
DOH(JDA č. ()SJ.<aS-fVUVJ 2308/2014 

,(-) •1z"J,r !i>Nri V~>1'J1l"? '1'\r(;·'f: . .iií.) ~jRlĽ'_S.''ff11 ·-' NC1''7A . "- ,! v/-~ J. vl(_, ~J-_nn U.:.iGM'l. 1· . l.' .• l. l'-„'-"'" .„~ .,., 

on:1iestuenim predajného stánku s frvalfm stan<n iiW01n a umiestnenhn 
tovant; prish't•:bajúeeho k predaJnému stánku/ na vyhrntlenom 
prfostransf·,·~ pn~d fffCdajn}·ni síimlrnrn s trvalfm stanovišťom 

;;;:• UL S. (Jrniúpku -- ~ektor A 
(ďalej Icn .,DohrHhC) 

u~:m\·orcná v :·mysk zákcm1 •=' - 5R2/200'-1- Z. z. o miesrnych daniacl~ ;:; miestnom poplatku z~: 

komunúln•ť ndpady <l drohn(~ ::::.ta\•cbnt odpady v zn·.:ní neskorších predpisG\' a V/J'.J ,~_ 101201 ! 
o miestnych dani«.ch na územ.í mesta Zlaté Mnravce v znení jeho DODATKU (';. ~ úSrmd10 
-:)d o 1. o 1. 20 i 3 ' ' 

medzi z m l u v ným i st 1 a r: am 1 

Vlastník: 

JVIESTO ZLATÉ IHORl\.VCE 
Zastúpené íug. Petrom Lednárnm, CSc. -- primútorom rn~~sra 
s.ídlo: Ulica 1. M~i.ia č. 2. 953 O l Zlatť l\1fon1vcc 
rco: :;os s76 
Dl(> 202l!J587B7 
J·:_~" 11!· r)\'(~ S"l'l.''"1'ie· \,' ( .l f~ ľ1 l '1'1 .• l('•~1,„ '1\'1" ·"'' ,,.\. !J'')Z1'iľ·1· ·· · 1· 7 l·1t·' i\1··l'"''V<'r' 

_.,(_1, \.., '„ .• t-' · ...... '" • ' ·' ·~: . .. _/"""'"(.' j ltt.1, . - . ; ' ...:. „(. '· '---· t... '··· ~ - \. J((.. „ ...... '-' 

(, ľt. 3::42216210200 
IBA\l: SK22 0200 (!OOO OOOU 3:A.L2162 
(cľale_í kn .,v(ast;·i[k·' v i:iríslušnorn ),;n:11na!i-::i1.on; c \' 3ľt.') 

Užívateľ: 

Vhrriú11 Studen~· <1 man7,dlrn 
Nová 88/8, 95.i 05 Zlaté Moraví,.':tč 

(d'alej kn „u:l:t"'<ttcr-- '- r1risluš1;orn grnmaticLom 1\ an~) 

\ ri'·:1; .; '<'Y1!11 '"l. "'l1l·L"''l'' "1°J:c;·,,,v· ' 1 , .• L J \...,I ._ f, t... 1 .. ~·~.. „ • .__ ,i_ „l • ._ \ • '\.... .„) ,_ _ ..• • 1 j _J . .' 

Zrnluvn( stran:, r•.~'s:.;ek;Fjľll: z.<'1kun č. 58:con4 Z. z. o miestnych dani::h~h a mic:;tnom 
poplatku ;;,;1 koniuuá!r:•.': odpady. a drobné st:1vGb:1é odp<1dy \':znení ueskoršich ~)1•.:dpi::ov 

::1 \,:zN ('. . J 11, J 1 u rnwsí.i1'rcL daniach na i.'izem! mesta Zhjté Mor:nce '> · Zf:,:;1'. _icl!o 
C\OD/\T!<l: č. ! úcir.Pék) :;:ct 010 L20 l 3, s;1 dohodli JH uzdvretí Dohody C CX:)KaSM,\f 
23.0S /.2014 o. ~-; :~·~f'"·'é:~ni vcr(~jnéh(' pric·str.:;nstva \1n1i f,?Stnení1n predajného stánku ~: t~·val .. ~-ln: 
s<:an,Yvišťurn a u ni i<.:stncnim t-ov:~ťu /prisluchajúccho k predajnému st{mk u' na vyhra{b:c·! n 
pri1::si;·::ins1ve pred prcd:1jn:{·m :3t<'i.nkom s trv<:d :;·m st:mo,. išťrnTt n:1 UL '). Ch:dC1pku :;::.'ktor 
A za naskdovn~ch podmicruk: 

:t 



Č~l. I. 

