
Dodatok č. 6 

k Nájomnej zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 01.06.2005 
v znení jej doplnkov č. 1-5 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: 

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

nájomca: UNIPA, spol. s r.o. 
Košovská cesta 1, Prievidza 
Štatutárny zástupca: Bc. Miroslav Procháska, konateľ spoločnosti 
IČO: 31579183 
IČDPH: SK2020467350 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., pobočka Prievidza 
Číslo účtu: 2628541856/1100 
Registrácia v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne 
Oddiel: Sro, vložka číslo 2223/R 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Nájomnej zmluvy o nájme hnuteľného a nehnuteľného 
majetku zo dňa 01.06.2005 v znení jej doplnkov č. 1-5 v športovom zariadení krytej plavárne, 
a to v článku I. „Predmet zmluvy" ods.l. písm. b) v Prílohe č. 1 nasledovne: 

• Z účtu 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok sa vypúšťa neupotrebiteľný 
hnuteľný majetok podľa priloženého súpisu č. 1 v celkovej obstarávacej cene 358,63 
eur. 
Celková hodnota majetku v obstarávacej cene po znížení na účte 028 je 35 285,57 
eur. 

• Zo zoznamu majetku sa vypúšťa prebytočný hnuteľný majetok z nižšie uvedených 
majetkových účtov podľa priloženého súpisu č. 2, z dôvodu jeho presunu do objektu 
Futbalového štadióna: 
- z účtu 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok v celkovej obstarávacej cene 

713,00 eur, 
- z účtu 756 - Drobný hmotný majetok v obstarávacej cene 82,95 eur. 
Celková hodnota majetku v obstarávacej cene po znížení na účte 028 je 34 572,57 
eur a na účte 756 je 2 998,43 eur. 

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
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Zmluvné strany prehlasujú, že tento doplnok 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. 

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

Dodatok č. 6 nadobúda platnosť jeho podpísaním zmluvnými stranami. 

Dodatok č. 6 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle 
mesta Prievidza. 

Dodatok č. 6 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každv má povahu originálu. 
Zmluvné strany obdržia po dvoch rovnopisoch. 

Prievidza 2 9 NOV. 2012 

UNIPA, spol. r.o. 
Bc. Miroslav Procháska 
konateľ spoločnosti 

JUDr. Katarína Machácková 
primátorka mesta / 


