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Z m l u v a  
 o  z r i a d e n í  s í d l a  a  p o s k y t o v a n í  s l u ž i e b ,  

uzatvorená v zmysle § 262 a nasl. Zákona �.513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení 
(�alej len Zmluva) 

     
Zmluvné strany 

Zria�ovate�:                                Mestský podnik služieb spol. s r.o.
  Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica 
  Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 
  Oddiel: Sro, vložka �. 143/T 
  Zastúpený: Ing. Ján Bachura, konate�  
  I�O: 31424287  DI�: 2020376303 
  I� DPH: SK 2020376303  
(�alej len Zria�ovate�)   
   

a 

Užívate�: Stoma Senica, a.s.
  Štefánikova 11A/1597, 905 01 Senica 
  Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 
  Oddiel: Sa, vložka �.10397/T 
  Zastúpený: JUDr. Gabriela Olejárová,predseda predstavenstva  
                                                                       Mgr. Vladimír V�elka, �len predstavenstva 
  I�O: 36273074  DI�: 2022029119 
  I� DPH: neplatca DPH   
(�alej len Užívate�) 

�lánok I. 

1.1 Zria�ovate� je výlu�ným vlastníkom administratívnej budovy  so súpisným �íslom 477 v Senici 
na ul. Hviezdoslavova, zapísanej v katastri nehnute�ností  na Okresnom úrade Senica, 
katastrálnom odbore  na LV �.7934 pre kat. územie Senica.  

�lánok II. 

2.1 Zria�ovate� ude�uje Užívate�ovi súhlas k uvedeniu adresy vyššie uvedenej nehnute�nosti ako 
sídla obchodnej spolo�nosti Stoma Senica, a.s., I�O: 36273074, DI�: 2022029119.            

2.2    Zria�ovate� sa zárove� zaväzuje prebera� korešpondenciu adresovanú Užívate�ovi a to denne,     
v priebehu pracovných dní. 

2.3 Užívate� sa zaväzuje zaplati� Zria�ovate�ovi za udelený súhlas a uvedenú službu dohodnutú 
odplatu. 

�lánok III. 

3.1 Sídlo spolo�nosti bude slúži� Užívate�ovi na administratívne �innosti právnickej osoby a �innosti 
spojené s doru�ovaním poštových zásielok na adresu Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica. 
Užívate� sa zaväzuje zriadené sídlo právnickej osoby užíva� len za týmto ú�elom. 
Zmluva je uzavretá na dobu neur�itú s možnos�ou jej vypovedania ktorouko�vek zmluvnou 
stranou s trojmesa�nou výpovednou lehotou. 
Výpovedná lehota za�ína plynú� prvým d�om kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej 
doru�ení. 
Zmluvu možno ukon�i� a dohodou zmluvných strán, písomnou formou. 
Užívate� je povinný zaplati� Zria�ovate�ovi za služby definované v �l.II Zmluvy mesa�nú odplatu 
vo výške 25,00 € (slovom dvadsa�pä� eur). 
Ro�ný objem odplaty za realizáciu služby definovanej v �l.II Zmluvy predstavuje sumu 300,00 €. 
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Podkladom pre úhradu odplaty je faktúra vystavená Zria�ovate�om vždy v prvý kalendárny de�
posledného mesiaca roka, s termínom splatnosti na nej uvedeným do 14-tich dní od jej 
vystavenia.  

�lánok IV. 

4.1  Zmluva je vystavená v dvoch rovnopisoch, pri�om každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 
rovnopise.  

�lánok V. 

5.1 Táto Zmluva je platná d�om jej podpísania druhou zmluvnou stranou a ú�inná prvým 
kalendárnym d�om nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle Zria�ovate�a. 

�lánok VI. 

6.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú vô�u, že jej ustanoveniam 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoru�ne podpisujú.  

V Senici d�a 26.08.2019    V Senici, d�a 26.08.2019 

Zria�ovate�:  Užívate�:  

Podpis:  podpis: 
meno a priezvisko:  Ing. Ján Bachura     meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Olejárová 
funkcia :  konate�    funkcia:  predseda predstavenstva 

                                                                                         podpis:  
                                                                                         meno a priezvisko: Mgr. Vladimír V�elka 
                                                                                         funkcia: �len predstavenstva       
                                                         


