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DOf:H)DA (~. ()SKaSMM 23llí2014 
V , P ,r 

l) UZlVANI VEREJNEilľ) PRIESTRANSTVA 

umiestnením preda,juého stánku s trvalým stanovišťom 
v LOKALITE č, l 

( d'alej len „Dohoda") 
______ , __ _ 

uzatvorená v zmysle z:~kona (: , 582/2004 l, z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpr\dy a cirobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č., 10/2011 
o rni<:stnych daniach na úzcmi· rnesta Zlaté Moravce v znení jeho DODATKU i.~. l Ú('°;Ínnéh() 
od OJ . O l. 2013 • ' 

JiH:~dzi z m i u v n y iri i s t r ~' n a mi 

Vlastník: 

MESTO ZLATÉ MORAVCí'L 
Zastúpené lng. Petrom Lednárom, CSc,. ··· prirnáturom mesta 
~;frHo: Ulica 1, Má.ia č. 2, 953 01 Zfaté J\ifonrvce 
IČ«J : 308 b76 
DIC- : 2021058787 
Bankové spojt:nic: VCEL pobočka Nitra,. cxpozi1úra 7!at{· Monivcc 
Č . ó.33422162/0200 
IBAN: SK:'.2 0200 0000 0000 J:A2:1-162 

. (ďalej len „vla.stník" v príslusnorn gramatickom tv;ur~ 

u:~ivateľ· 

ROVAL PHESS,, spol. s r.o. 
,_. ::{1Yf!Í]:;cn/ .s:::a1 uiÔr7J~\.:ni i')l'.V,LÍno.1n: Alorcin l(11l.;,:1,ii:/~(f 

Afgr. Ráhľri ľotockť'. 

Fnli.iia M•).iha rn~ 949 O~ Nhra 
!CO: 34 l 24 58\, 

JlJD1•• Stani:Juv S'trU/71.dí 

Z.~1.pí:::tn)-'" OR OS Nitu.L. Oddiel: Sro .. Vkd<a č , 1. 5 l liN 

({1~~:11~~j ~e1·1 ~ .tl}.ívatel·~„ V t~~;·!_s~lt~'.:r10l.l! g1·aJ·11nticke>1r1 l\'Hl'f~) 
(d'alej spol"...1 :::j , . .z11du\ n:;'· s1x:iny··1 

Zn1luvnó str;ciny. re~pcktujúc · ;:úkon i:: . . :rn ::u:.'.004 Z. z. ti miestnych daniach a mít;;;tnorn 
poplatku 1.a konH:!ófr1..:,'. odp:i,Jy ·a drobiH~ s 1,\vcbnť 1.1dp:.:.dy v znení neskor.sích predpisov 
a VZN \';. 10/201 ! G mie~;t:1yci1 dzmi;1ch na ;:izcrni n<est3 Zlaté ľvlorav.:c 1 znení jeho 

· DODATK.lJ l~. 1 (1čirnH„~h·:1 nd O~ 01.2013. sa dohodl.i na uzavretí Dohody č. OSKaSMM 
231li'.2()14 o užívaní ·vui.:jnd10 pricstran:;i:\ ::t un1ic.stncnitn predajného stúnku s trvabrn 
~;ranovišt\lrn v LOKAUTF (; . l ;;:a ;u:sle,J:,yi.-nS'ch pndn1ienok: 
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Čl. l. 

Predmet a účel nájmu 

L l Predmetom užívania verejného priestranstva na základe ,,Dohody o užívaní verejného 
priestranstva umiestnením predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie 
služieb", je verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza: 

~ medzi Župnou ul. a Ul. S. Chalúpku v Zlatých Moravciach /medzi predajňou hračiek 
a hudovou CSOB/, v katastrálnom území Zlaté Moravce. Jedná sa o pozemok -
parcela KN registra „E'\ číslo parcely: 5612 (druh pozemku: ostatné plochy) 
o výmere 1 437 m2 

·; zapísaná na LV č. 5417 -- výlučné vlastníctvo mesta Zlaté 
Moravce. 

