
Dohoda o ukončení 

Zmluvy o úprave záväzkových vzťahov 
pri užívaní stÍpov verejného osvetlenia na umiestnenie informačných zariadení 

uzatvorená podľa § 262 Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany: 

Mesto Zlaté Moravce 
so sídlom: ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
Zastúpené primátorom: Ing. Petrom Lednárom, CSc. 
IČO: 00308676 
DIČ: 2021058787 
Bankové spojenie: VÚB Nitra 
Č. účtu: 33422162/0200 

( ďalej len „ Mesto") 

a 
VEGO MARKETING s.r.o 
Sídlo: Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica 
V zastúpení: Dana Vozárová, konateľka spoločnosti 
IČO: 45672695 
DIČ:2023083667 
IČ DPH: SK2023083667 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Č. účtu: 0305483488/ 0900 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vl.č.: 
18746/S 

( ďalej len „užívatel"') 

Čl. 1. 
Predmet dohody 

1.1. Mesto a užívateľ uzatvorili dňa 2.12.2011 Zmluvu o úprave záväzkových vzťahov pri 
užívaní stÍpov verejného osvetlenia na umiestnenie informačných zariadení, ktorou Mesto 
odo dňa dohodnutého ako deň začatia užívania prenechalo užívateľovi stÍpy verejného 
osvetlenia v meste Zlaté Moravce na účel umiestnenia informačných zariadení pri 
prevádzkovaní navigačného systému podnikateľov. 
1.2. Mesto a užívateľ uzatvárajú túto dohodu, predmetom ktorej je ukončenie Zmluvy 
o úprave záväzkových vzťahov pri užívaní stÍpov verejného osvetlenia na umiestnenie 
informačných zariadení uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 2.12.2011. Zmluvné 
strany sa dohodli na ukončení Zmluvy špecifikovanej v predchádzajúcej vete dňom 
31.1.2015. 
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ČL 2 
Vysporiadanie práv a povinností 

2.1 Užívateľ sa zaväzuje najneskôr do 15.2.2015 predložiť Mestu Zoznam inštalovaných 
informačných zariadení za mesiac január 2015, čo bude podkladom pre určenie alikvotnej 
výšky odplaty za užívanie za obdobie január 2015. Výšku odplaty uhradí užívateľ na účet 
mesta Zlaté Moravce podľa vystavenej faktúry. Lehota splatnosti takejto faktúry bude 15 dní 
od jej doručenia užívateľovi. 

ČL 3. 
Záverečné ustanovenia 

3.1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke Mesta. 
3.2. Táto dohoda bola vyhotovená v troch rovnopisoch, ktoré sú autentické a majú 
rovnakú právnu silu. Dva z rovnopisov obdrží Mesto ajeden rovnopis užívateľ. 
3.3. Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení podpísať túto dohodu, že 
textu dohody porozumeli, je prejavom ich slobodnej vôle a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
dnešného dňa svojim podpismi potvrdili. 

V Zlatých Moravciach dňa .~ :: .10. :. ~M~ 

Mesto Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

13 . (P-/š772.ŕC{ v G 10. 2.0/17 
V .. ... ..... .. .......... ... ........ ...... dna .... : ............ . 

VEGO MARKETING s.r.o. 
Dana Vozárová 

konateľ 
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