
DODATOK c. 15

ku Komisionárskej zmluve zo dna 1.7.

o zariadovaní záležitostí na úseku zabezpecovania údržby a správy športových zariadení
a utvárania podmienok na zabezpecovanie telesnej kultúry a športu, uzatvorenej v zmysle §

577 a nasI. Obchodného zákonníka medzi stranami:

Komitent: Mesto Prievidza
sídlo: Námestie slobody 14, Prievidza 971 01
ICO: 318 442
bankové spojenie: VÚB, a.s., pobocka Prievidza
císlo úctu: 16 626-382/0200
zast.: JUDr. Katarínou Macháckovou - primátorkou mesta

Komisionár: UNIPA, spol. s r.o.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trencín
Oddiel: Sro Vložka císlo: 2223/R
sídlo: Košovská 1, Prievidza 971 01
ICO: 31 579183
IC DPH: SK2020467350
bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., pobocka Prievidza
císlo úctu: 2628541856/1100
zast.: Bc. Miroslavom Procháskom - konatel'om spolocnosti

I. V zmysle cI. IV komisionárskej zmluvy, v znení doplnkov 1 až 14 bola, uznesením
MsZ c. 299/10 zo dna 30.11.2010, ktorým sa schválil programový rozpocet mesta
Prievidza na rok 2011 a na roky 2012 a 2013, v Programe 10 - Šport, Podpogram 3-
Zimný štadión, v kapitálových výdavkoch 08.1.0 Rekreacné a športové služby
schválená ciastka vo výške 165.271,- € (slovom stošest'desiatpat'tisíc
dvestosedemdesiatjeden eur). Ciastka je urcená na odstránenie havarijného stavu
strojovne chladenia zimného štadióna.

II. Komisionár sa v súlade s platnou komisionárskou zmluvou zavazuje, že túto sumu
použije na realizáciu prác v zmysle bodu I. tohto dodatku.

III. Komitent sa zavazuje, že poukáže na úcet komisionára sumu 165.271,- € podl'a
vystavenej faktúry od komisionára, najneskor do 15.4.2011. Splatnost' faktúry je 14
dní od jej dorucenia komitentovi. Termín splatnosti je dodržaný, ak v dohodnutý den
má komisionár faktúrovanú ciastku pripísanú na svojom úcte.

IV. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

V. Tento Dodatok c. 15 ku komisionárskej zmluve z 2.1.2001 nadobúda platnost' dnom
jeho podpísania obomi zmluvnými stranami a úcinnost' dna 28.2.2011.



I

VI. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok precítali, súhlasia s jeho obsahom a na znak
súhlasu ho podpisujú.

VII. Dodatok C. 15 bol vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží komitent
a jeden komisionár.

V Prievidzi dna Cf.J. )..{J...........................

za komitenta
JUDr. Katarína Machácková

primátorka mesta

V Prievidzi dna q.t. XiJ11..............................

...~../~/ ~~.k.;~i~i.~~.;....................
Bc. Miroslav Pro~~ k

konat l' 7-_s ae spolocnosti

U N I P A. spoLs 1.0.a>
Ko Š.Ov s k á c e s t a 1
971 (j1 P R I E V I D Z A
l(n31 579183.ICOPHSK?Oi0467350


