
D(JHClDA č. OSKaSMM 2269/2014 

O U.ŽJ'VA.Ni VERE.JNFJ-H) PRIESTRANSTVA 

trn1iestnením predajného stánku s tr;alým stanovišťom a umiestne:ním tovaru 
lprisiúdrnjúceho k predajnému stánku/ na vyhradenom priestranstve pred predaJným 

stánkom s trvalým stanovišťom 
na Ui. S. Chalúpku --· sektor A 

(ďalej len „Dohoda'') 
... - ....... -„„_..„ ___ ""'*' _______ ...,, __ ,„_ .... „ •. „,_.,_. ---------- ··-.--„ ____ .,,.„ ••• _ ••• _..._ __ ... „ ... ~ ... 

uzatvorená v zmy'.~le zákoné:I č. 582/2004 Z. z. o rn iestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a .d~·úbné stavebi1é ()dpady v znení neskorších pred pí sov a VZ1\J (: . 10120 ! 1 
o miestnych daniachua území 1ilesta Zlaté M.orav-:e 'i znení jeho DODATK.U ,~ l účirmého 
od Ol. 01. 2013 

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

Vlastník: 

f\.~ESTO ZLATÉ MORA,VCE 
Zci:•túpené hig, Petrnm Lednárnm,, CSc,···· prim~itororn rr;.1~sta 
•;h:lo: Ulica L I\·Iája č. 2, 953 01 Zlaté M(ffav<:~~ 
lCť O: 308 676 
[)[Č: : 2021058787 

·, · · :Bankové spojenie: VlrB, poboélrn Nitra, expo:ótúi 'll Zlaté Mornvce 
c ú. 33422 l 62/0200 
IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422102 

. (ďalt'j kn ._vlastník·' v prfslušnorn grnnwticlc:im 1\ar<1 

Ul:ívatd': 

Lien Dao TM Bich 
Radová ]510/19, 949 01 Nitra 
IC~O: 35 ~~37 168 
ve.<lenýv Živnostem:knn1 rcgisiri ObfJ Nitra, ľ:íslo 401 --- 1663 l 

. { n'akj ten .,ufr,.:atcr·" prí~JnšHorn gran1atkk.:in1 T\ a:·c) 
{d'nlej spolu aj .. :;~rnluvné s::r:.my·') 

./.rnhrvné strany, re~:;pek!ujúc zákon . č. ~182 1 2004 Z L o miestnych cbniacb a micstnrnn 
l f k 'I \ i l 1 „ ' , 1 i , k „ ' , • pop at~:u z::i -om~ii:. '.11rie · oc pac;y ac: ro,)ne sta\'et.me O( p::t\ y v znem nes ors;cn pre'1p1sov 

a VZI',f č . l 0/:201 J o miestnych daniach na území mesta Zlaté J\1foravcc \ zw;;:ní jeho 
T)(-)r-·A 'r·K1 T „ , • - 'l · ·1· „. (ľ -·o 1 ·' 1 1 ·1· · ·o- · 1 , c·1"'1 · ''l\1·"'1 . .. u .. · · _. c. 1 uc;nnť te \K \.i Lu l .~ _1, sa •-0 11 0<..1 í na uzayret! OfäK y {: . .. ,> <..a~, , · iv 

2269/201-4 o uzivani vcrejnc~ho pri.estr:rnst\'<l. umiestnením preda jného stánku s trval)1n:1 

stanovíšt'om a urniestnenírn· tovaru, !prislúcbajúcd10 1-: predajnému stánku/ na vyhradenom 
priestranstve pred predajnýrn stánk01r1 s trval:in.1 stanovišťom na Ul. S. Chalúpku - sektor 
A za. nasledovných podmi.'~~nok: 
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Čl. I. 

