
DO D A TO K  č. 4 k ZM LUVE  
o prenájme parkovacieho miesta č. 91 (ďalej iba „dodatok“),

uzatvorený medzi

Prenajímateľ: Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 
zastúpený: PhDr. Marek Čižmár - primátor 
IČO: 00331996
bankové spojenie: VÚB a. s., pobočka Trebišov 
číslo účtu: 19325622/0200 
IBAN: SK.39 0200 0000 0000 1932 5622 
(ďalej ako „prenajímateľ“)

Nájomca: Mgr. Erika Bojtiová
Varichovská 1712/18, 075 01 Trebišov 
r. č. :
tel. č. : e-mail:
(ďalej ako „nájomca“)

Článok 1
1.1 Text článku 3 zmluvy uzatvorenej dňa 08. 01. 2007 v znení neskorších dodatkov sa 

nahrádza nasledujúcim textom:

Článok 2
Účel užívania, práva a povinnosti zmluvných strán

2.1 Parkovacie miesto sa nájomcovi prenajíma za účelom parkovania osobného motorového
vozidla značky , evidenčné číslo ,, alebo osobného motorového
vozidla značky , evidenčné číslo

2.2 Nájomca sa zaväzuje, že prenajaté parkovacie miesto bude užívať len na uvedený účel 
a že ho nedá do podnájmu inej fyzickej alebo právnickej osobe.

2.3 Nájomca sa zaväzuje, že bude parkovať len na parkovacom mieste, číslo ktorého sa 
zhoduje s číslom uvedeným v Článku 1 zmluvy.

2.4 Nájomca nesmie svojou činnosťou rušiť, alebo obmedzovať ostaných nájomcov 
parkovacích miest.

2.5 V prípade, že nájomca poruší svoje zmluvné povinnosti, prenajímateľ má právo odstúpiť 
od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je  účinné dňom, keď sa o ňom nájomca 
dozvedel.

2.6. Nájomca bol upozornený na vady spojené so zatekaním na parkovacom mieste a týmto



vyhlasuje, že je  s tým uzrozumený, túto informáciu berie na vedomie a má záujem 
o nájom tohto parkovacieho miesta aj napriek tejto vade. Ďalej nájomca vyhlasuje, že si 
nebude uplatňovať nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikne v priamej súvislosti 
s touto vadou.

2.7 Prenajímateľ zabezpečí stráženie parkovacích miest na krytom parkovisku 
zamestnancami mesta Trebišov.

Článok 2 
Záverečné ustanovenia

2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy v znení neskorších dodatkov ostávajú nezmenené.
2.2 Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží nájomca 

a tri prenajímateľ.
2.3 Účastníci uzavierajúci tento dodatok prehlasujú, že si tento dodatok pred jeho 

podpísaním prečítali, že bol uzatvorený po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, 
určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. 
Autentickosť dodatku potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trebišove, dňa 19.01.2018

Prenajímateľ: Nájomca:


