
DOHOD~A t\ OSKaSMJ\tJ 2236/2014 

O UŽÍVANÍ VEREJf_\íltHO PRIESTRANSTVA 

umiestnením predajného srúnkt! s frTalým stanovišťom 

na UL S. Ch,1!úplrn ·-- sekt.or A 

( cfalcj len „Dohoda'') 

uzatvorená v zn1yste zj!rnn<"t č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a rniestnom poplatlrn za 
koinunálne odpady n drnbné stdvcbné odpady v znení neskorších predpisov a VZN i.:. 10/.::10 l) 
o miestnyci1 dan [ach nä. úzc.tr~í · rnest::1 Zlaté Moravce v znení .ieho DODATKU é. J t:ičinného 
cd O l . O 1. 2013 , ' 

rnedzi z 111 ~ ~.i \ r n )' rn 1 str a n a 01 1 

Vlastník: 

MESTO ZLATÉ !\IORAVCE 
Znsíúpcnc h~g. Petrom Lednárom~ CSc.···· prim:itorom mesta 
sidln: tflka !. f\H.pl č. 2, 95j IH Zbtí.' Moravce 
l(~O 308 676 
DlČ' : 20.2105P8-í 
.BankO\'t' spoj;;:;~ic: \'t·: B. pobo·:.:ka Nitra, expozitúra Zlaté !\1oravce 
t. ú. 33422162/0~00 
!BA N: SK22 0200 0000 0000 3342:.? l r)2 
(d.akj ten .. v!~1stník ·· \ prislusnnm gr:ima~i. ckorn tvnre) 

Z.tknka Zachari::išov;~ ·· 11\'A 
Chyz(~roveťká 324179; 953 01. Zlaté l'dnravci: 
iČ'O: 3:5 104 0:3 t 
vcdenS; " ŽiYnostcn:;;kc1 ~1: registri ObLJ Nitra. číslo 407 -- 3342 

(ďak. i len ,.u7.i\'atef"" v pľís!u č:norn grnmmickom tvare) 
\tfakj spolL> ::1j •• ~'. mluvn,_; strnuy' ) 

Zi.11lt~vné ;~IT~tny. rd:pcktujúc z;]J:.:.on (. :.\82ľ.?U04 Z.. z. o miestnych dC\nÍach a rni1;;:,in,"rn 
poplatku za koinunúlne cidp;Kly ca 'drobnť st<.1vcbné odpady v znení neskorších i;:·ecipi sciv 
0 VZN č .. l 0-'7011 . o miestnycb dan inch na území n'.esta Zlaté Mornvce v weni ich1> 
DODATKU c. i ú::'.inn.;Sho c1d 01.01.20 l J. :'a dohodli na uzavretí Dohody (: CJ'SK:•.Slvl!v! 
2236 120 í 4 o 1..1žíY:mí ven::jn<;~ ho pi iestranstv;;i umiestnenirn predajného :;túnku s trvahírn 

· stm1ovišľom na Ul. S. Ch3lúpk u --· sekt,v /\. z:J näsledovn~'ch podmi enok: 
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Čl. I. 

Predmet a účel nájmu 

1.1 Predmetom užívania verejného priestranstva na základe „Dohody o užívaní verejného 
priestranstva umiestnením predajného stánku 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 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 nasledovné parcely: parcela registra 
„C", č. parcely: 1510/3 (druh pozemku: záhrady o výmere 166 m2

, LV č. 3453), parcela 
registra „C", parcely: 1512/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2 

L V č . 3453), parcela registra „C", č; parcely: 1513 (druh pozemku: záhrady o výmere 782 
rn 2

, LV č . 3453), parcela registra ,,C", č. parcely: 1515 (druh pozemku: záhrady o výmere 
192 m2

, LV č . 3453), parcela 'registra „C", č. parcely: 1516 (druh pozemku: záhrady 
o výmere 79 m2

, LV č. 3453), parcela registra „C", č. parcely: 1517 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o výmere .91 m2

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

, L V 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. 3453), parcela registra „C", č. parcely: 152113 (druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria o v),mere 3 rri 2

, LV č. 3453), parcela registra „C'', č . parcely: 1522 (druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výn1ere 129 m2

, L V č . 3453), parcela registra „C"\ 
č. parcely: 1523/1 (druh pozemku:-zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2, LV t\ 
3Lt53), parcela registra „C'', č. parcely: 1523.12 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 85 n/. L V č. 3453), parcela registra „C", č. parcely: 1524 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o výmete 65 m2

, LV č . 3453), parcela registra „C", č. parcely: 
1527 (druh pozemku: zastavané · plochy a nádvoria o výmere 43 m2

, LV č . 3453)., parceia 
registra „C'~ č. parcely: 1528 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2

, 

LV č . 3453), parcela registra ·;,C", č. parcely: 1529 (druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria o v~1mere 418 m2

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

, L V č. 5396), parcela registra „C", č. 
parcely : 1531 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 379 m2

, L V č. 5396), 
parcela registra „C" ~ č. .parcely: 1532 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 473 m2

, LV č. 3453), parcela registra „C", č . parcely: 1533 (druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 373 m2

, LV č. 3453), parcela registra „E'', č. parcely: 
1525 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m2

, LV č. 6015), parcela 
registra „E'", č. parcely : 1526 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 103 
rn 2

, LV č. 6017), parcela re.gistra „E", č. parcely: 1539 (druh pozemku: vodné plochy 
o výmere 201 m;', LV č. 5417), parcela registra „E", č. parcely: 1540 (druh pozemku: trvalé 
trávne porasty o v:ýmere 1 185 m2

, LV č . 5417) a parcela registra „E", č. paľcely: 1541 
(druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria o výmere 232 ni2, LV č . 5417)/. 

1 .2 Vlastník verejného priestranstva - Mesto Zlaté Moravce prenecháva užívateľov i do 
užívania na základe tejto Dohody · verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza na Ul. Sama 
Chalúpku v Zlatých Moravciach - sektor A 

'? za účelom umiestnenia predajného stánku s trvalým stanovišťom č. 52 o výmere 
60,26 m2

- - základ dane 61,00 m2 
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/predajn)' stánok bude užívateľ verejného priestranstva využívať na predaj farieb, 
lakov, doplnkového tovaru/. 

Čl. II. 

Doba užívania verejného priestranstva 

2. t „Dohoda" sa uzatvára na dobu určitú - od 01.01.2014 do 31.12.2014. 

Čl. III. 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva 

3. l Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je stanovená v zmysle c".:l. 1 O VZN 
rnesta Zlaté J\1orave č. 1 Oi20l1 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce v znení 
jeho DODATKU č. 1 s účinnosťou od 01.01.2013 /položka č. 41, ~a ké!.ždý_aj__~i\11:!i:__m~ 
~~obitne užívan~19 verejného m-jestranstva a každý aj začatý deľí nasledovne: 

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

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

3.2 Užívateľ verejného priestranstva na základe tejto Dohody ako daňovník uhradí 
nasledovnú výšku dane za užívanie .verejného priestranstva za dohodnutú do bu užívania 
verejného priestranstva: 

:;.. O, 15 €/ m2 /deň x 61 m2 x 365 dní 3 339,75 € 

(slovom: tritisíc tristotridsaťdeväť eur sedemdesíatpäť centov) 

Mesto Zlaté Ivloravce vyrubí .daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná v tennine uved.eno m 
v rozhodnutí. 

Daň za užívanie verejného priestranstva je dariovník povinný uhradiť na účet Mesta Ziaté 
Moravce č. 33422162í0200, IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162, VS: Nslo 
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 uzívania verejného priestranstva na základe Dohody. 

b) písomnou .dohodou zmluvn)1ch strán ku drm uvedenému v dohode o ukončení užívania 
verejného priestranstva, 

c) v)1poveďou vlastníka v prípade porušenia povinností užívateľom verejného 
priestranstva 

ca) užívateľ bez súhi,:su vlastníka verejného priestranstva zmení podstatn}·m 
spôsobom predávaný sortiment, 
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cb) užívateľ neuhradí daň za užívaníe verejného priestranstva v dohodnutom te1míne 
ani v náhradnom termíne na základe výzvy, 

cc) užívateľ nebude rešpektovat" výzvu mesta na zabezpečenie údržby predajného 
stánku, alebo zmenu vzhľadu stánku, 

d) výpoveďou 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) Odstránením stánku z verejného priestranstva 

42 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. 