ľriédmet a účei nájmu 

íJ. Predmetom uzIVania verejného priestranstva na základe „Dohody o užívaní verejného 
priestranstva · umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom a umiestnením tovaru 
íprislúchajúceho k predP.jnému 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 vZlatých Moravciach /verejné priestranstvo je tvorené 
verejnosti 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 nasledo,~·né ~;arcely : parcela registra „C", č. parcely: 1510/3 (druh 

pozemku: záhrady o výmere 166 m2
, 'LV č . 3453), parcela registra „C", parcély: 1512/2 

(druh pozemku: zastavané plochy a.nádvoria o výmere 234 rn 2 LV č. 3453), parcela registra 
?,C"', č. parcely: 1513 (druh pozemku: záhrady o výmere 782 rn 2

, LV č. 3453), pan~ela 
registra „C'", č. parcely: 1515 {druh pozemku: záhrady o výmere 192 m2

, LV č. 3453). 
parcela registra ,,e', č. parcely: 1516 (drnh pozemku: záhrady o výmere 79 m2

, LV č. 
3453), parcela Tegistra „C'', č.p.arcely: 1517 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 91 m2

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

, LV č. 3453), parcela registra ,,C", č. parcely: 
: . 1519 (druh pozemku: zästavané plochy a ná dvoria o výmere 106 m2

,. LV (:. 3453), parcela 
registra .,C'", č. parcely.:· 1520 (druh po:;,:emku: záhrady o výmere 94 m2

• LV č . 3453; , 
parcela· registra „C",• č. · parcely: J521/3 (dmh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

. ľ ; : 

' 3· 7 LV- ' 34.-~) i . t C'" v 1 1~2„ ·a 1 .k o vymere m -, c. . . Jj , .· parce a regis ra „ , , c. parce y: ·;:, - ( ru_,1 pozem u: 
zastavané„ plochy a nádvoria o v )'Inere 129 m2, LV C:. 3453), parcela registra „C'\ (G. 

parcely: 1523/l (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 rn 2
, LV č. 3453), 

, parcela registra „C'\ .č. parcely: .1523/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoiia 
o výmere 85 m\ LV č. 3453), par.cela registra „C'\ č. parcely: 1524 (druh pozemku : 
zastavané plochy a nádvoria o v)'Inete 65 m2

, L V č. 3453), parcela registra „C"! č. parcely: 
1527 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 rrľ , LV č . 3453). parce!~ 
registra ,;C''9 č. parcely: 1528 ·(druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m', 
LV č. 3453), parcela. registra „C'\ č. parcely: 1529 (druh pozemku: zastavane plochy 
a nádvoria o výmere 418 m2

, LV č.: . 5396), parcela registra „C-', č. pat't'.ely: 1530 (druh 
pozemku: zastavané 'plochy a nádvoriä o výmere 64 m2

, L V č. 5396), parcela registra „C'\ č. 
parcely: 1531 (dmh pozerúku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 379 m2

, LV č. 5396)., 
parrda registra „C", , č. parcely: .. 1532 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 473 rr1 2, LV. č . 3453), :.parcela registra „C", č. parcely: 1533 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o v)meľe373 m2, LV č. 3453), parcela registra „E", č. parcely: 
1525 (druh pozemku : zastavan,é plochy a nádvoria o výmere 152 m2

, LV č. 6015)" pan·da 
registra „E'', č. parcely: 152:6 (drnh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere l. OJ 
m2

, LV č. 6017), parcda regisfra „E", č. parcely: 1539 (druh pozemku: vodné plochy 
o výmere 201 rn\ t ;v č. 5417},' pan:da registra „E", č. parcely: 1540 (druh pozemku: ti:-;;gJé 

trávne porasty o.výmere i.185 .rn<-; · lN č . 54ľ7) a parcela registra „E'\ č. parcely: 1541 
(druh pozemku: za'5tavané plochy a nádv01ia o výmere 232 m2

, L V č. 541 7)/. 

