
Dodatok č. 1 
k DOHODE č. SMM-2/17240/2013 

'v " , 

O UZIV ANI VEREJNEHO PRIESTRANSTVA 
umiestnením predajného stánku s trvalým stanovi šťom a umiestnen ím 

tovaru /prislúchajúceho k predajnému stánku/ na vyhradenom 
priestranstve pred predaj ným stánkom s trvalým stanovišťom 

na Ul. S. Chalúpku - sektor A 
(ďalej len "Dohoda") 

uzatvorená v zmysle zákona Č. 582/2004 Z. z. o mie tnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisova VZN Č . 

10120 II o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce v znení jeho DODATKU Č. l 
účinného od 01 .01.2013 

medzi z m I u v n Ý m i str a nam i 

V I a stn í k: 

MESTO ZLATÉ MORAVCE 
zastúpené Ing. P etrom Lednárom, CSc. - primátorom mesta 
sídlo: Ulica 1. mája č. 2, 953 01 Zla té Moravce 
IČO: 308676 
DIČ: 2021058787 
Bankové spojenie: VÚB, pobočka itra, expozitúra Zlaté Moravce 
Č. ú. 33422162/0200 

(ďalej len "vla tník" v príslušnom gramatickom tvare) 

U ž í v ate ľ: 

Ing. Lenka M ikulová 
Zvolenská 3/19, 949 11 Nitra 
IČO: 46 727 442 
vedený v Živno tenskom registri ObÚ Nitra, číslo 430 - 41633 

(ďalej len "užívatel'" v príslušnom gramatickom tvare) 
(ďalej spolu aj "zmluvné strany") 

Zmluvné strany, rešpektujúc zákon Č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
a VZ Č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce v znení jeho 
DODATKU Č. l účinného od 01.01.2013 , sa na základe oznámenia užívateľa dohodli na 
uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode č. SMM-2/1724012013 o užívaní verejného priestranstva 
umie tnením pred ajného stánku s trva lým s tanov i šťom a umiestnen ím tovaru 
/prislúchajúceho k predajnému stánku/ na vyhradenom priestra nstve pred pred aj ným 
stánkom s trvalý m stanov išťom na Ul. S. C halúpku - sektor A platného od 
27.06.2013, ktorým sa menia nasledovné podmienky Dohody Č. SMM-2117240/2013 . 



Čl. 1. 
Predmet dodatku 

1.1 Článok L ods. 1.2 ZnIe od 27.06.2013 nasledovne: 

.,1.2 Vlastník verejného priestranstva - Mesto Zlaté Moravce prenecháva užívateľovi 

do užívania na základe tejto Dohody verejne priestranstvo, ktoré sa 
nachádza na Ul. ama Chalúpku v Zlatých Moravciach - sektor A 

.,. za účelom umiestnenia predajného stánku s trvalým stanovišťom č. 25 
o výmere 18 m2 

- základ dane" 

1.2 Pôvodný článok 3.2, ktorého znenie bolo nasledovné: 

,,3.2 Užívateľ verejného priestranstva na základe tejto Dohody ako daňovník uhradí 
nasledovnú výšku dane za užívanie verejného priestranstva za dohodnutú dobu užívania 
verejného priestranstva: 

a) 0,15 €/m2/deň x 18m2 x 203 dní = 548,10 € 
(slovom: päťstoštyridsaťosem eur desať centov) 

b) 0,10 €/m2/deň x 4 m2 x 203 dní = 81,20 € 
(slovom: osemdesiat jeden eur dvadsať centov) 

s p o l u: 629,30 € 

(slovom: šesťstodvadsaťdeväť eur tridsať centov) 

Mesto Zlaté Moravce vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná v termíne 
uvedenom v rozhodnutí. 

Daň za užívanie verejného priestranstva je daňovník povinný uhradiť na účet Mesta 
Zlaté Moravce č. 33422162/0200, VS: číslo rozhodnutia." 

sa mení nasledovne: 

užívateľ verejného priestranstva na základe tejto Dohody v znení Dodatku č. 1 
ako daňovník uhradí nasledovnú výšku dane za užívanie verejného priestranstva 
za dohodnutú dobu užívania verejného priestranstva lod 12.06.2013 do 
26.06 .20131 : 

a) 0.15 €/m2/deií x 18 m 2 x 15 dní 40,50 
(slovom: štyridsať eur päťdesiat centov) 

b) 0,10 €/m2/deií. x 4 m2 x 15 dní 6,00 
(slovom: šesť eur) 

s p o I u: 46,50 € 

užívateľ verejného priestranstva na základe tejto Dohody v znení Dodatku č. 1 
ako daňovníl{ uhradí nasledovnú výšku dane za užívanie verejného priestranstva 
za dohodnutú dobu užívania verejného pdestranstva lod 27 .06.2013 do 
31.12.20131 : 

0,15 €/m2/deň x 18 m2 x 188 dní 507,60 € 
(slovom: päťsto edem eur šesťde iat centov) 
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Užívatel' verejného prie transtva na zákJade tejto Dohody ako daňovník uhradí 
nasledovnú vývku dane za užívanie verejného prie transtva za dohodnutú dobu užívania 
verejného priestranstva /od 12.06.2013 do 31.12.2013/ : 

0,15 /m2/deň x 18m2 x 15 dní + 0,15 €/m2/deň x 18 m2 x 188 dní = 
OJ O €/m2/deň x 4m2 x 15 dní + 0,1 O €/m2/deň x O m2 x 188 dní = 

548,10€ 
6,00 € 

Daň za užívanie verejného priestranstva lod 12.06. 2013 do 31.12.20131 = 554,10 € " 

1.3 Ostatné podmienky DOHODY Č. MM-2117240/2013 O UŽÍVA Í VEREJNÉHO 
PRIE TRAN TVA umiestnením predajného stánku s trvalým stano išťom a umiestnením 
tovaru Iprislúchajúceho k predajnému stánku/ na vyhradenom prie transtve pred predajným 
stánkom s trvalým stanovišťom na Ul. S. Chalúpku - sektor A zostávajú nezmenené. 

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

2.1 Tento Dodatok k DOHODE Č. MM-2117240/2013 O UŽÍVA Í VEREJNÉHO 
PRIE TRA TVA umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom a umiestnením 
tovaru /prislúchajúceho k predajnému stánku! na vyhradenom priestranstve pred predajným 
stánkom trvalým tanovišťom na Ul. S. Chalúpku - sektor A je vyhotovený v štyroch 
exemplároch, z ktorých tri preberie vlastník a užívateľ dostane jeden exemplár. 

2.2 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali , jeho obsahu 
porozumeli a na znak svojho súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne a dobrovoľne, nie pod 
tlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpísali. 

26. JÚN 2013 
V Zlatých Moravciach dňa ......... . 

Za vlastníka: 

Ing. Peter Lednár, C c. 
primátor mesta 

_e, 'ô spracov~_ 
~ 'I ",právnosť: ...................... . 

\ r ., .. 2 .6, . J .O.~ .2.Q1~ ........ .. 

26. JÚN 1013 
V Zlatých Moravciach dňa ......... . 

Užívateľ: 

Ing. Lenka Mikulová 
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