43 Výpovedmí doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mes1aca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

ČL V. 

Ostatné dojednania 

S. i Užívateľ sa zaväzuje predmetné verejné priestranstvo užívať na stanovený účeL 
(ipravy okolia môže užívatel' vykonával' len so súhlasom vlastníka. 

5.2, l':7.ívateľ nie je oprávnený dať u.žívaný priestor do u:žívania inému. 

5 . .3 Za pož.iarnu ochranu a bezpečnosť predajného stánku, umiestneného na verejnom 
p1iestranstve zodpovedá užívateľ verejného priestranstva v zmysle zákona NR SR č. 314/200 l 
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhl. MV SR č. 82/96 Z. z. 
v plnom rozsahu. 

5A Užívateľ venjného priestranstva (daľí.ovník) je povinný platiť dail za uzľvanie 

verej neho priestranstva po celú dobu .užívania verejného priestranstva až do dňa odstrrincnia 
predajného stánku z verejného priestranstva. 

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, .že pri ukončení dohody je vlastník verejného prie~transtva 
/po uplynutí lehoty. v ktorej je užívateľ povinný uviesť predmet užívania do pôvodného stavu, 
ktorá je l O dní odo dňa, , do ktorého bola Dohoda uzavretá/ oprávnený odstrániť stánok na 
náklady u:ž:ívateľa a uskladniť stánok na mieste určenom vlastníkom verejného priestranstva. 
Náklady spojené s odstrárienimauskladnením stánku znáša užívateľ a uhradí ich vlastníkovi 
na základe faktúry vystavenej · vlastníkom a zaslanej na adresu užívateľa uvedenú v záhlaví 
tejlo dohody, splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry užívateľovi. 

5.6 Užívateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť vlastníkovi zmenu 
údajov týkajúcich 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 verejného priestranstva prenecháva užívateľovi verejné priestranstvo 
spôsobilé na dohovorené uzí.vanie a užívateľ ho v takom stave preberá. 
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5.9 Užívaleľ je povinný umožniť vlastníkovi prístup na užívané verejné priestranstvo na 
L.áklade tejto Dohody za účelom kontroly. 

Č!. VI. 

Záwrečné ustanovenia 

6.1 Okc.lnosti, ktoré .nastanú počas doby ~lžívania verejného priestranstva a nie sú riešené 
v tejto dohode sa mô7:u. riešiť :dodatkom k dohode a jej návrh môže písomne podat' každá zo 
zmluvných strán. 

6.2 Táto dohoda nadobúda platnosť dľ1orn jej podpišu obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť prvým dňom doby užívania uvedenej v čl. II ods. 2.1 tejto dohody.; za splneniB 

· · podmienky zverejnenia ·tejtb dohody ria webovom sídle vlastníka, t. j. na stránke tv1esta Zlaté 
Moravce 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 
n<~iJ<ldnc nev}·hodn~1ch podmienok, podpísali. 

ú.4 Tátu dohoda je. vyhotov.ená v štyroch exemplároch, z ktorých tri dostane vlastník, 
a užívateľ dostane jeden exemplár. 

V Zlatých Moravciach di'ia ... ,}„.0.3. NOV 2014 V Zlatých I\.foraV('.iach dľia !.~·--~~V. Z014 

Z:.i vlastníka: Užívate.ľ: 

/ / 
/ / ;{, ~ 

f ·L ___ ---F----
lng. Peter Lednár CSc. Zdenka Zachariášová - INA 

primátor mesta 


	SKMBT_22314112514220
	SKMBT_22314112514221
	SKMBT_22314112514230
	SKMBT_22314112514231
	SKMBT_22314112514240