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 Moravciar~h -- sektor A 

'> za účelom umiestnenia pred3.lného stánku s trvalým stanovišeom 



. ·.· 

; , 

o výmere 6,00 m2 
- základ dane 

/predajný stánok bude užívateľ verejného priestranstva využívať na predaj medu 
a výrobkov z medu/ . 

. ).'- za účelom umiestnenia ' tovaru /prislúchajúceho k predajnému stánku/ na 
vyhradenom priestranstve pred predajným stánkom s trvalým stanovišťom na 
trhovisku UL S. Chalúpku - 5ektor A 

o výmc:re 1 m2 
-··· základ dane 

ČL H. 

Doba užívania verejného priestranstva 

, 2.1 „Dohoda" sa uzatvára na dobu určitú - od 01.01.2014 do 31.12.2014. 

ČL III. 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva 

3. í Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je stanovená v zmysle <~l. 1 O >vzN 
mesta· Zlaté Morave č .. 10/2011 o miestu ych daniach na území mesta Zlaté Moravce v zneni 
jd10 DODATKU č. 1 s účinno~ťoµ.-od: 01.01.2013 /položka č . 4. a položka č . 5.1,, zaX.?-~dý:_~ú 

?.?_~atýpr! OJ'iiili_íJne u:živ~ného ·'~Sťr.~j_p._é_ho p_ri~transt':'.~~aždý__~li:~~atý deň rn1.§..l~Q.QY.Q~: 

~ 0,15 €/ m2 /deň -- za umiestnenie predajného stánku s trvalým stanovišťom 

ria Ul. S. Chalúpku -- sektor A, LOKALITA 1, LOKALITA 2 

;;.. 0,10 €/ m2 /deň - za umie~.tnenie tovaru /prislúchajúceho k predajnému stánJ:·J ina 
vyhradenom priestranstve pred preda3ným stánkom s trvalým stanovi~iťmn na 
trhov1sku UL S. Chalúpku - sektor A 

3 .2 . Užívat.eľ verejného priestranstva na základe tejto Dohody ako daií.ovník uhradí 
aaskdovnú v~·&ku daúc za užfv·anie overejného pľiestranstva za dohodnutú dobu uži .' aJ~ ia 

verejného pr!esmmstva: 

}~ O, 15 f/ m2 /deň x ·6 m2 x 365 dní 328,50 € 

(~;Jovú1n: 1ristod\ ·adsaťosern e tlľ päťdesiat cento·n 

}-· 0,10 €/ m 2 /deň x 1 m~ x 298 dní 

Spoiu: 

(slo'\om: tristopäťdesiatos-tm eur tddsať C(:nto,1) 

'.J .. ) 

29,80 € 

358,30 € 



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

Daú za užívanie verejného priestranstva je daňovník povinný uhradit' na účet Mesta Zlaté 
Moravce č. 33422162/0200, IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162, VS: číslo 

· .rozhodnutia, alebo v hotovosti do pokladnice MsÚ Zlaté Moravce. 

ČL IV. 

Ukončenie užívania verejného priestranstva 

· 4.1 ' Ukončenie užívania verejného priestranstva je možné: 

a) uplynutím dojednanej doby užívania verejného pries'franstva na základe Dohody, 

· b) písomnou dcihodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode o ukončení užf vani a 
verejného priestranstva, 

c) výpovecľou vlastníka v prípade porušenia povinností užívateľom verejnéhv 
priestranstva 

ca) užívateľ .bez súhlasu ·vlastníka verejného priestranstva zmení podstatnym 
spôsobom predávaný sortiment, 

cb) užívateľ. neuhradí daň ·za užívaníe verejného priestranstva v dohodnut()ill tcm1í.ne 
ani v náhradnom termíne na základe Y~/zvy, 

cc) užívateľ nebude rešpekfovať výzvu mesta na zabezpečenie údržby predajn6ho 
stánku,. alebo zmenu vzhľadu stánku, 

d; výpoveďou vlastníka, .ak sa bude na území predmetného verejného priestran~;tva 

uvaŽO'.iať s výstavbou prípadne iným využitím verejného priestranstva v súlade 
s Územným plánom mesta Zlaté Moravce. 

