DOHODA č. 1599/10206/2012
O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
umiestnením prenosnej doča nej garáže

(ďalej len .. Dohoda„)

uzatvorená v zmysle zákona č. 58212004 z. z. o miestnyc h daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpad)
1 01201 1

' Lnení neskorších predpisov a

VZ

č.

o miestn) ch daniach na území mesta Zlaté Moravce účinného od O 1 .01.201 2 medzi

z m luv n ý m i

s t r a n a mi

V 1 a s t n í k:
ME TO ZLA TÉ MORAVCE

zastúpené Ing. Petrom Lednárom, C c.

-

pnmatorom mesta

ídlo: Ulica 1. mája č. 2, 953 O l Zlaté Moravce

IČO: 308 676

DIČ: 2021058787

Bankové spojenie: V Ú B. pobočka

č. ú. 33422162/0200

(ďalej len ..vlastník"

v

itra. expozitúra Zlaté

M oravce

príslušnom gramatickomt\ are)

U ž í v at e ľ:
Eva Laurincová,
bytom:

(ďalej len ..užívateľ„ v príslušnom gramatid.om t\are)
(ďalej spolu aj .. zmluvné stran) „)

Zmluvné strany. rešpektujúc zál-.on č. 582/2004 L. L o miestnych daniach a miestnom

poplatku za komunálne odpady a drobné Sta\ ebné odpad)
a VZ

č. l 012011 o miestnych daniach na ÚLcmí

sa dohodli

na

uzavretí

v

Lnení neskorších predpisov

mesta Zlaté Moravce

Dohody č. 1599/1 0206/2012 o užívaní

účinné od O1.01.2012.

verejného priestranstva

umiestnením prenosnej dočasnej garážc za nasledovných podmienok:

Čl. 1.
Predmet a účel užívania

1 .1

Predmetom

verejného

užívania \erejného priestranstva na základe tejto .. Dohody o užívaní

priestranst\a

umiestnením

prenosnej

dočasnej

priestranstvo. ktoré sa nachá<l1a 1a h�t0\�111 domom

garáže"

na Lll. 1. mója

je

verejne

10.1 2.1-l

v Zlatých Moravciach špecilil-.0\ané' od:,. 1.2 tejto zmluv) /na 1-.torom sú umiestnené
prenosné garáže - gará/.c be1 pe,ného základu/. Jedná sa o časť pozemku v k. ú. Llaté

Moravce, parcela registra „C", čí Io parcely 1588/1 o celkovej výmc.-e 3 292 m2

(druh pozemku: zastavané plochy

(L V

č. 3453 ).

a

núdvoria) vo vlastníctve mesta Zl até Moravce

Vlastník verejného priestran tm - Mesto Zlaté Moravce prenecháva uží\ateľovi do

1.2

užÍ\ania
za

r

na

základe

bytovým

.la

domom

účelom

tejto

Dohody verejné

priestranstvo, ktoré sa nachádza

na Ul. 1. mája 10.12.14 v Zlatých Moravciach

umie tnenia prenosnej

doča nej

prvá garáž od pre\ ádzk) 1 RIBO. s.r.o.I

gan1že

o \') mere 1S m2 -

=úklad dane .

Čl. 11.
Doba užívania verejného prie tran tva

„Dohoda'·

2.1

sa uzatvára na dobu určitú - od 01.01.2012 do 31. 12.2012.

Čl.

IIJ.

adzba dane za užívanie verejného prie tran tva

adzba dane za užívanie ,e
· rejného pricstransl' a je

3.1

mesta Zlaté Moravce č.
s účirmosľou

od

stanovená ,. zmysle Čl. 1 O VZN

1 O 2011 o miestn) ch daniach na ÚLemí mesta Zlaté Mora'cc
za každ\ aj začatý m2 osobitne užívaného verejného

O 1.01.2012.

priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:
•

3.2

0,01 €/m2/deň

-

prenosnej doča.nej garáže

za umie.tnenie

Užívateľ verejného priestranst\a na Láklade tejto Dohody

ako daňovník

uhradí

nasledovnú výšku dane za užívanie verejného priestranst\'a za dohodnutú dobu užÍ\ ania
verejného priestranstva :
•

0,01 €/m2/deň

x

15 m2

x

366 dní

(slovom: päťdesiatštyri eur deväťdesiat centov)

S-t,90

Mesto Zlaté Moravce vyrubí daiI
' ro1hodnutím. Vyrubená daň je splatná ' termíne uvedenom

v rozhodnutí .

Daň za užívanie verejného priestranstva
Moravce č. 33.t22 l 62/0200. V

Zlaté Moravce.

:

je daňovník povinný uhradiť na účel Mesta Zlaté

čí Io rozhodnutia. alebo ' hoto\osti do pokladnice Msl:

Čl.

IV.

končenie užívania verejného priestran tva

4.1

Ukončenie užívania verejného priestranstva je možné:

a)

uplynutím

b)

písomnou dohodou zmluvných strán ku dit
' u uvedenému v dohode o ukončení užívania

c)

výpoveďou

dojednanej

dob)

užívania

verejného

priestranstva

na

základe

Dohody,

verejného priestranstva.
vlastníka

v prípade

porušenia

povinností

užívateľom

verejného

priestranslva
ca) uží\'ateľ neuhradí

daň La uží,·anie 'erejného priestranstva ' dohodnutom

termíne ani v náhradnom termín\.! na Láklade ')z,).

cb) užívateľ nebude rešpektovať

,·ý:t\'U

mcstn na zabe1.pečenii.! údržby

prenosnej garáže. alebo /menu 'zhľadu prenosnej dočasnej garáže.
2

d)

')poveďou

'la tníka.

priestranstva

ak

sa

bude

na

území

predmetného

'erejného

urnL.o\ať s ') sta\bou prípadne in) 111 '� uiitím 'erejneho pricstranst\a

v súlade s L'zemným plánom mesta Llaté i\ 1ora'ce.

e)

odstránením prenosnej dočasnej garáL.e z 'en�jného priestranst\a.

