
Dodatok č. 3 

K Zmluve o nájme parkovísk 

uzatvorená podl'a § 663 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) dňa 30.6.2009 
medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

Prenajímateľ: 

Sídlo: 

Zastúpený: 

IČO: 

DiČ: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu : 

VS: 

Nájomca: 

Sídlo: 

Zasťúpehý: 

IČO : 

Zápis: 

Číslo zápisu: 

Mesto Trenčín 

Mierové námestie č . 2, 911 64 Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček - primátor 

OO 312 037 

2021079995 

DEXIA Banka Slovensko, a.s. 

0600536001/5600 

8450023909 

Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. 

Farská 1/44 

Ing. František Orolín - predseda predstavenstva 

Ing. Ladislav Petrtýl- člen predstavenstva 

44510152 

Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne 

oddiel Sa, vložka číslo 10547/R 

Prenajímatel' a nájomca sa dohodli, že Zmluva o nájme parkovísk č. 48/2009 zo dňa 
30.6.2009 v znení dodatkov sa mení a dopíňa nasledovne: 

I. 

V časti Zmluvné strany sa mení zastúpenie nájomcu nasledovne: 

Nové zastúpenie nájomcu znie: 

Zastúpený : Ing. Jaroslav Pagáč - predseda predstavenstva 

Ing. Benjamín Lisáček - člen predstavenstva 

II. 

1/ Ročná inflácia vyhlásená Štatistickým úradom SR za rok 2010 predstavuje 1,0 %. 

2/ V zmysle článku VI. Cena nájmu bod 2 Zmluvy o nájme parkovísk, nájomné za rok 
2011 predstavuje sumu 10.414,49 €, v tejto sume je zahrnuté ročné nájomné vo 
výške 10.311,38 € a ročný nárast vo výške 103,11 €. 



3/ Nájomca dňa 4.1.2011 uhradil na účet prenajímatel'a nájomné za rok 2011 vo 
výške 10.311 ,38 €. 

4/ Doplatok nájomného zvýšeného o mieru inflácie vo výške 103,11 € je nájomca 
povinný uhradiť na účet prenajímatel'a do 30 dní odo 9ňa podpísania tohto dodatku. 

III. 

1/ Ostatné podmienky zmluvy zostávajú nezmenené. 

2/ Tento dodatok k nájomnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, 
v ktorom bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka. 

3/ Tento dodatok je neoddelitel'nou súčasťou zmluvy o nájme parkovísk a je 
vyhotovený v 5-tich exemplároch. 

V Trenčíne dňa ...... . ~. : .~. : . ~~~ ... .. . 

podpis anonymizovaný 

............... r ··.7 ... · .... · ........ · .. 
Mgr. Richa/d Rybníček 

primátor 

-

dril ~:~~g~rg~A 
SPOLOčNost. s 

Farská 1/44, 911 01 Trenčín' • • 

1(';0: 44 510152, 1('; DPH: SK 2022749432 

I I 

podpis anonymiwvaný 

............... ~ ...................... . 
Ing. Jarctľlav Pagáč 

predseda predstavenstva 

podpis anonymiZO\Ianý 

··········tr.::. ·························· 
Ing. Benjamín Lisáček 

člen predstavenstva 