Predmet a účel nájmu 

I .1 Predmetom užívania verejného priestranstva na základe „Dohody o užívaní verejného 
·. priestranstva · umiestnením .predajného stánku s trvalým stanovišťom a umiestnením tovaru 
· /prislúchajúcého k predajnému stánku/ na vyhradenom priestranstve pred predajným stánkom 

s trvalým stanovišťom na UL S. _Chalúpku - sektor A je verejné priestranstvo, ktoré sa 
nachádza na UL S. Chalúpku v Zlatých Moravciach /verejné priestranstvo je tvorené 
v:::rejnosti prístupnými pozemkami · vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce - pozemky sa 
nachádzajú v katastrálnom území Zlaté Moravce - trhovisko na Ul. Sama Chalúpku v Zlatých 
Moravciach, jedná sa o nasledovné parcely: parcela registra „C'\ č. parcely: 1510/3 (drnh 
pozemku: záhrady o výmere 166. rn2, L V č . 3453), parcela registra „C", parcely: 151212 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2 L V č . 3453), parcela registra 
nC", č . parcely: 1513 (druh pozemku: záhrady o výmere 782 m2, LV č. 3453), parcela 
registra „C'\ č, parcdy: 1515 (druh pozemku: záhrady o výmere 192 m2

, LV č. 3453), 
parcda registra ,/:••, č. parcely: 1516 (druh pozemku: záhrady o výmere 79 m2

, LV č. 
3453), parcela registra „C", č . . panely: 1517 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 91 rr. 2

, LV č. 3453), parcela registra „C", č. parcely: 1518/1 (druh pozem}cu: 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2

, LV č _ 3453), parcela registra „C", č. parcely: 
1519 (druh pozemku: zastavané .plochy a nádvoria o výmere 106 m2

, LV č. 3453), parcela 
registra „C'', č. parcely: 1520 (druh pozemku: záhrady o v)'mere 94 m2

, LV č. 345> ), 
parcela registra, „C", č. parcely: 152113 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvori.a 
íJ v:)imCTe 3 m2

, LV č. 3453}, parcela registra „C", č. parcely: 1522 (druh pozemku: 
zastavané . plochy a nádvoria o v ýmere 129 m2, LV č. 3453 ), parcela registra „C'\ č. 
parcely: 152Ji1 (druh pozemku: ·:zästavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2

, LV č . 345 3), 
parcéla registra „C'\ č„ panely: 1523/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvori a 
o výmere 85 m\ LV č. 3453); parcela registra „C", č. parcely: 1524 (druh pozemku: 
za..-;;tavané plochy a nádv1)ria o výrnere 65 rrľ, LV č. 3453), parcela registra „C", č. parcely : 
1527 (druh pozerúku: zasrnvané plochy a nádvoria o výmere 43 m2

, LV č. 3453), parceh1 
. registra „c•>,č, pandy: 1528 (drnh pozemku: zastavané plochy a nádvoría o výmere 69 m2

, 

L V č. 3453), pärccla :regh;trn ,,C'"., č. parcely: 1529 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvm1a o výmer~ 418 · m2

; .. LV Č;· 5396), parcela registra „C", č. parcely: 1530 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2

, LV č . 5396), parcela registra ,,c•, č. 
parcely: 1531 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 379 m2

, LV č. 5396), 
parcela registra , , C~', č~ par:ciely: 1532 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 473 rn", LV č. 34)3), parcela registra ,,C", č. parcely: 1533 (dmh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o vým ere373 n/, LV č. 3453), parcela registra „E", č. parcely: 
1525 (druh pozemku: zast~wané plochy a nádvoria o výmere 152 m2

, LV č . 6015 ), parcda 
registra ,~E", č . parceiy: 1526 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o v)1nere í 03 
m2, LV č . 601 7), p~rcda registra .;~E" ~ č , par<1.~dy : 1539 (druh pozemku: vodné plochy 
o v~·me1~e 20 l rn 2

; L \ ; c.:. 5417), p a rcela registra "E", č. parcely: 1540 (druh pozemku: trvalé 
trá\w.;: ,porasty o výmere l 185 m2

; LV č . 5417) a parcela registra „E"', č. parceiy : 1541 
(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 232 rn 2

, L V č . 5417)/. 

1.2 · Vlastník verejného priestranstva - Mesto Zlaté Moravce prenecháva užívateľovi do 
užívania na základe tejto Dohody verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza na Ul. Sama 
Chalúpku v Zlatých Moravci8.ch --- sektor A 

· ~ za účelom umiestnenia. pretla.iného stánku s trvalým stanovišťom /stánok č. 81 
o výmen-; 14~00 mz- :::úklad dane 
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/predajný stánok bude užívateľ verejného priestranstva využívať na predaj textiluí. 

