
Dodatok č. 18 
ku Koncesnej zmluve zo dňa 29.06.2016 

uzavretej medzi zmluvnými stranami: 
 
 

Obstarávateľ: Mesto Prievidza 
 Sídlo: Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza 
 Štatutárny orgán:  JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
 IČO:   318442 
 DIČ:   2021162814 
 Bankové  spojenie: VÚB, a. s., pobočka  Prievidza 
 IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
 BIC: SUBASKBX 
 
 
Koncesionár: SMMP, s. r. o. Prievidza 
 Sídlo: Ul. T. Vansovej 24, Prievidza 
 Štatutárny orgán:  JUDr. Ján Martiček, konateľ spoločnosti 
 IČO: 36349429 
 DIČ: 2022092490 
 IČ DPH: SK2022092490 
 Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,  
            oddiel: sro, vložka číslo: 16228/R 
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. pobočka Prievidza 
 IBAN: SK69 5600 0000 0090 1887 6001 
 BIC: KOMASK2X 
 
 
 
 
1. Na základe uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prievidza č. 162/22 a 166/22 zo 

dňa 27.06.2022 a pokynov majetkového oddelenia MsÚ, zo dňa 20.5.2022, sa zmluvné 
strany dohodli na uzavretí Dodatku č. 18 ku Koncesnej zmluve č. CE 538/2016/OZ/1.2  
zo dňa 29.06.2016 účinnej dňom 01.07.2016, ktorým sa: 
 
 
a) mení Článok IV. bod 4.2. a Príloha č. 1, ktorú tvorí zoznam nehnuteľného majetku na 

účte 021 – Stavby tak, že Koncesný majetok sa 
 

 zužuje o odpredaný majetok, a to:  
IČ 900075 Dom - Ul. M. Hodžu 1,3 - 8 BJ, súp. č. 343, LV č. 6260 // spol.podiel 
6695/273540 - byt 1/21 + spol.podiel 99790/273540, na pozemku p. č. 1902/1, LV č. 
0, výmera č. 510 m2, na pozemku p. č. 1902/2, LV č. 8053, výmera 152 m2, 
v obstarávacej cene 36.430,98 EUR a zostatkovej cene 18.033,60 EUR, 
 

 zužuje o odpredaný majetok, a to:  
IČ 2446 S. Chalupku - Vnútorný dvor pred pavilónmi, pozemok p. č. 829/1, LV č. 1 – 
mení sa výmera na 1591 m2, a obstarávacia cena a aj zostatková cena na 9.549,23 
EUR, 
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b) mení Článok IV. bod 4.2. a Príloha č. 2, ktorú tvorí zoznam hnuteľného majetku  
na účte 756 tak, že Koncesný majetok sa 

 
 zužuje o majetok, ktorý bude zaradený do správy TSMPD, s. r. o., a to:  

IČ 6119 – autobusová zástavka, v obstarávacej cene 351,86 EUR a zostatkovej cene 
351,86 EUR, 
IČ 6120 – autobusová zástavka, v obstarávacej cene 351,86 EUR a zostatkovej cene 
351,86 EUR,  
IČ 6121 – autobusová zástavka, v obstarávacej cene 351,86 EUR a zostatkovej cene 
351,86 EUR,  
IČ 6692 – autobusová zástavka, v obstarávacej cene 351,86 EUR a zostatkovej cene 
351,86 EUR,  
IČ 6693 – autobusová zástavka, v obstarávacej cene 351,86 EUR a zostatkovej cene 
351,86 EUR,  
IČ 6694 – autobusová zástavka, v obstarávacej cene 351,86 EUR a zostatkovej cene 
351,86 EUR,  
IČ 6695 – autobusová zástavka, v obstarávacej cene 351,86 EUR a zostatkovej cene 
351,86 EUR,  
IČ 6696 – autobusová zástavka, v obstarávacej cene 351,86 EUR a zostatkovej cene 
351,86 EUR,  
IČ 6697 – autobusová zástavka, v obstarávacej cene 351,86 EUR a zostatkovej cene 
351,86 EUR,  
IČ 6698 – autobusová zástavka, v obstarávacej cene 351,86 EUR a zostatkovej cene 
351,86 EUR, 
IČ 6699 – autobusová zástavka, v obstarávacej cene 351,86 EUR a zostatkovej cene 
351,86 EUR, 
IČ 6700 – autobusová zástavka, v obstarávacej cene 351,86 EUR a zostatkovej cene 
351,86 EUR, 
IČ 6701 – autobusová zástavka, v obstarávacej cene 351,86 EUR a zostatkovej cene 
351,86 EUR, 
IČ 6720 – autobusová zástavka, v obstarávacej cene 351,86 EUR a zostatkovej cene 
351,86 EUR, 

 
 
 
2. Zmluvné strany prehlasujú, že po podpísaní tohto Dodatku č. 18 a nadobudnutí jeho 

účinnosti, si vzájomne odovzdajú a preberú Koncesný majetok uvedený v bode 1 tohto 
dodatku podľa článku IV. bod 4.3. Zmluvy. Aktuálne znenie Príloh č. 1 a 2 Koncesnej 
zmluvy bude tvoriť prílohu preberacieho protokolu. 

 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 
 
 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom dodatku súhlasia, jeho obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 
 
 
5. Dodatok č. 18 nadobúda platnosť jeho podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobudne dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle zmluvných strán.  
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6. Dodatok č. 18 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá zmluvná 
strana dostane dve vyhotovenia.  

 

 
V Prievidzi dňa      V Prievidzi dňa   
 
 
 
 
 

 
Mesto Prievidza     SMMP, s. r. o., Prievidza 
JUDr.  Katarína Macháčková   JUDr. Ján Martiček 
primátorka mesta     konateľ spoločnosti 

 
 
 
Prílohy: - Výpis z uznesenia MsZ 162/22 zo dňa 27.06.2022 
  - Výpis z uznesenia MsZ 166/22 zo dňa 27.06.2022 
  - Zoznam položiek na zaradenie do správy TSMPD, s. r. o., zo dňa 20.8.2022 
 


