
Dohoda č.  151/2019/PCV 
o využití priestorov  

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
 

medzi 
 
        1. SR- Štátne lesy Tatranského národného parku 
            Sídlo: 059 60 Tatranská Lomnica 
            Štatutárny zástupca: Ing. Maroš Petrík, riaditeľ ŠL TANAPu 
            IČO: 31966977 
            IČ DPH: SK2021202931 
            Bankové spojenie: Štátna pokladnica - banka 
  IBAN: SK6981800000007000086192 
  SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX 
            (ďalej len Poskytovateľ) 

a 
       2. Obec Červený Kláštor 
     Zastúpené: Ing. Štefan Džurný, starosta obce 
           Sídlo: Červený Kláštor 65, 059 06 Červený Kláštor 
           IČO: 00326 135 
           DIČ: 2020697118 
           Bankové spojenie:  
 IBAN:  SK14 0200 0000 0000 2962 4562; 
 SWIFT/BIC: BIC/SWIFT:SUBASKBX    
 
      (ďalej len Organizátor) 

I. 
Predmet dohody 

1. Predmetom tejto dohody je poskytnutie priestorov v správe Poskytovateľa  pre účely krátkodobého parkovania 
automobilov návštevníkov podujatia Stretnutie Goralov v Pieninách 2019, ktoré sa majú uskutočniť v dňoch 
17.08.2019, a to na parcele KN-C č. 703 k. ú. Červený Kláštor. 

2. Výška poplatku za užívanie predmetných priestorov je na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 80,00 € 
vrátane DPH (slovom osemdesiat eur). Splatnosť poplatku je najneskôr 5 dní pred uskutočnením podujatia, a to 
bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa IBAN: SK69 8180 0000 0070 0008 6192. 

 
II. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 
1. Akékoľvek zmeny podmienok tejto dohody môžu byť vykonané len na základe vzájomnej dohody zmluvných 

strán písomnou formou. 
2. Dohoda sa vyhotovuje v 4 –och vyhotoveniach, z ktorých po 2 vyhotovenia obdrží každá zo zmluvných strán. 
3. Práva a povinnosti vyslovene neupravené v texte tejto dohody sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona 

o lesoch, zákona č. 40/1964 Zb. (Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne 
záväznými predpismi platnými v SR. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten prejavuje ich skutočnú 
a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto dohode zmluvné strany 
považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným 
stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto dohody. 
Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto dohody, túto  dohodu podpísali.  

 
  
V Tatranskej Lomnici  13.08.2019                                                          
  
    
 Poskytovateľ:                                                                                Užívateľ: 
 
 
 
 
 
   Ing. Maroš Petrík                                                         Ing. Štefan Džurný                                      
riaditeľ ŠL TANAPu                                                                         starosta obce Červený Kláštor 


