
DOHODA č. 1321 /2485/2015 
O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

umiestnením prenosnej dočasnej gan1že 
(ďalej len „Dohoda'') 

---------- ----------------------- ---··--·--

uzatvorená v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom pop latku za 
komunálne odpady a drn bné stavebné odpady v znení neskorších predpiso\' <1 VZN č . 

10/2011 o miestnych cLi11iach na území mesta Zlaté Moi'avce v znení jeho DODAľKU č. 1 

účinného od 01.01.20 13 

medzi z m 1 u v n ý rn i s t r a n a m i 

V 1 a st ní k: 

MESTO ZLATÉ MO RA VCE 
zastúpené Ing. Serafíncn Ostrihoňovou, primátorkou mesta 
sídlo : Ulica 1. múja č. 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 308 676 
DIČ: 2021058787 
Bankové spojenie: VÚ 13, pobočka Nitra, expozitúra Zlaté Moravce 
č. ú. 33422162/0200 
IBAN: SK220200000000003 3422162 

(ďalej len „vlastník'' v prisl ušnom gramatickom tvare) 

Užívateľ: 

Peter Néma, 

(ďalej len ,,užívate!'" v pľÍ:d ušnom gramatickom tvare) 
(ďalej spolu aj „zmlu vné strany") 

Zmluvné strany, rešpektuj úc zákon č . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach '~ rnicst,1om 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších pred pisu\ 
a VZN č. 10/2011 u 111iestnycb daniach na územ í mesta Zlaté fvloravcť v /Ilťní jd1u 
DODATKU č. 1 t11:: inného od 01.01.201 3, sa dohodli na uzavretí Dohody č . 

132112485/2015 o už.í va11i verejného priestranstva umiestnením prenosnej dučasnej gar{1;'.ť za 
nasledovných podmienok: 

Čl. 1. 
Predmet a účel užírnnia 

1.1 Predmetom u/.í \ <111i ~1 wrejného priestranstva na základe tejto _J)ohoch o u/.ívnn í 
verejného pricst1 <mstva umiestnením prenosnej dočasnej gmúže" jľ veľe_J n e 
priestranstvo. ktc1ré sa nachádza za bytov)1m domom súpisné číslo ! 11 J nd 

Ul. 1. mája 4.6.~ v Zlatých Moravciach špecifikované v od s. 1.2 tejto /ll1lll\) /rn1 



ktorom sú umi csli1cné prenosné garáže - gará2.e bez pevného zúklnd u/ . Jednú su o c as ť 
pozemku v k. t't. Zlaté Moravce, parcela KN registra „C'', číslo pa rcdy l 5S8/l 
o celkovej výme re 3 292 m 2 (druh pozemku: zastavané p lochy a mídvo ri~i ) vo 
vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 3453 ). 

1.2 Vlastník verej néhi) priestranstva - Mesto Zlaté f\foravce prenecháv8 už: Í\ <1te ľ0\·i clo 
užívania na /:\k lade tejto Dohody verejné priestranstvo, ktoré sa m1c húdzc1 
za bytov)1111 <.!u mom súp isné číslo 1113 nn Ul. 1. rnújn 4.CJ .8 ' 71:tt\'ch 
Moravciach 

> za účelom umiestnenia prenosnej dočasnej garáže /ga r áž č . 5 - vid'. 
Príloha č. 1 / o výmere 15 m 2 

- základ dane. 

Čl. 11. 
Doba užívania verejného priestra nstva 

2.1 „Dohoda" sa uz~i tvára na dobu určitú - od O 1.01.2015 d o 31.12.2015. 

