
 

MŠK Púchov s.r.o., Ul. 1. mája 834/29, 020 01  Púchov 
 
 
         
        ACTIV Parking s.r.o. 
        Organizačná zložka 
        Športová 1 
        954 01 Komárno 
        
        V Púchove, 22.03.2011 
        Naša značka: 3/304 
 
 
 
 
Vec 
Objednávka č. 33/2011 
 
 Objednávame u Vás 12 ks Eprom do parkovacích automatov typ Parkeon STELIO 
SOLAR, na ktorých bude od 1. apríla 2011 zmenená prevádzková doba. 
 
 
Prvé pásmo:  
Prevádzková doba:  pondelok – sobota od 06,00 hod. do 24,00 hod.   

        nedeľa a sviatky bude parkovanie zadarmo!) 
cena : 1,– Euro s DPH / 1 hodina 
minimálna čiastka na úhradu:: 1,– Euro 
počet automatov: 7 ks 
automat č. 7 – Požiarna PZ 
automat č. 8 – Štefánikova 
automat č. 9 – F. Urbánka 
automat č. 10 – Mudroňova 
automat č. 13 – Marczibányho záhrada 
automat č. 14 – Moyzesova 
automat č. 15 – Moravská H3 
 
 
Druhé pásmo:  
Prevádzková doba:  pondelok – sobota od 06,00 hod. do 24,00 hod.   

        nedeľa a sviatky bude parkovanie zadarmo!) 
cena : 0,60 Euro s DPH / 1 hodina 
minimálna čiastka na úhradu: 0,60 Euro 
počet automatov: 5 ks 
automat č. 2 – Župný dom 
automat č. 4 – Hollého 
automat č. 5 – Hollého 
automat č. 17 – krytá plaváreň 
automat č. 18 – športový areál 
 
 
Celková predbežne dohodnutá cena do 2.650,- Eur s DPH  
Dodacia lehota: do 31. marca 2011 
Platba: prevodným príkazom 



 
Zároveň pripájame údaje týkajúce sa nových parkovacích automatov, ktoré budete inštalovať dňa 31. 
marca 2011 (samostatná fakturácia). K týmto automatom je v cene dohodnutá aj dodávka jednej 
brašne na výber automatov. 
Prvé pásmo:  
Prevádzková doba:  pondelok – sobota od 06,00 hod. do 24,00 hod.   

        nedeľa a sviatky bude parkovanie zadarmo!) 
cena : 1,– Euro s DPH / 1 hodina 
minimálna čiastka na úhradu:: 1,– Euro 
počet automatov: 4 ks  
automat č. 19 - SBD 
automat č. 20 - Dvory 
automat č. 21 - kruhový objazd 
automat č. 22 - Komenského 
 
Prevádzková doba v roku 2011 bude od 06,00 ho do 20,00 hod, pričom sa bude pravidelne 
predlžovať.   
 
 S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Katarína Bradáčová 
             konateľka  spoločnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-mail: mskpuchov@stonline.sk     tel/fax: 042/ 46 32 440        www.mskpuchov.sk 
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