>- na Ul. Berno lákavej- v Zlatých Moravciach /vedľa predajne DAT AZDROJ/, 
v katastrálnom území Zlaté Moravce. Jedná sa o pozemok - parcela KN registra 
„E", číslo parcely: 5601 (druh pozemku: ostatné plochy) o výmere 15 678 rr/ , 
zapísaná na LV č. 5417 - výlučné vlastníctvo mesta Zlaté Moravce. 

r na Hviezdoslavovej uL vZiatých Moravciach /pred budovou CENTRUM ŽITAVA / 
v katastrálnom území. Zlaté Moravce. Jedná sa o pozemok -- parcela KN registra 
„C'\ číslo parcdy: 1072, (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o výmere 277 
rn?. zapísaná na LV č. 3453 - výlučné vlastníctvo mesta Zlaté Moravce. · 

1.2 Vlastník verejného priestranstva - Mesto Zlaté Moravce prenecháva užívateľovi do 
užívania na zák lade tejí:o Dohody v erejné priestranstvo bližšie špecifikované v bode 1.1 Čl. I. 
tejto Dohody 

;r ZCJ účelom umie<;tnenia predajného zariadenia - predajných stánkov /3 stánky/ 

"' na UL :7-upne j , -. v Zlatých Moravciach o výmere 8 m2 

11 na Ul Bernolákovej v Zlatých Moravciach o výmere 8 m2 

Celková výn1ern užívaného verejného priestranstva !základ dáne/ 23 m 2 

/predajné stánky bude užívateľ verejného priestranstva využívať na maloobchodný 
predaj novín, časopísov , doplnkového tovaru/. 

Čl. u. 
Doba užívania vere,iného priestranstva 

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

ČL HI. 
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Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva 

3. l Sadzba dane za užívanie verej ného priestranstva je stanovená v zmysle Čl. l O VZN 
mesta Zlaté Morave č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce v znení 
jeho DODATKU č. 1 s účinnosťou od 01.01.2013 /položka č . 4./, za každý aj začat\~--m.~ 
Q.!?.Q.hl!ne užívaného venjného priestran~tya a každý aj začatý deň nasledovne: 

}- 0,15 €/ m2 /deň -- za umiestneni e predajného stánku s trvalým stanovišťom 

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

3 2 Užívateľ verejného priestranstva na základe tejto Dohody ako daňovník ulu·adi 
nasledovnú výšku dane za užívanie verejného priestranstva za dohodnutú dobu užívania 
verejného priestranstva: 

}- 0,15 €/ m2 /deň x 23 m2 x 365 dní 1 259,25 € 

(síovom: jedentisíc dvestopäťdesiatdeväť eur dvadsaťpäť centov) 

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

Daú za uživanie verejného . priestranstva je daňovník povinný uhradiť na účet Mesta Zlaté 
Moravce č. 33422162/0200, ·· IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162~ VS: číslo 

rozhodnutia, alebo v hotovosti do pokladnice MslJ Zlaté Moravce. 

Čl. IV. 

Ukončenie užívania verejného priestranstva 

4.1 Ukončeni ť'. už.ívania verejného priestranstva je možné: 

:ú uplynutím dojednanej doby užívania verejného priestranstva na zákíade Dohody, 

b) písomnou dohodou zrriluvnýeh strán ku dňu uvedenému v dohode o ukoub~ní užívania 
ver~jného priestranstva, 

c) výpoveďou vlastníka ·, v -prípade porušenia povinností užívateľom verejného 
priestranstva 

ca) už.ívateľ ·, bez súhlasu · vlastníka verejného priestranstva zmení podstatným 
spôsobom predávaný sortiment, 

cb) užívateľ neuhradí daň za užívanie verejného priestranstva v dohodnutom termíne 
ani v náhradnom termíne na základe výzvy, 

cc) užív2Jeľ nebude rešpektovať výzvu mesta na zabezpečenie údr:lby predajného 
stánku, alebo zmenu vzhľadu stánku, 

d) výpoved'ou vlastníka, ak sa bude na území predmetného verejného priestranstva 
uvažovať s výstavbou prípadne iným využitím verejného priestranstva v súlade 
s Územným plánom mesta Zlaté Moravce. 

