
 

 

 

Mesto Podolínec 
Námestie Mariánske 3 
065 03 Podolínec  

 

  

Žiadateľ:  GTIS charging SK s.r.o. 

Sídlo:  Legionárska 670/58 ,  911 01 Trenčín  
Zastúpený:  Ing. Miloslav Beno – konateľ, Peter Juhás - konateľ 
IČO:  45 425 183    
DIČ:   202 300 1464 
IČ DPH :  SK 202 300 1464  
Bankové spojenie:  VUB, a.s. Číslo účtu: SK75 0200 0000 0042 3761 3153    
Zapísaný:  Obch. registrom Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 22740/P 

    

Vec : Žiadosť o predbežný súhlas na vybudovanie prístupnej nabíjacej stanice , na 

prenájom parkovacích miest a na zriadenie  vecného bremena pre prípojku a pre 

umiestnenie  nabíjacej  stanice   

Týmto podaním chceme požiadať Mesto Podolínec  o predbežný súhlas na vybudovanie 

prístupných nabíjacích staníc , na prenájom parkovacích miest , na zriadenie  vecného bremena 

pre prípojky a pre umiestnenie  nabíjacích staníc v navrhovanej lokalite. 

 

. 

 

Ďalší postup : Nakoľko existuje kladné vyjadrenie  distribučnej sústavy k možnosti pripojenia  po 

udelení predbežného súhlasu naša spoločnosť predloží mestu Podolínec   nasledovať návrh 

zmluvy na  prenájom parkovacích miest a  na zriadenie  vecného bremena pre prípojku a 

umiestnenie  nabíjacej stanice . Na základe uzavretej  zmluvy uzavrie GTIS charging SK s.r.o. 

zmluvu o zriadení prípojky s distribučnou sústavou. 

 

Prípojka a následne nabíjacia stanica  budú vybudované z našich finančných zdrojov v 

priebehu 2 rokov od povolenia. 

 

 Za prenájom parkovacích miest a zriadenie  vecného bremena pre prípojku a umiestnenie  

nabíjacej stanice ponúkame:  1 eur / 1miesto / 1 rok + 2 % z tržieb bez DPH alebo 1 eur / 1miesto 

/ 1 rok + vybudovanie 2 náhradných zelených parkovísk. Nabíjaciu stanicu budeme po celý čas 

trvania nájmu spravovať a prevádzkovať na vlastné náklady.  

 

   Počet parkovacích miest celkovo:  

a) 2 ( = 1 stanica x 2, z jednej stanice sa nabíjajú 2  automobily naraz) 

                           



 

 Upresnenie lokality: 
 

 Mesto: Podolínec                                                       Katastrálne územie: Podolínec 

 

1. Námestie Mariánske  , Podolínec                             číslo parcely 1 084/4  

 

   Dňa 14. 5. 2021       

 

   Prílohy : Mapa lokality                                           Ing. Miloslav Beno   

                                                                                             Konateľ 
                                                                                    GTIS charging SK s.r.o. 

 


