
DOHODA 
 

 o dočasnom užívaní parkovacích miest na ul. Dlhá 30-36 v Prievidzi 
 

 
 
Zmluvná strana č. 1 
 
Obchodné meno  : Technické služby mesta Prievidza s. r. o.,  
                                                 skrátene TSMPD s. r. o.  
Sídlo    : Košovská 1, 971 01 Prievidza 
Zastúpená   : Ing. Marián BIELICKÝ - konateľ 
IČO    : 31 579 183 
 

a 
 
Zmluvná strana č. 2 
 
Obchodné meno  : Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza 
Sídlo    : Stavbárov č. 6, 971 01 Prievidza 
Zastúpená                              : Ing. Vladimírom MESZÁROŠOM, na základe plnej moci 
      
IČO    : 173 801 
DIČ:                                       : 2021143619 
 
zastupujúci a konajúci v mene a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom 
dome, súp. č. 10369 na ul. Dlhá 30-36 v Prievidzi, LV č. 6519 vedené Okresným úradom 
v Prievidzi, katastrálnym odborom, katastrálne územie Prievidza v súlade s § 9, odst. 7 
Zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov. 
 
sa dohodli na uzavretí tejto dohody o úhrade splatného záväzku ( dlhu ) v splátkach. 
 
 

Článok I. 
 
1.1. Zmluvná strana č. 1 je na základe platnej nájomnej zmluvy užívateľom parkovacích 
miest na ul. Dlhá 30-36 v Prievidzi, ktoré parkovacie miesta sú zaradené v rámci príslušnej 
parkovacej zóny odsúhlasenej Mestom Prievidza. 
 
2.1. Zmluvná strana č. 2 je subjekt vykonávajúci realizáciu obnovy bytového domu na ul. 
Dlhá 30-36 v Prievidzi, ktorá realizácia si vyžiada dočasné obmedzenie využívania 12 
parkovacích miest využívaných v rámci regulovaného parkovania Zmluvnou stranou č. 1 a to 
v období od 15. 12. 2020 do 17.12. 2020.  
 

Článok II. 
 
2.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zmluvná strana č. 2 je oprávnená v období od 15. 
12. 2020 do 17. 12. 2020 užívať 12 ( dvanásť ) parkovacích miesta na ul. Dlhá 30-36 
v Prievidzi a to za účelom realizácie obnovy bytového domu v rozsahu povolenom 
Rozhodnutím Mesta Prievidza o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie č. 2.4.3-11624-
2020/100387 zo dňa 11.12. 2020, Povolenia Mesta Prievidza na čiastočnú uzávierku časti 
miestnej komunikácie číslo 2.4.3-11624-2020/7100397 zo dňa 11.12. 2020 a Určenia 
dopravného značenia na miestnej komunikácii v Meste Prievidza č. 2.4.3-11624-
2020/100389 zo dňa 28. 7. 2020.  



 2

 
 
2.2  Zmluvná strana č. 1 podpisom tejto dohody dáva Zmluvnej strane č. 2       s ú  h  l  a  s  
so záberom 12 (dvanástich ) parkovacích miest podľa predloženej projektovej dokumentácie. 
 
2.3   Zmluvná strana č. 2 je povinná za dočasné užívanie vyššie uvedených 12 ( dvanásť ) 
parkovacích miest zaplatiť zmluvnej strane č. 1 paušálnu náhradu vo výške 72.- Eur s DPH 
a to na základe doručenej faktúry. Zmluvná strana č. 1 je oprávnená vystaviť faktúru najskôr 
po termíne 17. 12. 2020, termín splatnosti faktúry 7 dní od jej doručenia.   
 
 
 

Článok III. 
 
 

3.1 Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
Dohodu je možné meniť len vo forme písomných a očíslovaných dodatkov.  
 
3.2 Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. 
 
3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto dohoda bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle,  
dohodu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu dohodu podpisujú. 
 

 
 
 

V Prievidzi,  dňa 11. decembra 2020                 
 
 
 
 
 
 

 
...........................................................         ........................................................ 
Za zmluvnú stranu č. 1                                                    Za zmluvnú stranu č. 2 
TSMPD s. r. o.                                                                 OSBD Prievidza 

 
 

 