Čl. 111. 
Sadzba dane za užívanie verejného pries t ranstva 

3.1 Sadzba dane za u/í rnnie verejného priestranstva je stanovená v zmysle Č.'l. 1 O VZN 
mesta Zlaté Moravce č. l 0/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Morm cc \'znení 
jeho DODATKU č. 1 s C1činnosťou od 01.01.2013 /položka č. 14. ľ. zn bždi..J.1.L._00.~.Dl~ 
111 2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý de11 naslcdo\'11c: 

> 0,01 €/m2/deň - Umiestnenie prenosnej dočasnej garážc 

3.2 Užívateľ verc j1K·ho priestranstva na základe tejto Dohody ako da11uv ník uh rnd í 
nasledovnú výšku dane 1.a užívanie verejného priestranstva za dohodnutú do bu užívani d 
verejného priestranstva : 

> 0,01 €/m2/deň x 15 m2 x 365 dní 54,75 f 
(slovom: pi:iťcks'.;1tštyri eur seclemdesiatpi:iť centov) 

Mesto Zlaté Moravce vy:'t1b í da11 rozhodnutím. Vyrubenú clai1 je splatnú v term íne uvedenom 
v rozhodnutí . 

Daň za užívanie verejného priestranstva je daňovník povinn)' uhrncliť na (1 č·ct McsUt /L1tl'.· 
Moravce č. 33422162/0200, IBAN: SK2202000000000033422162, VS: čí s lo ro hodi:uti a . 
alebo v hotovosti clo pok l~1clnice MsÚ Zlaté Moravce. 

4.1 
a) 

Čl. IV. 
Ukončenie užívania verejného priestranstva 

Ukončenie uží v<m ia verej ného priestranstva je možné: 
uplynutím cl oj ťcln anej doby užívania verejného prics\rdnsl\'Cl n<i 
Dohody, 

b) písomnou dolw ck,u zrn luvn)'Ch strún ku d11u uvedenému v dohude o uk o11 cc11! u:lí1 dlli él 
verejného pricstL111 stva, 
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c) výpoveďou vlastn íka v prípade porušenia povinností užívateľom verejného 
priestranstva 
ca) užívateľ n...:t iliľadí dal1 za užívanie verejného priestranstva v dohodn utom 

termíne ani \ náhradnom termíne na zúklade výzvy. 
cb) užívateľ nebude rešpektovať výzvu mesta na zabezpečenie L1clrzby 

prenosnej ga róže, alebo zmenu vzhľadu prenosnej dočasnej garáže. 
d) výpoveďou vlastníka, ak sa bude na území predmetného vcrej1 1l.'.·ho 

priestranstva uvažovať s výstavbou prípadne in)1m využitím wrejného pricstrnnstv'1 
v súlade s Územ n\111 plánom mesta Zlaté Moravce . 

e) odstránením pre: ,osnej dočasnej garáže z ve rej ného· pri estranstva. 

4.2 Ďalej sa zml uvné· st rany dohodli, že vlastník alebo užívateľ 1m)/.c dohodu \ \ j)ll\i..:dé1ľ. 
ak niektorá zo zmluv11)1cb strán aj po predchádzajúcom upozornení bude purnšuvat" 
povinnosti, ku ktorým sa zaviazala touto dohodou. 

4.3 Výpovedná dob <l je l mesiac a začína plynúť prv)rm d11om kalenclúrnelh) rncsiarn 
nasledujúceho po doruf:l'ní výpovede druhej zmluvnej strane. 

Čl. v. 
Ostatné dojednania 

5.1 Užívateľ sa zaviizuje predmetné verejné priestranstvo užívať na sl<ll1u\ cn)' (1 čel. 

Úpravy okolia môže u:l:í v,1 te ľ vykonávať len so súhlasom vlastníka. 

5.2 Užívateľ nie je 0;11úv nený dať užíva ný· priestor do užívania inému. 

5.3 Za požiarnu oc:rnrnu a bezpečnosť prenosnej dočasnej garúž.e. urniestnc11cj nu 
verejnom priestranstve /.odpovedá užívateľ verejného priestranstva v zmysle 1.ák\rn~1 Ni< SI<. 
č. 314/2001 Z. z. o ochrnne pred požiarmi v znení neskorších predpisov v plnom rul ;<tlm 

5.4 Užívateľ verejn c;ho priestranstva (dm1ovník) je povinn)' p l atiť cln11 7.él užívanie 
verejného priestranstva r10 celú dobu užívania verejného priestranstva až. clo clría ,idstr{111eniu 
prenosnej dočasnej gadúľ z verejného priestranstva. 