4.2

Ďalej sa zmluvné trany dohodli. l.e 'lastník alebo užívateľ môže dohodu ')po,c
· dať.

ak niektora zo zmlU\ n) ch

trán aj po

pnxlchád?ajucom upozornení

bude porušo,·ať

po\innosti. ku ktor) m sa 1a\ia7ala touto dohodou.
4.3

Výpo,edná doba je

začína pl)núť pn )m dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení v)povedc druhej zmlU\nej strane .

1

mesiac

a

Čl.\'.
Ostatné dojednania

5.1

Užívateľ sa za\'äzuje

predmetné

'erejné priestranstvo

už.Í\ať na stanovcn) účel.

Úpra\ ::.- okolia môže uŽÍ\ ateľ ')koná\ aťlen so súhlasom 'lastníka.
- 'J
)._

Uží ateľ nie je oprá\ nen)· dať uží\an) priestor do u2hania inému.

5.3

Za

požiarnu ·ochranu

a bC/pečnl)�ľ

rreno::.ncj

dočasnej

gara?e.

umiestnenej na

\Crejnom priestranst\e zodpo,edá ui1,ateľ \Crejného pricstranst\a ' zm�slc 7ákona ľ\R .'R
č.

3l-t/2001

5.4

Z. z. o ochrane pred po/iarmi ' zncm neskor�ích pn::dpisO\ ' plnom rolsuhu.

U2ívateľ verejného priestranstva ( daiíO\ník) je po\ inn�

platiť daň za uží,·anic

\erejného priestranst\a po celú dobu uží,ania \erejného priestranst\a až do di'la odstránenia

prenosnej

5.5

dočas nej gará./.e z \erejného priestnrnstHl.

Zmluvné stran) a dohodli. 2e pri ukonče111 dohod) je 'lastník \erejnťl10 pricstranst\a

po uplynutí lehot). v ktorej je u2:hateľ
stavu. ktorá je

1O

pO\inn) U\iesť predmet užívania do pô,odného

dní odo dňa. do ktorého bola Dohoda uzatvorená/

oprá\nen) odstrániť

preno nú dočasnú garáž na náklad) u2ívateľa a uskladniť ju nn mie te určenom \lastníkom
áklad) spojené s odstránením a uskladnením prenosnej dočasnc1.
garáže znáša užívateľ a uhradí ich 'lastníkO\i na zál-.lade ľak tur) 'ysta\cnej 'lastníkom
\'erejného priestransl\a.

a zaslanej na ad re u užh ateľa U\edenú ' .táhla\í tejto dohod). splatnosť ťaktúr) je 14 dní
odo dňa doručenia ľaktúľ) u/Í\ ateľo' i.
5.6

Užívater je PO\inn) beL Lh)točné ho odkladu písomne 0111ámiť 'la tníl-.o,·i

L'menu

o obnych údaje\.
5. 7

Predajom

prenosnej

dočasnej

gara1c

ďalšej

osobe

iato

dohoda

LaniU1.

Prá\tl

a povinnosti z nej ')pl)·,·ajúce neprechádzajú na no' ého 'lastníka prenosnej dočasnej gurá.le.
5.8

Vlastník

verejného

priestranstva

pn�nechá\'a

užívatel"O\i

spôsobilé na dohovorené užÍ\ anie a uiívateľ ho ' takom stave preberá.
5.9

'ere.1ne

priestranst\ll

Užhateľ je po'inn) umožniť'lastníko\i prístup na užÍ\ ané 'erejné priestranst\o na

základe tejto Dohody za účelom 1-.ontrol).

3

Čl. Vl.
Záverečné ustanovenia

6.1

Okolnosti. ktoré nastanú počas doby užívania verejného priestranstva a nie sú riešené

v tejto dohode sa môžu sa rie.iť dodatkom k dohode a jej návrh môže písomne podať každá
zo zmluvných strán.

6.2

fáto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými

a účinnosť prvým di1om dob)

uií,·ania

LI\ edenej

'

čl. 1 1 ods. 2.1 tejto dohod). La splnenia

podmienky zverejnenia tejto dohod) na \\ebO\om sídle \'lastníka.
Moravce

6.3

stranami

t.j. na stránke Mesta

7laté

v.'W'A .zlatemoravcc.cu.

Zmluvné strany prehlasujú. že si túto dohodu riadne prečítali. jej obsahu porozumeli

a na znak svojho súhlasu s jej obsahom vla tnoručne a dobro' o ľne. nie pod tlakom ani 1a
nápadne nevýhodných podmienok. podpísali.

6.4

Táto dohoda

je

vyhotovená

v

troch exemplároch. z ktorých dva dostane

vlastník

a užívater dostane jeden exemplár.

V Zlat)·ch 1ora' ciach di1a

Za

16. MÄJ 2012

vlastníka:

Užívateľ:

Ing. Peter Lcdnár, CSc.
primátor me ta

Matenál spracova

Dňa:

i;,.�

..

�: MlrzniT„.„„

Za správn

V /latých Mora' ciach di1a

. . „.„„ .. . . ... ... . ..•.. ..•........ „

Eva Laurincov�1

16. MAJ 2012

..... ...
.

.

