
k Zmluve o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 07.02.2006 
(ďalej len „Zmluva") v znení doplnkov č. 1-19, uzatvorenej medzi zmluvnými 
stranami: 

1. Mesto Prievidza 
Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, Prievidza 
Štatutárny zástupca: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
IČO: 318 442 
DIČ: 2021162814 
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Žilina, pobočka Prievidza 
Č. účtu: 9000098002/5600 

2. SMMP, s.r.o. Prievidza 
Ul. T. Vansovej 24, Prievidza 
Štatutárny zástupca: Ján Dobrovodský, konateľ spoločnosti 
IČO: 36 349 429 
DIČ: 2022092490 
IČDPH: SK2022092490 
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Žilina, pobočka Prievidza 
Č. účtu: 9026788001/5600 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy tak, že v Prílohe č. 1, bod 1.1. sa mení zoznam 
zvereného majetku na nasledovných majetkových účtoch: 

1. Na účte 021-Stavby: 
• Zvyšuje sa obstarávacia cena budovy - bytového nájomného domu na Košovskej 

ceste č. 17 v Prievidzi, evidovaného pod inv. číslom o 19 148,98 eur podľa 
priloženého protokolu o zaradení majetku, z dôvodu rekonštrukcie vykurovania. 

• Z účtu sa vypúšťa majetok súvisiaci s verejným osvetlením cintorína, a to: 
- Cintorín PDA - verejné osvetlenie, evidovaný pod inv. číslom 1801 1005 

v obstarávacej cene 10 536,94 eur, 

- Cintorín PDA - rozšírenie VO, evidovaný pod inv. číslom 1801 1003 
v obstarávacej cene 36 426,55 eur. 

2. Na účte 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí: 

• Z účtu sa vypúšťa majetok, ktorý tvoria aktívne a pasívne prvky telefónnej 
a počítačovej siete umiestnené v administratívnej budove na TJl.P.O.Hviezdoslava a sú 
využívané pre potreby mestského úradu, podľa priloženého zoznamu v celkovej 
obstarávacej cene 15 438,82 eur. 
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• Dopĺňa sa majetok - Gumenné rohože pod hrací parkúr na Nám. Slobody v Prievidzi, 
evidovaný pod inv. číslom 10913 v obstarávacej cene 2 007,07 eur. 

Bližšie informácie k jednotlivým druhom majetku z hľadiska odpisovania majetku, 
dátumu zaradenia a zdrojov financovania sú uvedené v priložených dokladoch. 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení doplnkov č. 1-19 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. 

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

6. Dodatok č. 20 nadobúda platnosť jeho podpísaním zmluvnými stranami. 

7. Dodatok č. 20 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom 
sídle mesta Prievidza. 

8. Dodatok č. 20 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu 
originálu. Zmluvné strany obdržia po dvoch rovnopisoch. 

FRIEV5EÍZA, s.r.o. 
T. Vansovej 24 

971 01 PR'EVIDZA -


