
 
 

 
Dohoda 100332 o nájme parkovacieho miesta 

medzi 
 

Prenajímateľ: Poliklinika Senica n.o. 
Sotinská 1588/1, 905 11 Senica 
zastúpená Mgr. Evou Volkovou, riaditeľkou  
IČO: 36084212           DIČ: 2021701154 
IČ pre daň: SK2021701154 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko 
Č. ú.: 5626643/5200 
IBAN: SK59 5200 0000 0000 0562 6643 
(ďalej len „prenajímateľ“) 
 

a 
 

Nájomca: DENTAL BB s.r.o. 
Ľudovíta Vaníčka 2743/8 
905 01 Senica 
Konateľ: MUDr. Barbora Gašparová  
IČO: 50 784 129      DIČ: 2120514099 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Č. ú.:  
IBAN:  
(ďalej len „nájomca“) 

 
I. 

Predmet dohody 
 
 Predmetom dohody je poskytnutie parkovacieho miesta pre osobný automobil ŠPZ 
SE             na parkovisku Polikliniky Senica n.o. 

 
II.  

Podmienky dohody 
 
1. Prenajímateľ súhlasí s parkovaním osobného motorového vozidla nájomcu na vyhradenej 

ploche označenej číslom parkovacieho miesta, a to č. 32.  
2. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať tieto podmienky prenajímateľa: 

- nájomca nemôže na parkov. mieste vykonávať žiadnu činnosť charakteru údržby. 
 

III.  
Odplata za prenájom 

 
1. Parkovacie miesto sa prenajíma odplatne za čiastku 100,00 € ročne vrátane 20 % DPH 

(83,33 + 16,67). Nájomné sa platí na základe faktúry prenajímateľa 1 x ročne. 
 

IV. 
Platnosť dohody 

 
1. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 7. 2019. 
 

V. 
Ukončenie užívania 

 



 
 
Platnosť dohody o nájme parkovacieho miesta sa končí: 

a) výpoveďou jednej zo zúčastnených strán písomnou formou s 1-mes. výpovednou lehotou, 
b) okamžitým zrušením pri neuhradení poplatkov v termíne alebo pri porušení dohodnutých 

podmienok. 
 

VI. 
Iné ustanovenia 

 Prenajímateľ v zmysle tejto dohody poskytuje iba miesto na parkovanie bez ďalších 
služieb. Nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené na vozidlách poškodením, odcudzením, 
resp. iným spôsobom. Ide o nestrážené parkovisko. 
 
 Dohoda 100332 o nájme parkovacieho miesta nadobúda platnosť dňom podpisu 
oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia na 
webovom sídle prenajímateľa. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá 
zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.  
 
 
V Senici, dňa  27. júna 2019 
 
 
 
 
 
..............................................                                                    ............................................ 
             Prenajímateľ                                                                             Nájomca 