e) Odstránením stánku z verejného priestranstva 

4.2 · Ďaiej sa zmluvné strany dohodli, že vlastník alebo užívateľ môže dohodu vypovedať, 
ak níektorá zo zmluvných strán . aj po predchádzajúcom upozornení bude pc.rušovať 

povinnosti, ku ktorým sa zaviazala touto dohodou. 

4.3 Výpovedná doba je 1 mesiac a začfoa plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

Čl. V. 

Ostatné dojednania 

s~ 1 . UžívateF sa zaväz~je predmetné verejné priestranstvo užívať na stanovený účel. 

( Jpravy okolia môže užívateľ vykonávať len so súhlasom vlastníka. 

5.2 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 veréjného priestranstva v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 
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Z. 1.. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhl. MV SR č. 82/96 Z. z. 
v plnom rozsahu. 

5.4 Užívateľ verejného priestranstva (áaňovník) je povinný platiť daň za unvanie 
verejného priestranstva po celú dobu užívania verejného priestranstva až· do dňa odstránenia 
predajného stánku z verejného priestranstva. 

) . .'.) . Zmluvné strany 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 záklode faktúry vystavenej vlastníkom a zaslanej na adresu užívateľa uvedenú v záhlaví 
tejto Johody, splatnosť faktúry je 14 dni odo dľla doručenia ,faktúry užívatel'ovL 

5.6 Užívatc.ľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť vlastníkovi zmenu 
údaj1Jv t)·kajúcich sa jeho. podnikateľského alebo iného oprávnenia, na základe ktorého 

· · . vykonáva činnosť; pre účely ktorej užíva predmet nájmu podľa tejto dohody. 

. " 

5.7 Predajom stánku ďalšej osobe táto dohoda zaniká. Práva a povinnosti z neJ 
vyplývajúce neprechádzajú na nového vlastníka stánku. 

5.8 Vlastník verejnd10. .priestramtva prenecháva užívateľovi verejné pn~stnmstvo 

spô:;obilc na dc)hovorené užívanie a užívateľ ho v takom stave preberá 

5.9 Užívateľ je povinný umožn.if vlastníkovi prístup na užívané verejné priestranstvo na 
základe tejto Dohody za účelom kontroly . 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

6.1 Okolnosti, ktoré nastanú p.očas doby užívania verejného priestranstva a nie sú Tie~:ené 

v tejto dohode sa môži.! riešiť dodatkom k dohode a jej návrh môže písomne poclaf bižclá zo 
zmhrd1.vch stTán. 

6.2 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stnmarni 
a účinnosť prvým dňom doby · užívania uvedenej v čl. II ods. 2.1 tejto dohody, za sph1~nia 
;;<H.!i::,i.enky zverejnenia tejto dohodyna webovom sídle vlastníka, t. j. na stránke Mesta Zlaté 
i\'lorn'•.:e www.zlatemoravce.yu. 

6. 3 Zrnluv111~ strany prehlasujú, že si túto dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na znak Sv·:ijl'iu súhlasu sjej obsahom vlastnoručne a dobrovoľne, nie pod tlakom ani za 
nápad:;e nev-ýhodných podmjenok, podpísali . 

6 . .4 Táto dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých tri dostane vlastník, 
a užíva.tci' do·;;1ane jeden exemplár, 

V Zlatých Moravciach dúa ..... „J 1. NOV 2014 V Zlatých Moravciach dňa ...... .1.Z. NOV. 2014 

Za vlastníka: Užívateľ: 



l 

Jng. Peter Lednár CSc . . . 

~4t...cU- ·~' S11"'-~ 
-·-·-------------+---· l 

l\/farián Studený a rnan~:elka 

primátor mesta 

'' 
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