
 

Naša značka: 0128 /19-002 

Dodatok č. 2 ku Komisionárskej  zmluve 

č. 0148/2010 zo dňa 01.02.2010 

 

Komisionár :  HGM, s.r.o. 

Sídlo:               Kammerhofská 5, 969 01  Banská Štiavnica 

Zastúpený:       Ing. Darinou Kaníkovou, kontakt:  

IČO:              31568742 DIČ:SK 2020477987  

Banka:     PRIMA banka Slovensko, a.s.   

Prevádzka:  Kammerhofská 5, 969 01  Banská Štiavnica 

( ďalej len „komisionár“ ) 

 

 

Komitent:       Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 

Sídlo:               E. M. Šoltésovej č.1, 969 01  Banská Štiavnica 

Zastúpený:       Petrom Heilerom, riaditeľom podniku 

IČO:                 00185213 IČ DPH:  SK 202 110 7220 

Banka:             Prima banka Slovensko, a. s.  

Číslo účtu:      SK06 5600  0000 001415 475 002 

( ďalej len „komitent“ ) 

 

uzatvárajú Dodatok, ktorým sa mení 

I. 

Predmet zmluvy 

 

Komisionár sa týmto dodatkom zaväzuje, že pre komitenta obstará predaj parkovacích lístkov 

v hodnote: 

Parkovacie lístky v hodnote  0,8333 + DPH = 1,00 € / 1 hodinový PL  

 

Celodenné parkovacie lístky 8,3333 + DPH = 10,00 €  (na základe Dodatku č.1 k VZN 

mesta Banská Štiavnica č.8/2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území mesta Banská Štiavnica) 

a 

Celodenné parkovacie lístky v hodnote 4,1666 + DPH = 5,00 €  počas kultúrnych podujatí 

(napr. Kumšt remesla a zábavy, Živé šachy, Nezabudnuté remeslá, Salamander a ďalších 

podujatí realizovaných mestom Banská Štiavnica). 

 

 

 



 

II. 

Záväzky zmluvných strán 

 

1./ Komitent poskytne komisionárovi odmenu vo výške 10% z hodnoty bez DPH. 

Odmena bude splatná po vyúčtovaní predaja vždy k poslednému dňu účtovného roka 

podľa zákona  o DPH  

2./ Komisionár je povinný predložiť informáciu o počte predaných PL a CPL do 10 

dňa po ukončení mesiaca. 

 

 

III. 

Ďalšie dojednania 

1./ V ostatných bodoch sa zmluva nemení. 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1./ Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží po jednom exemplári. Zmluvné strany si Dodatok prečítali, porozumeli mu a na 

znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali. 

2./ Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovej 

stránke povinnej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

V B. Štiavnici, dňa: 25.07.2019   V B. Štiavnici, dňa: 25.07.2019 

 

 

 

 

 

 

...............................................    ................................................. 

        podpis komisionára     podpis komitenta 

 

 

 

Za správnosť zodpovedá:  

JUDr. Gejza Volf, vedúci strediska 