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pri ukončení dohody je vlastník ve rejného pricstnrnstvci 
/po uplynutí lehoty, v ktmej je užívateľ povinný uviesť predmet užívania clo pô\'od11élw 
stavu, ktorá je 1 O dní odo dňa, do ktorého bola Dohoda uzatvorenú/ oprúvne11:í· udst:·~mi ť 
prenosnú dočasnú gmóž. na náklady užívateľa a uskladniť ju na mieste urfrnom \ lttst11íl-:0111 
verejného priestranstv:.1. Náklady spojené s odstránením a usk lad nením prenusn -.'i clobisne.i 
garáže znáša užívat eľ ' · uhrudí ich vlastníkovi nn základe ľaktúry vyst ,wene.i 'l:.tstnikom 
a zaslanej na adresu u:ívateľa uvedenú v záh laví tejto dohody, splatnosť ľ:.1ktúry ie 1 -1 dni 
odo d11.a doručenia faktLlľ\ užívateľovi. 

5.6 Užívateľ je povi1111ý bez zbytočného odkladu písomne oznúrniť vlastn ík t1\ i 1111•.:nu 
osobných údajov. 

5. 7 Predajom prenosnej dočasnej garaze ďalšej osobe táto dohoclcl 1a111 ;:,:.1. ht'iv:.1 
a povinnosti z nej vy pi )1\ :.1j Ci ce neprecl1ád z<~i ú na nového vlastní ka pľť11osnej dočusi 1cj g;11j/c. 

5.8 Vlastník verejnchu priestranstva prenecháva uží vateľovi verejné priestrn11slvo 
spôsobilé na dohovorené užívanie a užívateľ ho v takom stave preberú . 

..., 
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5.9 Užívateľ je povinný umožniť vlastníkovi prístup na užívané verejné priestr~rnst\'O mi 

základe tejto Dohody za účelom kontroly . 

Čl. Vl. 
Záverečné ustanovenia 

6.1 Okolnosti , ktoré nastanú počas dob y užívani a verejného priestranstva a niľ sú ril..'~cnl'.· 

v tejto dohode sa môžu sa riešiť dodatkom k dohode a jej návrh môže písornne pud[lť každú 
zo zmluvných strán. 

6.2 Táto dohoda naL\ lbúda pl atnosť d11orn jej podpisu obidvomi zmluvtri"rni strnnnmi 
a účinnosť prvým d11om do by užívania uvedenej v čl. II ods . 2. 1 tejto dohody, /ti spl1wniz1 
podmienky zverejnenia t ·~·jto dohody na we bovom sídle\ lastníka, t.j. rn1 strúnkc ,\ k:,lé1 / lat(· 
Moravce www.zlatemor~ ; vce .eu . 

6.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu riadne prečíta l i, jej obsahu porozumeli 
a na znak svojho súh lasu s jej obsahom vlastnoručne a dobrovoľne . nie pod tlnkum cmi Z< t 
nápadne nevýhodn)ich p( ;drn ienok, podpísa li . 

6.4 Táto dohoda je \ yhotovená v troch exernp lároch, z ktor)1ch dva dostane \'l<1stn ík 
a užívateľ dostane jeden exemplár. 

2 O. FEB. 2015 
V Zlatých Moravci ach d: ,,, 

Za vlastníka: 

Ing. Serafína Ostri ho1fová 
primátorka mc:-;ta 
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2 O. FEB. 2015 
V Zlat)1ch f'v1oravciach cl11a .„.„„„ 

Už. í vatc ľ : 

/ 
//Í!Pk=u,an_/ 
( 



D 
č.8 č. 7 č. 6 č. 5 č. 4 

Bytový dom 1. mája č. 4, 6, 8 

so súpisným číslom 1113 na parcele registra "C" č. 1588/2 

Menný zoznam majiteľov prenosných garáží: 

č. 1 

Č. 2 

Č. 3 

Č. 4 

Ľubomír Uhrecký 

Jozef Blaško 

Eva Skladanová 

Ivan Drahoš 

Č. 5 

č. 6 

č. 7 

č . 8 

Peter Néma 

Eva Skladanová 

Ľuboš Dávid 

Mária Bačíková 

1 l l--1 
č. 3 č.2 č. 1 
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