2015 

evidovanej pod ČCE 193/2015/KM/2.4.1 
uzatvorenej medzi stranami: 

Komitent: Mesto Prievidza 
Sídlo: Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza 
Štatutárny zástupca: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
IČO: 00 318 442 
DIČ:2021162814 
Bankové spojenie: V U B , a.s., pobočka Prievidza 
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
BIC: S U B A S K B X 

(ďalej len „komitent") 

a 

Komisionár: Technické služby mesta Prievidza, s. r. o. 
Sídlo: Košovská cesta 1, Prievidza 971 01 
Zastúpený: Ing. Marián Bielický, konateľ spoločnosti 
IČO: 31 579 183 
IČ PDH: SK2020467350 
Bankové spojenie: VÚB, 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") 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 2 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 31.03.2015 
s týmto znením: 

1. Článok II. Predmet zmluvy ods. 2.3 sa mení nasledovne: 
Komisionár sa zaväzuje zariadiť pre komitenta záležitosti v oblasti správy, prevádzky údržby 
miestnych komunikácií, najmä: 
a) opravy ciest, chodníkov, námestí a verejných priestranstiev charakteru komunikácie, verejných 
schodov, nadchodov a podchodov, zastávok M H D , zábradlí, 
b) prevádzku, čistenie, opravy, údržbu cestných vpustov a líniových odvodňovacích žľabov, 
c) prevádzku, čistenie, opravy, údržbu fontán a pitných fontán a zároveň uhrádza odplatu vodného 
a stočného a energii spojených s prevádzkou fontán 
d) zriaďovanie, prevádzku, čistenie, údržbu odstavných plôch, spevnených a parkovacích plôch, 
e) čistenie a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, námestí, verejných priestranstiev 
charakteru komunikácie, zabezpečovanie zjazdnosti ciest a schodnosti chodníkov a verejných 
priestranstiev, lávok pre peších, verejných schodov a zastávok M H D vrátane zabezpečovania 
zimnej údržby, 
f) poskytnutie súčinnosti mestu Prievidza pri evidovaní, kontrole a preberaní stavebných prác 
vyplývajúcich z rozkopávkových povolení miestnych komunikácií, 
g) zabezpečenie a udržiavanie vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácii 
(existujúce a nové) 
h) zabezpečenie, montáž a demontáž nového zvislého dopravného značenia miestnych 
komunikácií a odstraňovanie existujúceho zvislého dopravného značenia, 



i) zabezpečuje opravy poškodeného zvislého dopravného značenia bez nutnosti výmeny 
dopravného značenia a jeho súčastí a úpravu zelene v jeho okolí na miestnych komunikáciách tak, 
aby bola vždy zabezpečená viditeľnosť dopravného značenia 
j) zabezpečenie označovania a odstraňovania havarijných stavov a rôznych prekážok na miestnych 
komunikáciách, 
k) zabezpečenie uplatňovania nárokov na náhradu škody, resp. odstránenie zavinených poškodení 
zvereného majetku, 
1) zabezpečenie spolupráce pri objasňovaní priestupkov na miestnych komunikáciách a verejných 
priestranstvách, 
m) zabezpečuje odvoz odpadu z jarného upratovania mesta, 
n) evidovanie, vyhodnocovanie a zabezpečovanie požiadaviek a sťažností obyvateľov, poslancov 
MsZ, výborov volebných obvodov a ich overovanie v teréne v oblasti zverených činností 
2. Článok IV. Odplata a jej splatnosť ods. 4.4 sa mení nasledovne: 
Komitent sa zaväzuje poskytovať paušálnu odplatu komisionárovi za zriaďovanie záležitostí 
vymedzených v Článku II. Predmet zmluvy bod 2.3 písmeno c), d) e), f), g), i), j), k), 1), m), n) 
tejto zmluvy mesačne vo výške 1/12 ročnej odplaty schválenej v rozpočte mesta pre príslušný rok, 
vždy do 10. dňa v mesiaci, pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak. 
Za zariaďovanie záležitostí vymedzených v Článku II. Predmet zmluvy bod 2.3 písmeno a), b), h) 
tejto zmluvy bude komisionárovi poskytnutá odmena na základe objednávok komitenta 
vystavených v zmysle Prílohy č. 2 určujúcej jednotkové ceny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy. Na základe objednávky vystaví komisionár faktúru v súlade s bodmi 4.7 a 4.8 tejto 
zmluvy. 
K zmene výšky odplaty môže dôjsť aj na základe kontroly vykonanej v zmysle bodu 4.3 tejto 
zmluvy, alebo v dôsledku zmeny výšky odplaty v schválenom rozpočte mesta pre príslušný 
rozpočtový rok. Schválenie výšky odplaty podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva (rozpočet 
mesta Prievidza). 
3. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy ostávajú nezmenené. 
4. Tento Dodatok č. 3 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z toho pre obe strany po 2 

vyhotoveniach. 
5. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 
6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 pozorne prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, a tak ako je vyhotovený, zodpovedá ich vzájomne prejavenej vôli, ktorá je 
slobodná a vážna. 

V Prievidzi dňa V Prievidzi dňa .JÍÉh.RÍP 