· · ·? za;. účelom umiestnenia tovaru /prislúchajúceho k pretla.inému stánkuí na 
vyhradenom priestranstve pred predajným stánkom s trvalým stanovišťom na 
trhovisku Ul. S. Chalúpku - sektor A 

c:t II. 
Doba užív2nia verejného priestranstva 

2.1 „Dohoda" sa uzatvára na dobu určitú - od OLOl.2014 do 31.12.2014. 

Čl. III. 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstrn 

3 .1 Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je stanovená v zmysle Č'l. l O VZ1'J 
mesta Zlaté M,)rave č. 1 0/201 l o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce »1 znení 
jeho DODATKL č . l s úcinnosfou od 01.01.2013 /položka č . 4 a položka t:. 5.1.. ?:~J~~1zJ~_ JÚ 

~fil'.a ti. rpLQ.~ bi tg~_ yži_Yit!.Léh o ·v.:.em n~hQ_PJ.i~-~tr.!lt!~'UY.:O.l..~-lsl!~cJý_ll,j_zc~_filý _g~fl_ ml§L~QQ_Yll'~ . 

r f),15 €/ rn\tdeň - za umiestnenie predajného stánku s trvdým stanovišt'om 

. na Ol. S. Chalúpku -- sektor A , LOKALrrA l, LOKA. LITA 2 

, 0.;10 €/ rn2./dcň ""· .za · umíestnenie tovarn /prislúchajúcd10 k prerfajn,~mu stánkni n:1. 
vyhradenmn priestranstve pred predajným stánkom s trvalým snmov1 0 ť1) 1'1 nJ 
trhovisku UL S, Chalúpku···- sektor A 

3.2 Uhvateľ verejného priestranstva na základe tejto Dohody ako r..hu1ovník uhnídi 
nasledovnú v.ý~;ku dane za užívanie .verejného priestranstva za dohodnutč1 dobt1 uh»hnia 
verejného priestranstva: 

>- tL15 €/ m2 /deň x 14 m2 x 365 dní 766,50 € 

(c·dovom: sedemstošesťdesiatšesť eur päťdesiat centov) 

r O, J o f./ m2 /deň X 11 m2 
'X 298 dní 327,80 f: 

(slovom: tristodvadsaťsedem eur userndesiat centov) 
-----·---·---~---·--·-'---·---·-·-'"-'"-"--·--·--~··· "--·· ·--·•" '" "" ' 

Spolu: 1 094,30€ 

(s!ovom: jedenHsic dtvät)desíatštyri eur tridsať centov) 

Mesto Zlaté ~,1or;:l\ce vyrubí dm1 sozhodnutfirt. Vyrnbenú dail je splatnú v termíne uveden2n> 

v rozhodnutí. 

Da11 za užívanie vereji1ého prie::arc:nst\1 '1 je da1\0Yník pl)\ inn ·; uhradiť na úl'.et J'v1csta Zlaté 
Móravce č. 33422l62/02{W. IBAN: SK.22 0200 0000 0000 33422162„ VS: čťslo 

rozl10dnutia, alebo v ht1tov.-,sti du pokL~dnicc l\!IsU Zlaté Mor;1vce 
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Čl. IV. 

Ukončenie užívania verejného priestranstva 

4. 1 Ukončenie užívania verejného priestranstva je možné: 

a) uplynutím dojednanej doby užívania verejného priestranstva na základe Dohody, 

h) písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode o ukončení užívania 
verejného priestranstva, 

c) výpoved'ou vlastníka .v prípade porušenia povinností užívateľom verejného 
priestranstva 

ca) užívateľ bez súhlasu vlastníka verejného priestranstva zmení podstatným 
5pôsobom predávaný sortiment, 

eb) tržívateľ. neuhra:dLdaň ZcL užívanie verejného priestranstva v dohodnutom tenníne 
ani v náhradnom termíne na základe výzvy, 

cc) užívateľ nebude; rešpektovať výzvu mesta na zabezpečenie údržby predajného 
stánku, alebo zmenu vzhľadu stánku, 

d) výpovecl'ou ·.vlastníka, ak sa bude na území predmetného vere.Jneno priestranstva 
uvažovať s výstavbou prípadne in)'m využitím verejného priestranstva v súlade 
s Územným plánom mesta Zlaté Moravce. 

e) odstránením stánku z verejného priestranstva 

4.2 Úalej sa zmluvné stranydohodli, že vlastník alebo užívateľ môže dohodu vypovedať, 
ak niektorá zo zn1luvných . . strán '.aj po predchádzajúcom upozornení bud~; porušovať 

povinnosti, ku ktorým sa zaviazala touto dohodou. 

