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D o d a t o k č. 48 

ku Komisionárskej zmluve zo dňa 2.1.2002 v znení doplnkov č. 1 - 47 uzatvorenej 
medzi zmluvnými stranami: 

1. Komitent: Mesto Prievidza, 
Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 
Štatutárny zástupca: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Prievidza 
Č. účtu: 16626382/0200 
IČO: 318 442 
DIČ: 2021162814 

2. Komisionár: TEZAS, spol. s r. o. 
Garážová ul. č. 1, 971 01 Prievidza 
Štatutárny zástupca: Ladislav Chrenko, konateľ spoločnosti 

Ing. Juraj Romančák, konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie: UniBanka pobočka Prievidza 
Č. ú. 886999/1200 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne 
Odd.: Sro, vložka č.: 3521/R 
IČO: 36 011 185 
DIČ: SK 2020469748 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Komisionárskej zmluvy zo dňa 2.1.2002 v znení 
doplnkov č. 1 - 47, a to v článku II. Predmet zmluvy, bod 2., písm. a) mení sa Zoznam 
nehnuteľného a hnuteľného majetku takto: 

1. Na účte 021 - Stavby sa dopĺňa majetok: 

• M K na U l . Ľ. Ondrejova - parkovacie plochy 1 348,20 eur 
ktoré sa nachádzajú pri objekte Súkromnej základnej školy - Eškoly, 
podľa priloženej snímky 

• M K na Bojnickej ceste - parkovacie plochy 1 568,28 eur 
ktoré sa nachádzajú pri objekte prevádzky Design, 
podľa priloženej snímky 

• Rekonštrukcia pešej zóny na Ul . A . Hlinku 907 620,28 eur 

• Ochranný ostrovček pre chodcov na ul. P. O. Hviezdoslava 7 491,53 eur 

• Spevnené plochy pod kontajnery podľa priloženého súpisu č.l 3 543,09 eur 

• V rámci realizácie akcie „Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta 
Prievidza" sa zvyšuje hodnota chodníkov: 

- Chodník na Ul . P.O.Hviezdoslava 23 201,86 eur 

Chodník na Mierovom námestí 15 797,56 eur 

Chodník na sídlisku Žabník 13 914,08 eur 
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2. Ostatné ustanovenia Komisionárskej zmluvy zo dňa 2.1.2002 v znení doplnkov č. 1 
- 47 ostávajú nezmenené. 

3. 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. 

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

5. Dodatok č. 48 nadobúda platnosť jeho podpísaním zmluvnými stranami. 

6. Dodatok č. 48 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na we-
bovom sídle mesta Prievidza. 

7. Dodatok č. 48 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu 
originálu. Zmluvné strany obdržia po dvoch rovnopisoch. 
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