e) OdstráneníJY1 stánku z verejného priestranstva 

3 



4.2 Úalej sa zmluvné strany dohodli, že vlastník alebo užívateľ môže dohodu vypovedať, 
ak niektorá zo zmluvných: strán aj po predchádzajúcom upozornení bude porušovať 

povinnosti, ku ktorým sa zaviazala touto dohodou. 

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

Čl. v. 

Ostatné dojednania 

5.1 Užívateľ sa . zaväzuje. predmetné verejné priestranstvo užívať na stanovený úče l. 

Úpravy 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 uživatéľ. verejného priestranstva v zmysle zákona NR SR. č. 3i4/2001 
Z: z. o ochrane pred· požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhl. MV SR č . 82J96 Z. z. 
v plrwm rozsahu. 

5.4 Užívateľ verejného priestranstva (daňovník) je povinný platil.' daú za užívarue 
verejného priestranstva po cdú dobu užívania verejného priestranstva až do diia odstránenia 
predajného stánku z verejného priestranstva. 

5 .5 Zmluvné strany sa dohodli, .že pri ukončení dohody je vlastník verejného priestranstva 
/po uplynutí lehoty, v ktorej je' užívateľ povinný uviesť predmet užívania do pôvodnóho stavu, 
ktorá je 10 dní odo dňa, do ktorého .bola Dohoda uzavretá/ oprávnený odstráni ť stánok na 
náklady úžívatel'a a uskladniť stánok na mieste urč.enom vlastníkom verejného priestranstva.. 
Náklady spojené s odstránením a uskladnením stánku znáša užívateľ a uhradi ich vlastníkovi 
na základe faktúry vystavenej vlastníkom a zaslanej na adresu užívateľa uvedenú v záhlaví 
tejto dohody, splat116st' faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry užívateľovi. 

5.6 · Užívateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť vla.stníkovi zmenu 
údajov týkajúcich s.a jeho podnikateľského alebo iného oprávnenia, na 7.áklade ktorého 
vykonáva činnosť, pre účely ktorej užíva predmet nájmu podľa tejto dohody. 

5.7 Predajom . stánku ďalšej osobe táto dohoda zaniká. Práva a pnvinnosti z iieJ 

vypiývajúce neprechádzajú na nového vlastníka stánku. 

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

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

('I. Vl. 

Záverečné ustanovenia 
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6.1 Okolnosti, ktoré nastanú počas doby užívania verejného priestranstva a nie sú riešené 
v tejto dohode sa môžu riešiť dodatkom k dohode a jej návrh môže písomne podať každá zo 
zmluvných strán. 

6.2 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami 
a ú6nnosť prvým dňoni doby užívania uvedenej v čl. II ods. 2.1 tejto dohody, za splnenia 
podmienky zverejnenia tejto dohody· na webovom sídle vlastníka, t. j. na stránke Mesta Zlaté 
Moravce www . zlfilem~·avce.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 v štyroch exemplároch, z ktorých tri dostane vlastník, 
a užívateľ dostane jeden exemplár, 

·\1 z· l· t , 1 M · · ~ · h d · O 3 NOV 2014 ... d yc 1 orav1:iac . na „ .. „„„ • · V Zlatých Moravciach dňa : ..... 1.f: NOV. Z014 

Za vlastníka: Užívateľ: 

-~..<~ 
··---- ·-------·----

Jng. Peter Lednár CS~ . . ROYAL PRESS, spol. s r.o. 

primátor tm~sta 
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