
DOHODA 
O UKONČENÍ UŽÍVANIA VEREJNÉHO 

PRIESTRANSTV A 
umiestnením predajného zariadenia a za riadenia slúžiaceho na 

poskytovanie služieb (ďalej len "Dohoda") 

uzatvorená v zmysle zákona Č . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zneni neskorších predpisova VZN Č . 

10/20 II o miestnych daniach na územi mesta Zlaté Moravce účinného od 01.01.2012 medzi 
zmluvnými stranami 

V I a stn í k: 

MESTO ZLATÉ MORAVCE 
zastúpené Ing. Petrom Lednárom, CSc. - primátorom mesta 
sídlo: Ulica 1. mája Č. 2, 953 Ol Zlaté Moravce 
IČO: 308 676 
DiČ: 2021058787 
Bankové spojenie: VÚB, pobočka Nitra, expozitúra Zlaté Moravce 
Č. ú. 33422162/0200 

(ďalej len "vlastník" v príslušnom gramatickom tvare) 

U ž í v ate 1': 

Alžbeta J eremiášová Vlllentová 
Hviczdo lavova 1782/26, 953 01 Zlaté Mo ravce 
IČO: 44754 361 
vedený v Živnostenskom registri ObÚ Nitra, číslo 430 - 35781 

(ďalej len "užívatel'" v príslušnom gramatickom tvare) 
(ďalej spolu aj "zmluvné strany") 

Zmluvné strany, rešpektujúc zákon Č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
a VZN Č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce účinné od 01.01.201 2, 
sa na základe oznámenia užívatel'a verejného priestranstva dohodli na ukončení "Dohody Č. 
462/2501/2012 zo dňa 19.03.2012 o užívaní verejného priestranstva umiestnením predajného 
zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb /v zmysle Čl. IV. Ods. 4.1 písm. 
b)/. 

Čl. I. 
Ukončeni e užívania verejného priestranstva 

1.1 Predmetom tejto "Dohody" je ukončenie užívania verejného priestranstva na základe 
"Dohody č . 462/2501 /2012 zo dňa 19.03.2012 o užívani verejného priestranstva 
umiestnením predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb" na Ul. 

ama Chalúpku v Zlatých Moravciach - sektor A ku dňu 30.11.2012 . 



Vlastník verejného priestranstva - Mesto Zlaté Moravce prenechal užívateľovi do užívania 
na základe Dohody č. 462/2501 /2012 zo dňa 19.03.2012 verejné priestranstvo, ktoré sa 
nachádza: 
}> medzi Ul. Sama Chalúpku a Ul. Župnou v Zlatých Moravciach v katastrálnom 

území Zlaté Moravce oproti trhovisku na Ul. Sama Chalúpku v Zlatých 
Moravciach - sektor A, vedľa predajne hračiek! za účelom umiestnenia predajného 
zariadenia - predajného stánku o výmere 5,92 m' Ipredajný stánok užívateľ 

verejného priestranstva využíval na predaj vajec, mrazených potravín a 
spotrebného tovaru! a za účelom umiestnenia pultu na vyhradenom priestranstve 
pred predajným zariadením -+ pred predajným stánkom o výmere 0,83 m' -
základ dane /uvedené verejné priestranstvo bolo v užívani vyššie uvedenej 
užívateľky na základe dohody Č. 462/250112012 zo di\a 19.03.2012 o užívaní 
verejného priestranstva umiestnením predajného zariadenia a zariadenia 
slúžiaceho na poskytovanie služieb od 01.01 .2012 do 29.02.2012/ 
na Ul. Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach - sektor A za účelom umíestnenia 
predajného zariadenia - predajného stánku o výmere 5,92 m' Ipredajný stánok 
uŽÍvateľ verejného priestranstva využíval na predaj spotrebného tovaru! a za 
účelom umiestnenia tovaru na vyhradenom priestranstve pred predajným 
zariadením -+ pred predajným stánkom na trhovisku Ul. S. Chalúpku - sektor A 
o výmere 0,83 m' - základ dane 
/uvedené verejné priestranstvo bolo v užívaní vyššie uvedenej užívateľky na základe 
dohody č. 462/250 112012 zo dňa 19.03.20 12 o užívaní verejného priestranstva 
umiestnením predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie 
služieb od 01.03.2012 do 31.12.20 12/ 

1.2 Užívanie verejného priestranstva uvedené v Dohode č.462/2501 /2012 
lod 01.01.2012 do 31.l2.20121 sa na základe oznámenia užívatel'a verej ného 
priestranstva mení na užívanie od 01.01.2012 do 30.11.2012. 

1.3 Uživatel' verejného priestranstva na základe oznámenia ukončenia užívania verejného 
priestranstva ku dňu 30.11.2012 ako daňovník uhradí nasledovnú výšku dane za užívanie 
verejného priestranstva za dohodnutú dobu užívania verejného priestranstva: 

a) 0,15 €/m'/deň x 6 m' x 335 dn í = 301,50 € ( slovom: tristojeden eur 
päťdesiat centov) 
b) 0,10 €/m'/deň x l m' x 335 dn í = 33,50 € ( slovom: tridsaťtri eur 
päťdesiat centov) 

S P o I u: 335,00 € 
(slovom: tris to tridsaťpäť eur ) 

Mesto Zlaté Moravce vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná v termíne uvedenom 
v rozhodnutÍ. Daň za užívanie verejného priestranstva je daňovník povinný uhradiť na účet 
Mesta Zlaté Moravce č. 33422 162/0200, VS: čís l o rozhodnutia , alebo v hotovosti do 
pokladnice MsÚ Zlaté Moravce. 

Čl. Il. 
Záverečné ustanovenia 

2.1 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto DOHODU O UKONČENÍ 
UŽÍV ANIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTV A riadne prečíta l i, jej obsahu porozumeli 
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a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne a dobrovoľne, nie pod tlakom ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, podpísali. 

2.2 Táto dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých tri dostane vlastník 
a užívateľ dostane jeden exemplár. 

, . 3 rr NOV 2012 V Zlatych MoravcIach dňa ......... . 

za vlastníka: 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

" ~pracoval:_ .~ 
, I[ ávnosf: ...................... . 

3 rr NOV. 2012 ........... ........................ 

V Zlatých Moravcíach dňa .... ~. ~.NOV 2012 

Užívateľ: 
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