
DOHODA O UŽÍVANÍ

verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia, slúžiaceho
na poskytovanie služieb a predajného zariadenia.

Císlo: p- 4/191712011

Vlastník:

Užívatel:

Miesto podnikania:

M EST O Z L A TÉM O R A V C E,
zastúpené Ing. Petrom Lednárom, CSc. - primátorom mesta
95333 Zlaté Moravce, Ul. 1. mája c. 2
ICO: 308 676

Bankové spojenie: VÚB Zlaté Moravce
c. ú. 33422-162/0200

Peter Uharcek & COMPANY

953 OS L e vie e, Zdenka Ne,jedlého 53

ICO: 35350 181

zapísaný v ŽR Obvodného úradu Levice pod C. 402-12768

/ dalej len užívate!' /
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l.

Vlastník Mesto Zlaté Moravce dáva do užívania na základe dohody verejné prie
stranstvo na Ul. S. Chalupku v Zlatých Moravciach .
.Jedná sa o preda,iný stánok c. 56 s výmerou 16,50 m2 .

II.

Užívatel bude uvedený stánok užívat za úcelom servisu a opravy mobilných
telefónnych prístrojov ako aj kúpu a predaj.

III.

Cena za užívanie sa urcuje v zmysle VZN mesta Zlaté Moravce C. 9/2004 o miestnych
daniach na území mesta Zlaté Moravce, s úcinnostou od O1.0l. 2005, podl'a ktorého
základná sadzba poplatku ie za každý, ai n e ú pln Ý m2 užívaného verejného
priestranstva a každý, aj neúplný den 0,14 €/m2/den.

Základná úhrada za užívanie vere,jného priestranstva za obdobie od 01.01. 20]]
do 31.12. 2011 predstavuje 868,70 f.

Užívatel ako danovník je povinný dan uhradit na úcet Mesta Zlaté Moravec

c. 33422-162/0200 v pobocke banky VÚB v Zlatých Moravciach, variabilný symbol
( císlo platobného výmeru) alebo v hotovosti do pokladne MsÚ.

Dal1je splatná do 15 dní od dorucenia platobného výmeru.

IV.

Dohoda sa uzatvára na dobu urcitú od 01.01. 2011 do 31.12.20]1.

V.

]) Užívatel sa zaväzuje predmetné verejné priestranstvo uŽÍvat' na stanovený úcel.
Úpravy okolia môže užívatel vykonávat' len so súhlasom vlastníka.

2) Užívatel nie je oprávnený dat uŽÍvaný priestor do užívania inému.
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3) Za požiarnu ochranu a bezpecnost stánku a uŽÍvaného vere,iného priestranstva
zodpovedá užívatel v zmysle zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisova súvisiacich právnych predpisov.

VI.

Dohoda o užívaní verejného priestranstva nadobúda úcinnost
pocínajúc dnom 01.01. 2011.

VII.

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží po jednom vyhotovení.

Úcastníci dohody si túto dôkladne precítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu
ju podpisujú.

V Zlatých Moravciach, dna 17.02. 20 II

Peter Uharcek
~

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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