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SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava; IČO: 31 322 832; IČ pre DPH: SK2020372640 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 426/B 

 
 Správa nehnuteľného majetku 

PARKOVACÍ DEKRÉT 

 

Nájomca (Fyzická osoba): 
 
Meno a priezvisko:  
Dátum narodenia :  
t.č.: 
Číslo OP: 
Adresa trvalého pobytu: 
e-mail: 
(ďalej len ako „nájomca“) 
  
Nájomca (Právnická osoba): 
 
Obchodné meno:  
Sídlo/miesto podnikania :  
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IBAN: 
SWIFT kód: 
Spoločnosť zapísaná v 
Vložka číslo: 
telefón: 
e-mail: 
fax: 
(ďalej len ako „nájomca“) 

 
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom vo Vlčom hrdle 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, 
zapísaná, v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 426/B (ďalej len 
„Prenajímateľ“) poskytuje nájomcovi parkovacie miesto:   
 

Parkovisko číslo :                      Parkovacie miesto číslo : 

 

Dátum začiatku prenájmu parkovacieho miesta: Doba trvania prenájmu parkovacieho miesta: 

doba neurčitá 

Cena za nájom : 

- Podľa platného cenníka   
- v čase uzatvorenia/vydania dekrétu je: 

Spôsob a lehota platenia : 

- na základe faktúry Prenajímateľa, do 17. 
dňa od vystavenia príslušnej faktúry  
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......... € štvrťročne bez DPH 

 

K cene bude uplatnená DPH podľa platných 
právnych predpisov. 

                                                                 

Nájomca svojím podpisom  potvrdzuje, že sa oboznámil a  zaväzuje sa dodržiavať ustanovenia 
Všeobecných podmienok pre nájom Parkovacích miest mimo areálu spoločnosti SLOVNAFT, 
a.s., ktoré tvoria prílohu tohto Parkovacieho dekrétu a ktoré sú zverejnené na webovom sídle 
Prenajímateľa  na www.slovnaft.sk. Zároveň sa Nájomca zaväzuje sledovať ich prípadné zmeny na 
webovom sídle a dodržiavať vždy ich aktuálne znenie. 

Kontaktnou osobou za Prenajímateľa je pani Tatiana Kesanová,  
email: tatiana.kesanova@slovnaft.sk, tel.: 4055/8352. 

   
Nájomca (ďalej  aj ako „Dotknutá osoba“) je podľa ustanovenia § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej  len „Zákon“) týmto informovaný, že Prenajímateľ  (na účely tohto článku sa Prenajímateľom 
rozumie Prevádzkovateľ podľa Zákona)  využije jeho osobné údaje poskytnuté v rozsahu  tohto 
dekrétu  na spracovanie podkladov nevyhnutných na uzavretie zmluvného vzťahu a evidenciu 
zmluvného vzťahu. Osobné údaje môžu byť spracúvané len Prenajímateľom a jeho materskou 
spoločnosťou  MOL Nyrt., so sídlom Október huszonharmadika u.18, 1117 Budapešť, Maďarská 
republika, ktorá je sprostredkovateľom v zmysle Zákona. Oprávnenou osobou, ktorá získava 
osobné údaje pre Prenajímateľa  je zamestnanec Prenajímateľa.  Prenajímateľ  spracúva osobné 
údaje bez súhlasu dotknutej osoby v súlade s ust. § 10 ods. 3 písm. b Zákona (zmluvný vzťah). 
Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane, nebudú sprístupnené iným príjemcom a nebudú 
zverejnené, prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje. Dotknutá osoba podpisom 
tohto dekrétu potvrdzuje, že bola poučená o právach dotknutej osoby uvedených v  ust. § 28 
Zákona.  

Tento Parkovací dekrét je dokladom o tom, že Nájomca uzatvoril s Prenajímateľom neformálnu 
zmluvu o prenájme Parkovacieho miesta podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka  s obsahom 
uvedeným v tomto dekréte a Všeobecných podmienkach pre nájom Parkovacích miest, ktoré sú pre 
nájomcu záväzné. 

 

Za Prenajímateľa: Za nájomcu: 

SLOVNAFT, a.s.  

 
                                                                                                             
 …………………………………………………… ……………………………………………… 
Ing. Veronika Pecníková                                              meno a priezvisko  
SLOVNAFT, a.s. 
 

 
 .................................................................. 
Tatiana Kesanová  
SLOVNAFT, a.s. 
              

http://www.slovnaft.sk/

