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Zmluva 
o prenájme parkovacieho miesta 

Uzavretá podJ"a § 663 zákona č.40/ 1964 Zb .. občiansky zákonník v platnom znení 

Nájomca: 
Sídlo: 
v zastúpeni: 
IČO: 
Banka: 

" 
Prenajímateľ: 

Adresa/sídlo: 
V zastúpeni: 
IČO: 
Banka: 

Zmlu"né strHny: 

Technické služby, mestský podnik 
E.M.Soltésovej L 969 Ol Banská Stiavnica 
Petrom Heilerom. riaditeľom podniku 
00185213 IČ DPI-I: SK 2021 107220 

číslo učtu: 1415475002/5600 Oexia banka Slovensko. 
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica. oddiel pšn. 
vložka číslo 118/S 

IIl:wn)' b~lnský únld 
Kammerhofská 25. 969 Ol Banskú Stiavnica 
JUDr.Jng.Petrom Kúkelčikolll. predsedom úradu 
31780270 I Č DPH: SK202 1001444 
Štátna poklad ,'a číslo učtu: 700006 184 1/8 180 

I. 
Predmet ;l účel pren:ijmu 

Nájomca prenecháva prenajímateľovi na dočasne užívanie jedno parkovacie miesto na 
ulici Kammerhofská - tretie mieslo pod vjazdom do Kachelmanu. 

Vlastníkom miesta je Mesto Banská Štiavnica. ktoré prenajalo nájomcovi v zmysle 
uznesenia mestského zaslupiteJ"stva Č. I 7/2009. aby ho nájomca spravoval. prevádzkoval 
a vyberal zaň nájomné. 

II. 
Doba prenájmu 

Zmluva je uzavretá. na dobu určitú od 0 1.01.2012 do 31.12.2012. Ak má prenajímateľ 
z:íujem o prcn:íjom toho istého P:Ukov'lcieho miestll aj na budúci rok , je po"inný 
požiad,l" Mestsk)' úrad" Banskej Šli:lvnici nnjncskôr 30 dní pred skončením dobr 
prenájmu o vyprlleovanie novej n:íjomnej zm luvy písomnou žiadost'ou. Ak prenajimatel" 
včas požiada o vyholOvenie novej nájomnej zmluvy. má prednostné právo na prenájom toho 
istého parkovacieho miesta. Ak prenajimater nepožiada včas o vyhotovenie nájomnej zmluvy 
ceSlOu Mestského úradu, môže nájomca uzavrief novú n:ijomnú zmluvu s inj' ITI žiadateľom. 
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III. 
N:íjO 111 né 

Prenajímateľ sa zaväzuje zaplatiť nájomcovi nájomné za l parkovacie miesto na ulici 
Kammerhofskä vo v)'ške 21 9,60 € (bez OPli), ktoré je splatné na učet nájomcu. alebo 
v hotovosti do pokladne TS. m.p .. Banská Štiavnica po vyslilvení faktúry. splatnej do 14 dni 
od jej vystavenia. 

V pripade ukončenia používania parkovacieho miesta za odstránenie vyznačenia zaplatí 
prenajimatcr sumu vo výške 30,00 € (bez DPI-I). po vystaveni faktúry splatnej do 14 dní od 
vystavenia na účet nájomcu aleho v hOlovosti do pokladne nájomcu. Nájomca sa zaväzuje 
vydal' prenajímateľovi preukaz osvedčujúci právo používal" vyhradené parkovacie miesta. 

IV. 
Z;ívc rcč n é ust:.n ovc ni ~\ 

Vzájomné práva a povinnosti účaslníkov zmluvy. ktoré nie sú výslovne upravené v tejto 
zmluve, sa spravujú ustanovenia všeobecne záväznych právnych predpisov platn)'ch 
v Slovenskej republike ( Občiansky zakonllik). 

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. z ktorých každá strana dostane po jednom 
originály. 

Zmluva bola účastníkmi prečítanú a na znak suhlasu so zhodne prejavenolI vôľou 
vlastnoručne podpísaná. 

Táto z.mJuva je povinne zverejflovanou zmluvou v zmysle § 5 a zákolla č.211 /2000Z.z. 

o slobodnom prístupe k infomláciám II o zmene a doplneni niektor)'ch zákonov v zneni 
neskorších predpisov. Zmluvné strany beru na vedomie a súhlasia s tYm. že táto zmluva 
vrátane všetkych jej súčasti a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmJÚv. 

Zmluva nadobúda účinnost' di'lom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni z.verejnenia v Centrálnom regist ri zmlúv. 

Nájomca: 

Prenajímateľ: 
t 

Hldvny banaký úrad 
KammifMIlk' 25 

e90(1 BANSKA STlAVNICA. ., 

J UOr.lng.Peter "' úkel č ík 

V Banskej Stiavnici. dňa: 27.01.2012 

tejbus
Obdĺžnik

tejbus
Obdĺžnik