4 3 \lýpovedná ' doba j e .1 mesiac . a začína plynúť prvým dňom kalendárn.eho mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

Čl.V. 

Ostatné dojednania 

5.1 Užívateľ sa zaväzuje predmetné verejné priestranstvo užívaf na stanovený účel. 

l Jpravy okolia môže užívateľ vykonávať len so súhlasom vlastníka. 

r.: ') ).~ Užívateľ nie je oprávnený dať užívaný priestor do užívania inému. 

5.3 Za požiarnu ochranu a bezpečnosť predajného stánku, umiestneného na verejnom 
priestranstve zodpovedá užívateľ verejného priestranstva v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhL MV SR č. 82/96 Z. z. 
v plnom rozsahu. 
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5.4 Užívateľ verejného priestranstva (daňovník) je povinný platiť daň za uz1vanie 
verewého priestranstva po celú dobu užívania verejného priestranstva až do dňa odstránenia 
predajného stánku z verejného priestranstva. 

5.5 Zmh1vhé stnwy sa dohodli, že pri ukončení dohody je vlastník verejného priestranstva 
/po uplynutí lehoty; v ktorej je užívateľ povinný uviesť predmet užívania do pôvodného stavu, 
ktorá je 1 O dní odo dňa, do ktorého bola Dohoda uzavretá/ oprávnený odstrániť stánok na 
náklady užívateľa a uskladniť stánok na mieste určenom vlastníkom verejného priestranstva. 

· Náklady spojené s odstránením a uskladnením stánku znáša užívateľ a uhradí ich vlastníkovi 
na základe faktúry vystavcm~ vlastníkom a zaslanej na .adresu užívateľa uvedenú v záhlaví 
tejto dohody, splatnosť faktúry je 14 dní odo dúa doručenia faktúry užívateľovi . 

5.6 UžívatG:ľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť vlastníkovi zmenu 
údajov .týkajúcich sa jeho .,podnikatel'ského alebo iného oprávnenia, na základe ktorého 
vykonáva činn:osť, pre účely ktorej užíva predmel nájmu podľa tejto dohody. 

5.7 · Predajom stánku. ďalšej osobe táto dohoda zaniká. Práva a povínnosti z nei 
vyplývajúce neprechádzajú na nového vlastníka stánku. 

5.8 Vlastník verejného priestranstva prenecháva užívateľovi verejné priestranstvo 
spôsobilé na dohovorené užívanie a užívateľ ho v takom stave preberá. 

5.9 UžívateFje povinný umožnit\ vlastnikovi prístup na už.ívané verejné priestrnnstvo rrn 
základe t~jto Dohody za účelom kontroly. 

Či. VL 

Záverečné ustanovenia 

6.1 Okolnosti, -ktoré nastaríápoč.as doby užívania verejného priestranstva Vi. nie sú rie:'kné 
·· v tejto dohode sa môžu riešiť 'dodatkom k dohode a. jej návrh môže písomne podať ka~~.dá zo 

zmluvných strán. 

6.2 Táto dohoda nadobúda : .platno.sť dl1om jej podpisu obidvomi zmluvnými s1:ranai.ni 
a účinnosť prvým dňom doby užíva.úia uvedenej v čl. II ods. 2.1 tejto dohody, za splnenia 
podmienky zverejnenia ·tejto dohody na webovom sídle vlastníka, L j. na stránke ~v1est;~ Zlaté 
lVforavce www .zlatemoravce,eu. 

6.3 Zmluvné strany prehlasujú, ·že si túto dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na znak svojho, súhlasu s jej obsahom vlastnoručne a dobrovoľne , nie pod tlakom ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, podpísali . 

6.4 Táto-dohoda je :vyhotovená. \! štyroch exemplároch, z ktorých tri dostane v1.astnik., 
a u:ž:ívateľ dostane jeden exemplár. 

V Zlatých ľv1oravciach diia ... . , .. .1 1. NOV. 2014 

Za vlastníka: 

ľ 
J 

V Zlatých l'v1oravciach dúa .. „ . . J.1. NOV 2014 

Užívateľ: 



Ing_ Peter Lednár CSc. 
------1iť2--::: . . 

Lien Dao Th1 B1ch 

ori1náior rn.esta r 
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